PROSPECTO DEFINITIVO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS DO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC HOTELARIA
CNPJ nº 35.652.306/0001-07

no montante de, inicialmente,

R$155.000.000,00
(cento e cinquenta e cinco milhões de reais)
Registro CVM/SRE/RFI/2020/070, em 09 de dezembro de 2020
Código ISIN das Cotas: BRRECHCTF005
Código de Negociação das Cotas na B3: RECH11
Tipo ANBIMA: FII Renda Gestão Ativa
Segmento ANBIMA: Híbrido
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC HOTELARIA (“Fundo”), representado por seu administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 501, – 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo,,
CEP 22250-040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para a prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários através do
Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006 (“Administrador”), está realizando uma distribuição pública primária de, no mínimo, 100.000 (cem mil) e, no máximo, 1.550.000 (um milhão, quinhentas e cinquenta mil) cotas (“Cotas”), sem considerar o Lote Adicional (conforme abaixo definido), integrantes da 1ª
(primeira) emissão de Cotas do Fundo (“Oferta” e “Primeira Emissão”, respectivamente), todas nominativas e escriturais, em série única, com preço unitário de R$100,00 (cem reais) por Cota, perfazendo o montante de, inicialmente, R$155.000.000,00 (cento e cinquenta e cinco milhões de reais) (“Montante
Inicial da Oferta”).
Será admitida a distribuição parcial das Cotas, nos termos dos artigos 30 e 31, da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 ( “Instrução CVM 400”), respeitado o montante mínimo da Oferta, correspondente a 100.000 (cem mil) Cotas, perfazendo o volume mínimo de R$10.000.000,00 (dez milhões de
reais), (“Montante Mínimo da Oferta”). O Montante Inicial da Oferta poderá ser acrescido em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até R$31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), correspondente a até 310.000 (trezentos e dez mil) Cotas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Cotas inicialmente
ofertadas, a critério do Fundo, por meio do Administrador e da REC, em comum acordo com o Coordenador Líder (“Cotas do Lote Adicional”), conforme facultado pelo artigo 14, §2º, da Instrução CVM 400, tudo em conformidade com as disposições estabelecidas no Contrato de Distribuição, no Regulamento,
neste Prospecto (conforme definidos abaixo) e na legislação vigente. As Cotas do Lote Adicional serão destinadas a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta e, caso sejam emitidas, também serão colocadas sob regime de melhores esforços de colocação pelas
Instituições Participantes da Oferta (conforme definido abaixo). Salvo exceções descritas na Seção “Termos e Condições da Oferta” (página 45), cada Investidor (conforme definido abaixo) deverá subscrever a quantidade mínima de 10 (dez) Cotas na Oferta, totalizando um montante mínimo de investimento de
R$1.000,00 (mil reais).
Haverá Procedimento de Coleta de Intenções (conforme definido neste Prospecto) no âmbito da Oferta conduzido pelo Coordenador Líder para a verificação, junto aos Investidores da Oferta, da demanda pelas C otas, considerando os Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais e o recebimento de
intenções de investimento dos Investidores Institucionais (conforme definidos neste Prospecto), sem lotes mínimos (observado o Investimento Mínimo) ou máximos, para a definição do montante total de Cotas a serem emitidas na Oferta. Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão participar do
Procedimento de Alocação, sem qualquer limitação em relação ao valor total da Oferta, observado, no entanto, que caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas inicialmente ofertada no âmbito da Oferta, os Pedidos de Reserva e intenções de investimento das
Pessoas Vinculadas serão cancelados.
A constituição do Fundo foi aprovada por meio do “Instrumento Particular de Constituição do Fundo de Investimento Imobiliário - Brick 23”, celebrado pelo Administrador em 1 de novembro de 2019, o qual foi registrado junto ao 6º Ofício do Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro-RJ, em 4
de novembro de 2019, sob o nº 1380253. Posteriormente, o Administrador, por meio do “Instrumento Particular de Primeira Alteração do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Brick 23”, celebrado em 23 de setembro de 2020, e retificado e ratificado por meio do "Instrumento Particular de Retificação
e Ratificação do Instrumento Particular de Primeira Alteração do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Brick 23", celebrado em 30 de outubro de 2020 (ambos dispensados de registro nos termos do art. 7º da Lei nº 13.874/2019, que alterou o art. 1.368-C do Código Civil), aprovou a atual versão do
regulamento do Fundo (“Regulamento”), a alteração da denominação do Fundo para “Fundo de Investimento Imobiliário - REC Hotelaria”, a contratação da REC Gestão de Recursos S.A. (CNPJ nº 22.828.968/0001-43) para prestar os serviços de gestão de carteira do Fundo, a Primeira Emissão, a Oferta Pública
e a contratação do Coordenador Líder (“Ato do Administrador”).
O Fundo foi registrado na CVM em 24 de setembro de 2020 sob o código 0320082.
A Oferta será realizada no Brasil, sob a coordenação da GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228,
sala 907, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Coordenador Líder”), na qualidade de instituição intermediária líder responsável pela Oferta, sob o regime de melhores esforços de colocação e estará sujeita a registro na CVM, conforme procedimentos previstos na Instrução CVM
nº 472, de 31 de outubro de 2008 (“Instrução CVM 472”), na Instrução CVM 400 e nas demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis e em vigor.
O processo de distribuição das Cotas poderá contar com a adesão de outras instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais (conforme qualificadas no Anúncio de Início da Oferta), credenciadas junto à B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão (“B3”), convidadas a participar da Oferta (“Instituições
Contratadas” e, em conjunto com o Coordenador Líder as “Instituições Participantes da Oferta”). As Instituições Contratadas estarão sujeitas às mesmas obrigações e responsabilidades do Coordenador Líder, inclusive no que se refere às disposições da legislação e regulamentação em vigor.
As Cotas serão (i) distribuídas no mercado primário no Sistema de Distribuição Primária de Ativos (“DDA”); e (ii) negociadas no mercado de bolsa, ambos administrados pela B3.
O Fundo conta com a gestão ativa da REC GESTÃO DE RECURSOS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.828.968/0001-43, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Elvira Ferraz, nº 250, conjunto 216, Vila Olímpia, CEP 04552-040 (“REC”).
O Fundo tem como objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, imóveis com destinação hoteleira localizados no Brasil, incluindo, sem limitaç ão, terrenos, imóveis em fase de desenvolvimento, prontos e acabados, unidades autônomas, ou ainda, direitos reais a eles rel ativos,
incluindo a propriedade em regime de condomínio sob multipropriedade nos termos do Art. 1.358-B e seguintes do Código Civil (“Imóveis-Alvo”), quotas ou ações de sociedades cujo propósito principal seja a aquisição ou desenvolvimento de Imóveis -Alvo (“Participação Societária”), certificados de recebíveis
imobiliários, desde que estes certificados tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor (“CRI”), cotas de outros fundos de investimento imobiliários (“Cotas de FII”), outros valores mobiliários desde que tenham sido emitidos
por emissores registrados na CVM cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário (em conjunto com Imóveis-Alvo, Participações Societárias, CRI e Cotas de FII, os (“Ativos-Alvo”). Adicionalmente, o Fundo poderá manter seus recursos permanentemente aplicados em
títulos e valores mobiliários de renda fixa cuja aquisição seja permitida aos fundos de investimento imobiliário nos termos da Instrução CVM 472 (“Ativos de Renda Fixa”), para atender suas necessidades de liquidez, respeitadas as demais exigências e disposições relativas à política de investimentos contidas no
Regulamento. PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DO OBJETIVO DO FUNDO VER ITEM “OBJETIVO DO FUNDO” NA PÁGINA 65 DESTE PROSPECTO.
ESTE PROSPECTO DEFINITIVO NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO COMO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU DE SUBSCRIÇÃO DAS COTAS. ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS COTAS QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA, É
RECOMENDÁVEL QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES LEIAM O REGULAMENTO DO FUNDO E FAÇAM A SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO FUNDO, DE SUAS ATIVIDADES E DOS RISCOS DECORRENTES DO INVESTIMENTO NAS COTAS.
O REGISTRO DA OFERTA FOI REQUERIDO JUNTO À CVM EM 25 DE SETEMBRO DE 2020, ESTANDO A OFERTA SUJEITA À PRÉVIA APROVAÇÃO E REGISTRO DA CVM. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO DEFINITIVO ESTÃO SOB ANÁLISE DA CVM, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU
RESPEITO. O PRESENTE PROSPECTO DEFINITIVO ESTÁ SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO.
A OFERTA FOI REGISTRADA NA CVM SOB O Nº CVM/SRE/RFI/2020/070, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2020. ADICIONALMENTE, A OFERTA E O FUNDO SERÃO REGISTRADOS NA ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS (“ANBIMA”), EM ATENDIMENTO AO
DISPOSTO NO “CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS” VIGENTE DESDE 20 DE JULHO DE 2020 (“CÓDIGO ANBIMA”).
ESTE PROSPECTO DEFINITIVO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E DE ACORDO COM O CÓDIGO ANBIMA. O SELO ANBIMA INCLUÍDO NESTE PROSPECTO DEFINITIVO NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.
O PROSPECTO PRELIMINAR E ESTE PROSPECTO DEFINITIVO ESTÃO DISPONÍVEIS NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DO ADMINISTRADOR, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE MERCADO ORGANIZADO DE VALORES MOBILIÁRIOS ONDE AS
COTAS DO FUNDO SEJAM ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO E DA CVM.
É ADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE RESERVAS PARA SUBSCRIÇÃO DE COTAS, A PARTIR DA DATA A SER INDICADA NO AVISO AO MERCADO, AS QUAIS SOMENTE SERÃO CONFIRMADAS APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS.
O INVESTIMENTO NO FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO DEFINITIVO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O ADMINISTRADOR E A REC MANTENHAM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O
FUNDO E PARA O INVESTIDOR.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DESTE PROSPECTO , NAS PÁGINAS 103 A 127.
O FUNDO NÃO POSSUI QUALQUER RENTABILIDADE ALVO OU ESPERADA OU PRETENDIDA. QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA O FERTA NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA
OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA AOS
COTISTAS DO FUNDO.
Não há garantia de que o tratamento aplicável aos Cotistas, quando da amortização/resgate de suas Cotas, será o mais benéfico dentre os previstos na legislação tributária vigente. Para maiores informações sobre a tributação aplicável aos Cotistas do Fundo e ao Fundo na presente data, vide item
“Regras de Tributação do Fundo” na página 131 deste Prospecto.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e este Prospecto poderão ser obtidos junto ao Coordenador Líder, ao Administrador e à CVM.
O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO COORDENADOR LÍDER, DA REC OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTARÁ COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO DEFINITIVO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO DEFINITIVO, QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CLÁUSULAS RELATIVAS
AO OBJETO DO FUNDO, À SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E À COMPOSIÇÃO DE SUA CARTEIRA, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DESTE PROSPECTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO AOS QUAIS O FUNDO E OS INVESTIDORES ESTÃO SUJEITOS.
TODO INVESTIDOR, AO INGRESSAR NO FUNDO COMO COTISTA, DEVERÁ ATESTAR, POR MEIO DE TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO E CIÊNCIA DE RISCO, QUE TEVE ACESSO AO PROSPECTO E AO REGULAMENTO, QUE TOMOU CIÊNCIA DOS OBJETIVOS DO FUNDO, DE SUA P OLÍTICA DE INVESTIMENTO,
DA COMPOSIÇÃO DA SUA CARTEIRA, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA TAXA DE GESTÃO DEVIDAS PELO FUNDO, DOS RISCOS ASSOCIADOS AO SEU INVESTIMENTO NO FUNDO E DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO E PERDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, DE
PERDA, PARCIAL OU TOTAL, DO CAPITAL INVESTIDO NO FUNDO.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, SUA VIABILIDADE, SUA ADMINISTRAÇÃO, SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA OU DOS VALORES MOBILIÁRIOS A SEREM
DISTRIBUÍDOS, E É CONCEDIDO SEGUNDO CRITÉRIOS FORMAIS DE LEGALIDADE.
COORDENADOR LÍDER

GESTOR

ADMINISTRADOR

A data deste Prospecto Definitivo é 6 de janeiro de 2021

ASSESSOR LEGAL

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para os fins deste Prospecto Definitivo, os termos e expressões iniciados em letra maiúscula terão
os significados atribuídos a eles abaixo.
Outros termos e expressões iniciados em letra maiúscula e contidos neste Prospecto Definitivo que
não tenham sido definidos nesta Seção terão o significado que lhes for atribuído no Regulamento.
“Administrador”

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede
na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Praia
de Botafogo, 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo,
CEP 22250-040 inscrita no CNPJ/ME sob nº 59.281.253/000123, devidamente autorizada pela CVM para a prestação dos
serviços de administração de carteira de títulos e valores
mobiliários através do Ato Declaratório nº 8.695, expedido em
20 de março de 2006.

“ANBIMA”

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

“Anúncio de Encerramento”

Anúncio de encerramento da Oferta, elaborado nos termos do
artigo 29 da Instrução CVM 400, a ser divulgado nas páginas da
rede mundial de computadores das Instituições Participantes
da Oferta, do Administrador, da CVM e da B3, nos termos do
artigo 54-A da Instrução CVM 400.

“Anúncio de Início”

Anúncio de início da Oferta, elaborado nos termos do artigo 52 da
Instrução CVM 400, a ser divulgado nas páginas da rede mundial
de computadores das Instituições Participantes da Oferta, do
Administrador, da CVM e da B3, nos termos do artigo 54-A da
Instrução CVM 400.

“Aplicação Mínima Inicial” ou
“Investimento Mínimo por
Investidor”

O valor mínimo a ser subscrito por cada Investidor no contexto
da Oferta, que será de 10 (dez) Cotas, totalizando a
importância de R$1.000,00 (mil reais) por Investidor.

“Assembleia Geral de
Cotistas”

Indistintamente, uma Assembleia Geral Ordinária, uma
Assembleia Geral Extraordinária ou uma Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária.

“Assembleia Geral
Extraordinária”

Qualquer Assembleia Geral de Cotistas que não seja uma
Assembleia Geral Ordinária ou uma Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária.

“Assembleia Geral Ordinária”

A Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada, anualmente,
até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social,
para deliberar sobre as demonstrações financeiras
apresentadas pelo Administrador.

“Ativos Alvo”

Significam os Imóveis-Alvo, as Participações Societárias, CRI,
Cotas de FII, em conjunto com outros valores mobiliários desde
que tenham sido emitidos por emissores registrados na CVM
cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos
de investimento imobiliário.
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“Ativos de Renda Fixa”

Significam os títulos e valores mobiliários de renda fixa cuja
aquisição seja permitida aos fundos de investimento
imobiliário nos termos da Instrução CVM 472, para atender suas
necessidades de liquidez, conforme estabelecido na legislação
aplicável em vigor e no Regulamento.

“Ato do Administrador”

O “Instrumento Particular de Primeira Alteração do
Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Brick 23"
datado de 23 de setembro de 2020, o qual foi retificado e
ratificado por meio do "Instrumento Particular de Retificação e
Ratificação do Instrumento Particular de Primeira Alteração do
Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Brick 23",
celebrado em 30 de outubro de 2020 (ambos dispensados de
registro nos termos do art. 7º da Lei nº 13.874/2019, que
alterou o art. 1.368-C do Código Civil), por meio do qual foi
aprovada, entre outros, a 1ª Emissão e a Oferta.
A

“Auditor Independente”

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

“Aviso ao Mercado”

O aviso ao mercado da Oferta, divulgado em 4 de novembro de
2020, e republicado em 25 de novembro de 2020, nas páginas da
rede mundial de computadores das Instituições Participantes da
Oferta, do Administrador, da CVM e da B3, elaborado nos termos
dos artigos 53 e 54-A da Instrução CVM 400.

“B3”

A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

“BACEN”

O Banco Central do Brasil.

“Capital Máximo Autorizado”

O capital autorizado para novas emissões de Cotas pelo
Administrador, sem a necessidade de aprovação em Assembleia
Geral de Cotistas, nos termos do Art. 9º do Regulamento, desde
que limitadas ao montante máximo de R$5.000.000.000,00
(cinco bilhões de reais).

“Carta Convite”

É a carta convite por meio da qual as Instituições Contratadas irão
manifestar sua aceitação em participar da Oferta, concedendo
mandato de representação válido e eficaz para que a B3 possa
representá-los na celebração do Termo de Adesão ao Contrato de
Distribuição.

“Carteira”

A carteira de investimentos do Fundo.

“CMN”

Conselho Monetário Nacional.

“CNPJ”

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

“Código Civil”

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
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“Código ANBIMA”

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Administração de Recursos de Terceiros, vigente desde 20
de julho de 2020.

“Consultor”

a HOTEL VENTURES ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
TURISMO LTDA., com sede na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.912,
Conjunto 17L, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.558.771/000197.

“Contrato de Administração
Hoteleira”

Significa o “Contrato de Administração Hoteleira” datado de 13
de dezembro de 2013, celebrado entre a Locatária e a Rosewood
Hotéis e Resorts do Brasil Ltda. (na qualidade de sucessora da
Rosewood Hotels and Resorts L.L.C.), conforme aditado de
tempos em tempos.

“Contrato de Consultoria”

Significa o “Contrato de Prestação de Serviços” celebrado entre
a REC, como contratante, e o Consultor, como contratado, com
a interveniência e anuência do Fundo, representado pelo
Administrador.

“Contrato de Distribuição”

Significa o “Contrato de Distribuição Pública da 1ª (Primeira)
Emissão de Cotas, sob Regime de Melhores Esforços de
Colocação, do Fundo de Investimento Imobiliário - REC
Hotelaria”, celebrado entre Coordenador Líder, o Fundo,
representado pelo Administrador, e a REC, com a finalidade de
estabelecer os termos e condições sob os quais a Oferta será
realizada.

“Contrato de Locação”

Significa o “Instrumento Particular de Contrato de Locação de
Imóveis” datado de 20 de novembro de 2020, celebrado entre o
Fundo, representado pelo Administrador, e o Locatário, que tem
por objeto a locação dos Imóveis a serem adquiridos pelo Fundo
com os recursos líquidos da Oferta.

“Contrato de Promessa de
Compra e Venda”

Significa o “Instrumento Particular de Promessa de Venda e
Compra de Imóveis” datado de 20 de novembro de 2020,
celebrado entre o Fundo, representado pelo Administrador, e a
Promitente Vendedora, que tem por objeto a promessa de
alienação dos Imóveis para o Fundo.

“Coordenadores Contratados”

São as instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro e credenciadas junto à B3,
convidadas pelo Coordenador Líder a participar da
coordenação da Oferta e para auxiliarem na distribuição das
Cotas da Primeira Emissão, que tenham celebrado um Termo
de Adesão ao Contrato de Distribuição.

“Coordenador Líder” ou
“Genial”

GENIAL
INVESTIMENTOS
CORRETORA
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. instituição financeira integrante do sistema
de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
228, sala 907, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
27.652.684/0001-62.

9

“Corretoras Contratadas”

São as instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro e credenciadas junto à B3,
convidadas a participar da Oferta por meio de Carta Convite,
para auxiliarem na distribuição das Cotas da Primeira
Emissão que, por si ou por meio da B3, conforme mandato
outorgado à B3 na Carta Convite tenha celebrado um Termo
de Adesão ao Contrato de Distribuição.

“Cotas”

Correspondem a frações ideais representativas da participação
do Cotista no patrimônio do Fundo (incluindo as Cotas da
Primeira Emissão).

“Cotas da Primeira Emissão”

São as cotas objeto da primeira emissão do Fundo.

“Cotas de FII”

São cotas de outros fundos de investimento imobiliários, que
podem integrar os Ativos-Alvo, para fins da política de
investimento do Fundo.

“Cotas do Lote Adicional”

São as Cotas emitidas no âmbito do Lote Adicional.

“Cotistas”

Os titulares de Cotas do Fundo.

“CRI”

São certificados de recebíveis imobiliários emitidos na forma
de títulos de crédito nominativos, escriturais e transferíveis,
lastreados em créditos imobiliários, conforme previstos na
forma da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme
alterada e, para fins de aquisição pelo Fundo, que tenham sido
objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro
tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor.

“Critérios de Restituição de
Valores”

Quaisquer valores restituídos aos Investidores nos termos deste
Prospecto serão restituídos sem juros ou correção monetária,
sem reembolso de custos incorridos, e com dedução dos valores
relativos aos tributos incidentes, se existentes, e aos encargos
incidentes, se existentes.

“Custodiante”

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

“CVM”

A Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

“Data de Liquidação”

Data na qual será realizada a liquidação física e financeira das
Cotas no âmbito da Oferta, conforme data máxima indicada na
Seção “Termos e Condições da Oferta – Cronograma Indicativo
da Oferta”, na página 78 deste Prospecto, caso o Montante
Mínimo da Oferta seja atingido. Poderá ainda ser divulgado
comunicado ao mercado, nos termos da Instrução CVM 400,
com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência, por meio
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do qual será comunicada uma nova Data de Liquidação anterior
à data originalmente prevista neste Prospecto Definitivo,
desde que, antes do prazo estimado para encerramento do
Período de Reserva, seja atingido o Montante Mínimo da
Oferta, conforme decisão, de comum acordo, entre o
Coordenador Líder, o Administrador e a Gestora.
“DDA”

Sistema de Distribuição Primária de Ativos, administrado pela
B3.

“Decreto nº 6.306/07”

Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007.

“Dia(s) Útil(eis)”

Qualquer dia, de segunda a sexta-feira, exceto feriados de
âmbito nacional, no estado ou na cidade de São Paulo, ou
dias em que, por qualquer motivo, não houver expediente
na B3.

“Distribuição Parcial”

a distribuição parcial das cotas da Emissão, nos termos dos
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400.

“Empreendimento”

empreendimento imobiliário de alto padrão a ser desenvolvido
no imóvel situado na Alameda Rio Claro, nº 190, no bairro Bela
Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº
190.798 do 4º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, para
uso misto, denominado “Condomínio Cidade Matarazzo”,
conforme memorial de incorporação objeto do R. 05 da
matrícula mencionada acima, composto pelo Subcondomínio
Mall, Subcondomínio Hotel, Subcondomínio Office e
Subcondomínio Estacionamento.

“Escriturador”

O Administrador, conforme acima qualificado.

“Estudo de Viabilidade”

É o estudo de viabilidade elaborado pela REC para fins do item
3.7.1 do Anexo III da Instrução CVM 400, conforme constante
do Anexo IV deste Prospecto.

“FII” ou “Fundo de
Investimento Imobiliário”

Fundo de investimento imobiliário, nos termos da Lei
nº 8.668/93 e Instrução CVM 472.

“Fundo”

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC HOTELARIA, fundo
de investimento imobiliário, constituído sob a forma de
condomínio fechado, inscrito no CNPJ nº 35.652.306/0001-07.

“Formador de Mercado”

Significa a instituição financeira que poderá ser contratada
pelo Fundo, conforme recomendado pelo Coordenador
Líder, para atuar, exclusivamente às expensas do Fundo,
no âmbito da Oferta por meio da inclusão de ordens firmes
de compra e de venda das Cotas, em plataformas
administradas pela B3, na forma e conforme disposições da
Instrução CVM nº 384, de 17 de março de 2003, conforme
alterada, e do Regulamento para Credenciamento do
Formador de Mercado nos Mercados Administrados pela B3,
anexo ao Ofício Circular 004/2012-DN da B3. A contratação
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de formador de mercado tem por finalidade fomentar a
liquidez das Cotas no mercado secundário. Para essa
primeira emissão não será contratado formador de mercado
para fomentar a liquidez das Cotas objeto da Oferta no
mercado secundário.
“Gestor” ou “REC”

REC GESTÃO DE RECURSOS S.A., com sede na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, 250, conj. 216,
Vila Olímpia, CEP 04552-040, inscrita no CNPJ/ME sob nº
22.828.968/0001-43.

“Governo”

Governo da República Federativa do Brasil.

“Imóveis”

Significam, quando referidos em conjunto e indistintamente,
os Imóveis-Alvo a serem adquiridos com os recursos líquidos da
Oferta, quais sejam as 28 (vinte e oito) exclusive branded
suítes indicadas na Seção “Termos e Condições da Oferta –
Destinação dos Recursos”, na página 49 deste Prospecto,
localizadas no Subcondomínio Hotel do Empreendimento, a
serem objeto de exploração da atividade hoteleira, com alto
padrão de qualidade, sob a bandeira da Rede Rosewood Global,
mediante celebração do Contrato de Locação.

“Imóveis-Alvo”

Significa os imóveis passíveis de aquisição pelo Fundo, quais
sejam, imóveis com destinação hoteleira localizados no Brasil,
incluindo, sem limitação, terrenos, imóveis em fase de
desenvolvimento, prontos e acabados, unidades autônomas, ou
ainda, direitos reais a eles relativos, incluindo a propriedade
em regime de condomínio sob multipropriedade, nos termos do
Art. 1.358-B e seguintes do Código Civil.

“Instituições Contratadas”

São os Coordenadores Contratados e as
Contratadas quando mencionados em conjunto.

Corretoras

“Instituições Participantes da
Oferta”

Em conjunto,
Contratadas.

Instituições

“Instrução CVM 400”

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

“Instrução CVM 472”

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

“Instrução CVM 494”

Instrução da CVM nº 494, de 20 de abril de 2011.

“Instrução CVM 505”

Instrução da CVM nº 505, de 27 e setembro de 2011.

“Instrução CVM 516”

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

“Instrução CVM 539”

Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013.

“Instrução CVM 555”

Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014.
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Coordenador

Líder

e

as

“Investidores”

Investidores Institucionais e os Investidores Não Institucionais,
quando mencionados conjuntamente, no âmbito da Oferta.

“Investidores Institucionais”

Significam os investidores institucionais, correspondentes a
fundos de investimentos, carteiras administradas, fundos de
pensão, regimes próprios de previdência social, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM,
entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, condomínios
destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras,
entidades de previdência complementar e de capitalização,
investidores profissionais (nos termos de regulamentação
CVM), em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede
no Brasil, bem como investidores não residentes que invistam
no Brasil, segundo as normas aplicáveis, que formalizem suas
intenções de investimento direcionada ao Coordenador Líder,
e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento, observada
a Aplicação Mínima Inicial por Investidor, inexistindo valores
máximos.

“Investidores Não
Institucionais”

Significam investidores pessoas físicas ou jurídicas, residentes,
domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil, inclusive
aqueles considerados investidores qualificados, mas excluídos
os investidores profissionais, nos termos da regulamentação da
CVM, que formalizem Pedido de Reserva durante o Período de
Reserva, junto a uma única Instituição Participante da Oferta,
observada a Aplicação Mínima Inicial por Investidor, inexistindo
valores máximos.

“Investimentos Temporários”

Significa, nos termos do artigo 11, §2º e §3º, da Instrução CVM
472, a aplicação dos recursos recebidos na integralização das
cotas, durante o processo de distribuição, os quais deverão ser
depositados em instituição bancária autorizada a receber
depósitos, em nome do Fundo, e aplicadas em cotas de fundos
de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados,
com liquidez compatível com as necessidades do Fundo.

“IOF/Câmbio”

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

“IOF/Títulos”

Imposto sobre Operações relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários.

“IPCA”

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido anualmente
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

“IPTU”

Imposto Predial e Territorial Urbano.

“IR”

Imposto de Renda.
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“ISM”

Significa a ISM GERENCIADORA DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME nº 24.649.197/000152.

“Laudo de Avaliação”

Significa o laudo de avaliação dos Imóveis que acompanha este
Prospecto como seu Anexo VIII.

“Lei n° 6.385/76”

Lei n°6.385, de 7 de dezembro de 1976.

“Lei nº 6.404/76”

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

“Lei nº 8.668/93”

Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993.

“Lei nº 9.779/99”

Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999.

“Locatária” ou “Promitente
Vendedora”

A BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.051.345/0001-53, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itapeva,
538, 12º andar, Bela Vista, CEP 01332-000.

“Lote Adicional”

São as Cotas adicionais que representam até 20% (vinte por
cento) da totalidade das Cotas da Oferta, ou seja, até
R$31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais),
correspondente a 310.000 (trezentas e dez mil) Cotas,
quantidade esta que poderá ser acrescida ao montante
inicialmente ofertado, nos mesmos termos e condições das
Cotas inicialmente ofertadas, a critério do Fundo, por meio
do Administrador e da REC, em comum acordo com o
Coordenador Líder, conforme faculdade prevista no artigo 14,
§2º, da Instrução CVM 400. Tais Cotas são destinadas a
atender um eventual excesso de demanda que venha a ser
constatado no decorrer da Oferta.

“Modificação da Oferta”

Significa a modificação da Oferta aprovada pela CVM em 05
de janeiro de 2021, nos termos do artigo 25, §1º da Instrução
CVM 400.

“Montante Captado na
Oferta”

Significa, para fins de cálculo do Aluguel Mínimo, o montante
captado pelo Fundo no âmbito da Oferta, conforme valores
divulgados no Anúncio de Encerramento.

“Montante Inicial da Oferta”

Montante inicial de até R$155.000.000,00 (cento e cinquenta e
cinco milhões de reais), correspondente a, inicialmente,
1.550.000 (um milhão, quinhentas e cinquenta mil) Cotas, sem
considerar as Cotas do Lote Adicional.

“Montante Mínimo da Oferta”

O volume mínimo da Oferta será de R$10.000.000,00 (dez
milhões de reais), correspondente a 100.000 (cem mil) Cotas.

14

“Cotas”

Inicialmente, 1.550.000 (um milhão, quinhentas e cinquenta
mil) Cotas da presente Emissão, sem considerar as Cotas do
Lote Adicional.

“Oferta”

Oferta pública de distribuição de Cotas da Primeira Emissão do
Fundo.

"Oferta Institucional"

A Oferta destinada
Institucionais.

"Oferta Não Institucional"

A Oferta destinada exclusivamente a Investidores Não
Institucionais.

“Participação Societária”

Significa as quotas ou ações de sociedades cujo propósito
principal seja a aquisição ou desenvolvimento de ImóveisAlvo.

“Patrimônio Líquido”

Significa a soma do disponível, mais o valor da carteira, mais
os valores a receber, menos as exigibilidades do Fundo.

“Pedido de Reserva”

Significa cada formulário específico firmado por Investidores Não
Institucionais, inclusive por aqueles que sejam considerados
Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva, celebrado em
caráter irrevogável e irretratável, exceto nas circunstâncias ali
previstas, referente à intenção de subscrição de Cotas no âmbito
da Oferta Não Institucional, observada a Aplicação Mínima Inicial
por Investidor.

exclusivamente

a

Investidores

Adicionalmente, nos termos da Deliberação CVM 860, o Pedido de
Reserva (i) contém as condições de subscrição e integralização das
Cotas, (ii) as condições de eficácia de sua ordem e aceitação da
Oferta diante da possibilidade de Distribuição Parcial da Oferta,
(iii) possibilita a identificação dos Investidores Não Institucionais
da sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada e (iv) contém termo
de obtenção de cópia deste Prospecto.
Em observância ao disposto no art. 45 da Instrução CVM 400, é
admitido o recebimento das reservas para subscrição das
Cotas, vez que (i) esse fato está previsto neste Prospecto, (ii)
foi requerido o registro da distribuição em 25 de setembro de
2020, e (iii) haverá disponibilização de prospecto preliminar
aos Investidores, a ser divulgado conforme cronograma
indicativo da Oferta. O recebimento das reservas será efetuado
de acordo com o previsto neste Prospecto, não sendo exigido
depósito em dinheiro do montante reservado.
Os Pedidos de Reserva serão automaticamente convolados em
pedidos de subscrição, para fins do aceite da Oferta.
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“Período de Distribuição”

A Oferta terá início na data de divulgação do Anúncio de Início,
em conformidade com o previsto nos artigos 52 e 54-A da
Instrução CVM 400. A distribuição das Cotas da Oferta será
encerrada na data de divulgação do Anúncio de Encerramento,
a qual deverá ocorrer (i) em até 6 (seis) meses após a
divulgação do Anúncio de Início, ou (ii) até a data de divulgação
do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

“Período de Reserva”

Para fins do recebimento dos Pedidos de Reserva, o período
compreendido entre os dias 11 de novembro de 2020 (inclusive)
e 16 de dezembro de 2020 (inclusive) e, em virtude da
Modificação da Oferta, reiniciado em 14 de janeiro de 2021
(inclusive) e encerrado até dia 26 de maio de 2021 (inclusive),
conforme indicado na Seção “Termos e Condições da Oferta –
Cronograma Indicativo da Oferta”, na página 78 deste
Prospecto.

“Pessoas Ligadas”

Para fins da Oferta, serão pessoas ligadas: (i) a sociedade
controladora ou sob controle do Administrador, da REC, de seus
administradores e acionistas; (ii) a sociedade cujos
administradores, no todo ou em parte, sejam os mesmos do
Administrador, da REC ou consultor especializado, com
exceção dos cargos exercidos em órgãos colegiados previstos
no estatuto ou regimento interno do Administrador, da REC ou
consultor especializado, desde que seus titulares não exerçam
funções executivas, ouvida previamente a CVM; e (iii) parentes
até segundo grau das pessoas naturais referidas nos incisos
acima.

“Pessoas Vinculadas”

Para os fins da Oferta, serão consideradas pessoas vinculadas
os Investidores da Oferta que sejam, nos termos do artigo 55
da Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM
505: (i) controladores ou administradores do Fundo, do
Administrador, da REC ou outras pessoas vinculadas à Oferta,
bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo)
grau; (ii) administradores ou controladores das Instituições
Participantes da Oferta, bem como seus respectivos cônjuges
ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais
até o 2º (segundo) grau, inclusive pessoas naturais que sejam,
direta ou indiretamente, controladoras ou participem do
controle societário das Instituições Participantes da Oferta;
(iii) empregados, operadores e demais prepostos das
Instituições Participantes da Oferta, que desempenhem
atividades de intermediação ou de suporte operacional no
âmbito da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços
ao Coordenador Líder, desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com o
Coordenador Líder, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de
suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades
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controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições
Participantes da Oferta ou por pessoas a elas vinculadas, desde
que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) cônjuge ou
companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos
itens “ii” a “v” acima; e (viii) fundos de investimento cuja
maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se
geridos discricionariamente por terceiros que não sejam
Pessoas Vinculadas. A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS
NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PODE AFETAR
NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO
SECUNDÁRIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DA
PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A
SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO
“PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA
PÁGINA 108 DESTE PROSPECTO.
“Plano de Distribuição”

O plano de distribuição da Oferta descrito na Seção “Termos e
Condições da Oferta – Plano de Distribuição”, na página 65 deste
Prospecto.

“Preço de Emissão” ou “Preço
de Subscrição”

O Preço de Emissão de cada Cota equivalente a R$100,00 (cem
reais).

“Preço de Aquisição dos
Imóveis”

O preço de aquisição dos Imóveis pelo Fundo, equivalente a R$
139.281.789,00 (cento e trinta e nove milhões, duzentos e
oitenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais).

“Primeira Emissão”

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

“Procedimento de Alocação”

É o procedimento de alocação dos Pedidos de Reserva dos
Investidores Não Institucionais e das intenções de investimento dos
Investidores Institucionais, a ser realizado após a obtenção do
registro da Oferta e divulgação do Anúncio de Início e do
Prospecto Definitivo.

“Procedimento de Coleta de
Intenções”

É o procedimento de coleta de intenções de investimento, com
recebimento de reservas, organizado pelo Coordenador Líder, nos
termos do artigo 44 da Instrução CVM 400, para a verificação,
junto aos Investidores da Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, da
demanda pelas cotas da Emissão, considerando os Pedidos de
Reserva dos Investidores Não Institucionais e com recebimento de
intenções de investimento dos Investidores Institucionais,
observada a Aplicação Mínima Inicial, sem lotes mínimos
(observado o Investimento Mínimo por Investidor) ou máximos,
para verificar se o Montante Mínimo da Oferta foi atingido e, em
caso de excesso de demanda, se haverá emissão, e em que
quantidade, das Cotas do Lote Adicional.

“Prospecto Definitivo”

Este Prospecto Definitivo da Distribuição Pública Primária da
Primeira Emissão de Cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - REC HOTELARIA.
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“Prospecto Preliminar”

O Prospecto Preliminar da Distribuição Pública Primária da
Primeira Emissão de Cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - REC HOTELARIA.

“Prospecto”

Indistintamente, o Prospecto Preliminar e/ou este Prospecto
Definitivo.

“Público Alvo da Oferta”

Os Investidores Institucionais e os Investidores Não Institucionais
que se enquadrem no público alvo do Fundo, conforme previsto
no Regulamento.
No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Cotas
por clubes de investimento constituídos nos termos da
Instrução CVM 494.

“Regulamento”

O instrumento que disciplina o funcionamento e demais
condições do Fundo, cuja versão em vigor foi aprovada por
meio do Ato do Administrador.

“Reserva de Contingência”

Significa a reserva que poderá ser constituída, nos termos do
Art. 13º, §3º do Regulamento, para suprir inadimplências e
deflação em reajuste nos valores a receber do Fundo e arcar
com as despesas extraordinárias, se houver. Entende-se por
despesas extraordinárias aquelas que não se refiram aos gastos
rotineiros relacionados ao Fundo. Os recursos da Reserva de
Contingência serão aplicados em Ativos de Renda Fixa e os
rendimentos decorrentes desta aplicação poderão compor o
valor da Reserva de Contingência.

“Subcondomínio Hotel”

Significa o Subcondomínio Hotel do Empreendimento, que,
conforme descrito no respectivo memorial de incorporação, é
composto por 46 (quarenta e seis) unidades hoteleiras, que
representam a totalidade do “Hotel Palácio”, 100 (cem)
unidades autônomas hoteleiras, 87 (oitenta e sete) unidades
autônomas “Suítes”, tais como os Imóveis, e 4 (quatro)
unidades autônomas “Escritório Mata Atlântica”, situados na
Torre Mata Atlântica.

“Taxa de Administração”

Tem o significado atribuído na página 95 deste Prospecto.

“Termo de Adesão ao
Contrato de Distribuição”

Significa o Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição para
Instituições Contratadas.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta e as Cotas. Recomenda-se ao
Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa deste Prospecto,
inclusive seus Anexos, e do Regulamento, com especial atenção à Seção “Fatores de Risco” nas
páginas 105 a 127 deste Prospecto. Recomenda-se aos investidores interessados que contatem
seus consultores jurídicos e financeiros antes de investir nas Cotas.
Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.

Gestor

REC GESTÃO DE RECURSOS S.A

Coordenador Líder

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.

Autorização

Os termos e condições da Primeira Emissão e da Oferta, foram
aprovados por meio do Ato do Administrador.

Número da Emissão

1ª (primeira) emissão de Cotas do Fundo.

Montante Inicial da Oferta

Inicialmente, R$155.000.000,00 (cento e cinquenta e cinco
milhões de reais), podendo o Montante Inicial da Oferta ser (i)
aumentado em virtude do Lote Adicional, ou (ii) diminuído em
virtude da Distribuição Parcial, desde que observado o
Montante Mínimo da Oferta.

Quantidade total de Cotas da
Oferta

1.550.000 (um milhão, quinhentas e cinquenta mil) Cotas,
podendo ser (i) aumentado em virtude do Lote Adicional, ou (ii)
diminuído em virtude da Distribuição Parcial, desde que
observado o Montante Mínimo da Oferta. Para maiores
informações sobre a Distribuição Parcial, veja a Seção “Termos
e Condições da Oferta - Distribuição Parcial”, na página 46
deste Prospecto.

Montante Mínimo da Oferta

R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), correspondente a
100.000 (cem mil) Cotas.

Ambiente da Oferta

A Oferta será realizada no mercado de balcão não organizado e
a sua liquidação será realizada na B3.

Destinação dos recursos

Observada a política de investimentos do Fundo, prevista no
Regulamento, os recursos líquidos da presente Oferta, inclusive
os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas
Adicionais serão prioritariamente destinados à aquisição dos
Imóveis, que se encontram em fase avançada de negociação e
diligência imobiliária, os quais foram selecionados pela REC de
forma ativa e discricionária. A descrição completa dos Imóveis
consta da seção “Termos e Condições da Oferta – Descrição dos
Imóveis e do Empreendimento”, na página 51 deste Prospecto
Definitivo. Em caso de Distribuição Parcial, as cotas não
colocadas serão canceladas. Nesse caso, nos termos do
Contrato de Promessa de Compra e Venda, a Promitente
Vendedora poderá, a seu exclusivo critério, decidir se pretende
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dar continuidade à venda dos Imóveis para o Fundo. O
Administrador e o Gestor envidarão seus melhores esforços para
negociar com a Promitente Vendedora para que o Fundo, a
partir dos recursos líquidos da presente Oferta, adquira os
Imóveis que melhor atendam aos objetivos do Fundo. Caso a
Promitente Vendedora decida descontinuar a venda dos Imóveis
para o Fundo em decorrência da não colocação do Montante
Inicial da Oferta, ou haja saldo não aplicado na aquisição dos
Imóveis após o pagamento do Preço de Aquisição, os recursos
remanescentes serão aplicados pelo Administrador, consoante
orientação do Gestor, em Ativos Alvo, nos termos da Política
Investimento do Fundo descrita no Regulamento. Vide os
Fatores de Risco “Risco de Distribuição Parcial e aquisição
parcial dos Imóveis”, constante na página 114 deste
Prospecto Definitivo.
Sem prejuízo da possibilidade de novas emissões de cotas do
Fundo, nos termos do Regulamento, na data deste Prospecto, não
há outras formas de captação previstas para atingir o objetivo de
adquirir a totalidade dos Imóveis. O preço certo e ajustado de
aquisição da totalidade dos Imóveis é de R$ 139.281.789,00 (cento
e trinta e nove milhões, duzentos e oitenta e um mil, setecentos
e oitenta e nove reais, conforme especificação do preço por
Imóvel (suíte) contida no quadro da página 50 deste Prospecto.
Para mais informações sobre a destinação dos recursos da Oferta,
veja a Seção “Termos e Condições da Oferta – Destinação dos
Recursos”, na página 49 deste Prospecto.
Características, vantagens e
restrições das Cotas

As Cotas do Fundo, conforme disposto no Regulamento (i) são
emitidas em classe única (não existindo diferenças acerca de
qualquer vantagem ou restrição entre as Cotas) e conferem aos
seus titulares idênticos direitos políticos, sendo que cada Cota
confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais
de Cotistas, (ii) correspondem a frações ideais do Patrimônio
Líquido, (iii) não são resgatáveis, (iv) terão a forma escritural e
nominativa, (v) conferirão aos seus titulares, desde que
totalmente subscritas e integralizadas, direito de participar,
integralmente, em quaisquer rendimentos do Fundo, se houver,
(vi) não conferem aos seus titulares propriedade sobre os ativos
integrantes da carteira do Fundo ou sobre fração ideal desses
ativos, e (vii) serão registradas em contas de depósito
individualizadas, mantidas pelo Escriturador em nome dos
respectivos titulares, a fim de comprovar a propriedade das Cotas
e a qualidade de Cotista do Fundo, sem emissão de certificados.
Sem prejuízo do disposto no subitem “(i)” acima, não podem
votar nas assembleias gerais de Cotistas do Fundo (a) o
Administrador ou a REC; (b) os sócios, diretores e funcionários
do Administrador ou da REC; (c) empresas ligadas ao
Administrador ou à REC, seus sócios, diretores e funcionários;
(d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores
e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação
relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que
concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (f) o
Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.
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Não se aplica o disposto no parágrafo acima quando: (i) os
únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas nos
itens (a) a (f); ou (ii) houver aquiescência expressa da maioria
dos demais Cotistas, manifestada 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; ou (iii) todos os subscritores de Cotas
forem condôminos de bem e/ou bens com que concorreram
para a integralização de Cotas do Fundo, podendo aprovar o
respectivo laudo de
avaliação, sem prejuízo da
responsabilização dos respectivos Cotistas nos termos da
legislação específica.
De acordo com o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.668/93 e no
artigo 9º da Instrução CVM 472, o Cotista não poderá requerer
o resgate de suas Cotas.
Preço de Emissão ou Preço de
Subscrição por Cota

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

Número de séries

Série única.

Regime de distribuição das
Cotas

As Cotas objeto da Oferta serão distribuídas pelas Instituições
Participantes da Oferta, sob a liderança do Coordenador Líder,
sob o regime de melhores esforços de colocação.

Contrato de Estabilização de Não será (i) constituído fundo de sustentação de liquidez ou (ii)
Preços e Garantias de Liquidez firmado contrato de garantia de liquidez para as Cotas. Não
será firmado contrato de estabilização de preço das Cotas no
âmbito da Oferta.
Distribuição Parcial

Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM
400, a Distribuição Parcial das Cotas, observado o Montante
Mínimo da Oferta.
As Cotas que não forem efetivamente subscritas e
integralizadas durante o Período de Distribuição deverão ser
canceladas.
O Investidor terá a faculdade de, no ato de aceitação da Oferta,
condicionar a sua adesão à Oferta, nos termos do artigo 31 da
Instrução CVM 400, a que haja distribuição, ao menos, (i) do
Montante Inicial da Oferta, sendo que, se tal condição não se
implementar e se o Investidor já tiver efetuado o Preço de
Emissão, referido valor será devolvido sem juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos, e com dedução
dos valores relativos aos tributos incidentes, se existentes, e
aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco)
Dias Úteis contados da data em que tenha sido verificado o não
implemento da condição; ou (ii) de montante igual ou superior
ao Montante Mínimo da Oferta, mas inferior ao Montante Inicial
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da Oferta, neste caso, o Investidor deverá, no momento da
aceitação, indicar se, implementando-se a condição prevista,
pretende receber (a) a totalidade das cotas objeto do Pedido
de Reserva ou boletim de subscrição, se houver, ou (b) uma
proporção entre a quantidade das cotas da Emissão
efetivamente distribuídas e a quantidade das cotas
originalmente objeto da Oferta, presumindo-se, na falta da
manifestação, o interesse do Investidor em receber a totalidade
das cotas objeto do Pedido de Reserva ou boletim de
subscrição, se houver, sendo que, se o Investidor tiver indicado
tal proporção, se tal condição não se implementar e se o
Investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Emissão,
referido valor será devolvido sem juros ou correção monetária,
sem reembolso de custos incorridos, e com dedução dos valores
relativos aos tributos incidentes, se existentes, e aos encargos
incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis
contados da data em que tenha sido verificado o não
implemento da condição. Todos os Investidores que já tenham
aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os
Investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese
do artigo 31 da Instrução CVM 400 acima prevista, terão direito
à restituição integral dos valores dados em contrapartida às
cotas, conforme o disposto nos subitens “(i)” e “(ii)” acima.
Caso o Investidor indique o item (ii)(b) acima, o valor mínimo a
ser subscrito por Investidor no contexto da Oferta poderá ser
inferior à Aplicação Mínima Inicial.
No caso de não colocação do Montante Inicial da Oferta e
existência de subscrição condicionada, nos termos dos
parágrafos acima, e desde que já tenha ocorrido a
integralização de Cotas por parte dos Investidores, os valores
já depositados serão devolvidos aos Investidores, de acordo
com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5
(cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento
das Cotas condicionadas. Na hipótese de restituição de
quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer
recibo de quitação relativo aos valores restituídos.
Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, a Oferta
será cancelada. Caso já tenha ocorrido a integralização de
Cotas e a Oferta seja cancelada, os valores depositados serão
devolvidos aos Investidores, de acordo com os Critérios de
Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis
contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Na
hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores,
estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores
restituídos.
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OS INVESTIDORES DEVERÃO LER A SEÇÃO “FATORES DE
RISCO” DESTE PROSPECTO, EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO
“RISCO DE NÃO CONCRETIZAÇÃO DA OFERTA” NA PÁGINA 106
DESTE PROSPECTO.
Forma de Subscrição e
Integralização

As Cotas serão subscritas durante todo o Período de Distribuição
utilizando-se os procedimentos do DDA. Os Investidores
Institucionais e os Investidores Não Institucionais integralizarão
as Cotas, à vista, pelo Preço de Subscrição, em moeda corrente
nacional, em recursos imediatamente disponíveis, na Data de
Liquidação, junto às Instituições Participantes da Oferta, de
acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis
da B3, observada a Seção “Termos e Condições da Oferta” na
página 45 e seguintes deste Prospecto.

Lote Adicional

O Fundo poderá, por meio do Administrador e da REC, em
comum acordo com o Coordenador Líder, optar por emitir um
Lote Adicional de Cotas, aumentando em até 20% (vinte por
cento) a quantidade das Cotas originalmente ofertadas, ou
seja, até R$31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais),
correspondente a 310.000 (trezentas e dez mil) Cotas, sem a
necessidade de novo pedido de registro da Oferta à CVM ou
modificação dos termos da Primeira Emissão e da Oferta, nos
termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. As Cotas do Lote
Adicional, caso emitidas, serão destinadas a atender um
eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no
decorrer da Oferta.
Aplicar-se-ão às Cotas oriundas do exercício do Lote
Adicional, caso venham a ser emitidas, as mesmas condições
e preço das Cotas inicialmente ofertadas, sendo que a oferta
das Cotas do Lote Adicional também será conduzida sob o
regime de melhores esforços de colocação, sob a liderança
do Coordenador Líder e a participação das Instituições
Contratadas. Assim, a quantidade de Cotas objeto da Oferta
poderá ser até 20% (vinte por cento) superior à quantidade
de Cotas inicialmente ofertadas, mediante exercício parcial
ou total do Lote Adicional.

Procedimento de Coleta de
Intenções

Haverá Procedimento de Coleta de Intenções no âmbito da
Oferta, com recebimento de reservas, a ser conduzido pelo
Coordenador Líder, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM
400, para a verificação, junto aos Investidores da Oferta,
inclusive Pessoas Vinculadas, da demanda pelas Cotas,
considerando os Pedidos de Reserva dos Investidores Não
Institucionais e o recebimento de intenções de investimento
dos Investidores Institucionais, observada a Aplicação Mínima
Inicial, para verificar se o Montante Mínimo da Oferta foi
atingido e, em caso de excesso de demanda, se haverá emissão,
e em qual quantidade, das Cotas do Lote Adicional.

25

Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva ou na
intenção de investimento, conforme o caso, a sua condição
de Pessoa Vinculada.
Serão aceitos os Pedidos de Reserva e as intenções de
investimento firmados por Pessoas Vinculadas, sem qualquer
limitação, observado, no entanto, que, caso seja verificado
excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à
quantidade de Cotas inicialmente ofertada (sem considerar
as Cotas do Lote Adicional), não será permitida a colocação
de Cotas da Emissão junto aos Investidores que sejam
considerados Pessoas Vinculadas, nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, sendo as respectivas intenções de
investimentos e Pedidos de Reserva automaticamente
cancelados.
A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E
INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE
A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA
MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO "FATORES
DE RISCO" EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO "PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA", NA PÁGINA 108 DESTE
PROSPECTO.
Período de Distribuição

O prazo de distribuição pública das Cotas é de até 6 (seis)
meses a contar da data de divulgação do Anúncio de Início,
ou até a data de divulgação do Anúncio de Encerramento, o
que ocorrer primeiro.

Plano de Distribuição

Observadas as disposições da regulamentação aplicável, a
Oferta será realizada pelo Coordenador Líder, sob o regime
de melhores esforços de colocação, de acordo com a
Instrução CVM 400, com a Instrução CVM 472 e demais normas
pertinentes, conforme o Plano de Distribuição adotado em
cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, da Instrução CVM
400, o qual leva em consideração as relações com clientes e
outras considerações de natureza comercial ou estratégica
do Coordenador Líder, ressalvado o disposto em relação ao
Critério de Colocação da Oferta Não Institucional, devendo
assegurar (i) que o tratamento conferido aos Investidores
seja justo e equitativo; (ii) a adequação do investimento ao
perfil de risco dos Investidores; e (iii) que os representantes
das Instituições Participantes da Oferta recebam
previamente exemplares dos Prospectos para leitura
obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por
pessoas designadas pelo Coordenador Líder.
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A Oferta será efetuada, ainda, com observância dos seguintes
requisitos: (i) será utilizada a sistemática que permita o
recebimento de reservas para os Investidores Não
Institucionais; (ii) buscar-se-á atender quaisquer Investidores
interessados na subscrição das Cotas; e (iii) deverá ser
observada, ainda, a Aplicação Mínima Inicial.
Para maiores informações sobre o Plano de Distribuição, veja
a Seção “Termos e Condições da Oferta – Plano de
Distribuição”, na página 65 deste Prospecto.
Pedido de Reserva

Significa cada formulário específico, celebrado em caráter
irrevogável e irretratável, exceto nas circunstâncias ali
previstas, referente à intenção de subscrição das Cotas no
âmbito da Oferta, firmado por Investidores Não
Institucionais, inclusive por aqueles que sejam considerados
Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva, observada
a Aplicação Mínima Inicial por Investidor.
Os Pedidos de Reserva não cancelados até a data de registro
da Oferta serão automaticamente convolados em pedidos de
subscrição após o registro da Oferta.
Adicionalmente, nos termos da Deliberação CVM 860, o Pedido
de Reserva (i) contém as condições de subscrição e
integralização das Cotas, (ii) as condições de eficácia de sua
ordem e aceitação da Oferta diante da possibilidade de
Distribuição Parcial da Oferta, (iii) possibilita a identificação
dos Investidores Não Institucionais da sua qualidade ou não de
Pessoa Vinculada e (iv) contém termo de obtenção de cópia
deste Prospecto.
Em observância ao disposto no art. 45 da Instrução CVM 400, é
admitido o recebimento das reservas para subscrição das Cotas,
vez que (i) esse fato está previsto neste Prospecto, (ii) foi
requerido o registro da distribuição em 25 de setembro de 2020,
e (iii) haverá disponibilização de prospecto preliminar aos
Investidores, a ser divulgado conforme cronograma indicativo
da Oferta. O recebimento das reservas será efetuado de acordo
com o previsto neste Prospecto, não sendo exigido depósito em
dinheiro do montante reservado.

Período de Reserva

Para fins do recebimento dos Pedidos de Reserva, o período
compreendido entre os dias 11 de novembro de 2020
(inclusive) e 16 de dezembro de 2020 (inclusive) e, em virtude
da Modificação da Oferta, reiniciado em 14 de janeiro de 2021
(inclusive) e encerrado até dia 26 de maio de 2021 (inclusive),
conforme indicado na Seção “Termos e Condições da Oferta
– Cronograma Indicativo da Oferta”, na página 78 deste
Prospecto.
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Poderá ainda ser divulgado comunicado ao mercado, nos termos
da Instrução CVM 400, com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de
antecedência do evento, por meio do qual será comunicada uma
nova Data de Liquidação anterior à data originalmente prevista
neste Prospecto Definitivo, desde que, antes do prazo estimado
para encerramento do Período de Reserva, seja atingido o
Montante Mínimo da Oferta, conforme decisão, de comum
acordo, entre o Coordenador Líder, o Administrador e a Gestora.
Nesse caso, o Período de Reserva poderá ser encerrado antes da
data limite prevista no cronograma indicativo e o Procedimento
de Alocação também será realizado antes da data limite prevista
no cronograma indicativo.
Imóveis

28 (vinte e oito) exclusive branded suítes do Subcondomínio
Hotel do Empreendimento, localizado no Município de São
Paulo, conforme características indicadas a Seção “Termos e
Condições da Oferta – Destinação dos Recursos” na página 49
deste Prospecto, as quais estão em fase avançada de
negociação e diligência imobiliária.

Oferta Não Institucional

Durante o Período de Reserva, os Investidores Não
Institucionais, inclusive aqueles considerados Pessoas
Vinculadas, interessados em subscrever as Cotas objeto da
Oferta deverão preencher um ou mais Pedido(s) de Reserva,
diretamente ou pelas Instituições Participantes da Oferta, na
qualidade de procuradoras nomeadas pelos Investidores,
indicando, dentre outras informações a quantidade de Cotas
que pretende subscrever (observada a Aplicação Mínima
Inicial), e apresentá-lo(s) a uma única Instituição Participante
da Oferta. Os Investidores Não Institucionais deverão indicar,
obrigatoriamente, no(s) seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de
Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena
de seu(s) Pedido(s) de Reserva ser(em) cancelado(s) pela
respectiva Instituição Participante da Oferta.
No mínimo, 465.000 (quatrocentas e sessenta e cinco mil) Cotas
(sem considerar as Cotas do Lote Adicional), ou seja, 30% (trinta
por cento) do Montante Inicial da Oferta, será destinado,
prioritariamente, à Oferta Não Institucional, sendo certo que o
Coordenador Líder, em comum acordo com o Administrador e a
REC, poderá diminuir ou aumentar a quantidade de Cotas
inicialmente destinada à Oferta Não Institucional até o
Montante Inicial da Oferta, considerando as Cotas do Lote
Adicional que vierem a ser emitidas.
Para outras informações sobre a Oferta Não Institucional, consulte
a Seção "Termos e Condições da Oferta - Oferta Não Institucional"
na página 67 e seguintes deste Prospecto Definitivo.

Pessoas Vinculadas

Significam os Investidores da Oferta que sejam, nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da
Instrução CVM 505: (i) controladores ou administradores do
Fundo, do Administrador, da REC ou outras pessoas vinculadas
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à Oferta, bem como seus respectivos cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até
o 2º (segundo) grau; (ii) administradores ou controladores das
Instituições Participantes da Oferta, bem como seus respectivos
cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º (segundo) grau, inclusive pessoas naturais
que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou
participem do controle societário das Instituições Participantes
da Oferta; (iii) empregados, operadores e demais prepostos das
Instituições Participantes da Oferta, que desempenhem
atividades de intermediação ou de suporte operacional no
âmbito da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços
ao Coordenador Líder, desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com o
Coordenador Líder, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de
suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições
Participantes da Oferta ou por pessoas a elas vinculadas, desde
que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) cônjuge ou
companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos
itens “ii” a “v” acima; e (viii) fundos de investimento cuja
maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se
geridos discricionariamente por terceiros que não sejam
Pessoas Vinculadas.
Critério de Colocação da
Oferta Não Institucional

Caso o total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva
apresentados pelos Investidores Não Institucionais, inclusive
aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior
ao montante destinado à Oferta Não Institucional, conforme
definido pelo Coordenador Líder, todos os Pedidos de Reserva
não cancelados serão integralmente atendidos, e as Cotas
remanescentes serão destinadas aos Investidores Institucionais
nos termos da Oferta Institucional. Entretanto, caso o total de
Cotas correspondentes aos Pedidos de Reserva exceda o
percentual prioritariamente destinado à Oferta Não
Institucional, será realizado rateio conforme pormenorizado a
seguir: (i) cada um dos Pedidos de Reserva firmados pelos
Investidores Não Institucionais serão atendidos até o montante
máximo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo certo
que referido montante poderá ser reduzido exclusivamente caso
não seja possível observar o valor acima indicado em virtude de
excesso de demanda em relação às Cotas destinadas à Oferta Não
Institucional; e (ii) uma vez atendido o critério descrito no
subitem “i”, acima, será efetuado o rateio proporcional apenas
dos montantes que excedam o valor de R$1.000.000,00 (um
milhão de reais) (ou valor reduzido, conforme disposto acima),
objeto de Pedidos de Reserva firmados por Investidores Não
Institucionais que tenham realizado as respectivas reservas de
Cotas em valores superiores a R$1.000.000,00 (um milhão de
reais) (ou valor reduzido, conforme disposto acima), observandose o montante de Cotas indicado nos respectivos Pedidos de
Reserva e não alocado aos Investidores Não Institucionais
tratados no presente subitem, devendo ser desconsideradas as
frações de Cotas.
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Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de
distribuição com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço)
da quantidade de Cotas ofertadas, os Pedidos de Reserva de
Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados.
NA OFERTA NÃO INSTITUCIONAL NÃO SERÃO CONSIDERADAS
NA ALOCAÇÃO, EM NENHUMA HIPÓTESE, RELAÇÕES COM
CLIENTES E OUTRAS CONSIDERAÇÕES DE NATUREZA
COMERCIAL OU ESTRATÉGICA DO COORDENADOR LÍDER E DO
FUNDO.
As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos
Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais
titulares de conta nelas abertas ou mantidas pelo respectivo
Investidor Não Institucional.
Para maiores informações sobre a Oferta Não Institucional,
veja a Seção "Termos e Condições da Oferta – Oferta Não
Institucional" na página 67 deste Prospecto.
Investidores Institucionais

Significam os investidores institucionais, correspondentes a
fundos de investimentos, carteiras administradas, fundos de
pensão, regimes próprios de previdência social, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM,
entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, condomínios
destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras,
entidades de previdência complementar e de capitalização,
investidores profissionais (nos termos de regulamentação CVM),
em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no
Brasil, bem como investidores não residentes que invistam no
Brasil, segundo as normas aplicáveis, que formalizem suas
intenções de investimento direcionada ao Coordenador Líder, e
que aceitem os riscos inerentes a tal investimento, observada
a Aplicação Mínima Inicial por Investidor, inexistindo valores
máximos.

Oferta Institucional

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Cotas objeto da
Oferta remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não
Institucional serão destinadas à colocação junto a Investidores
Institucionais, por meio do Coordenador Líder, não sendo
admitidas para tais Investidores Institucionais reservas
antecipadas e não sendo estipulados valores máximos de
investimento, observados os procedimentos a serem previstos
neste Prospecto.
Para maiores informações sobre a Oferta Institucional, veja
a Seção "Termos e Condições da Oferta – Oferta Institucional"
na página 70 deste Prospecto.

Critério de Colocação da
Oferta Institucional

Caso as intenções de investimento apresentadas pelos
Investidores Institucionais excedam o total de Cotas
remanescentes após o atendimento da Oferta Não Institucional,
o Coordenador Líder dará prioridade aos Investidores
Institucionais que, a critério do Coordenador Líder, em comum
acordo com o Gestor e o Administrador, melhor atendam os
objetivos da Oferta, quais sejam, constituir uma base
diversificada de investidores, integrada por investidores com
diferentes critérios de avaliação das perspectivas do Fundo e a
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conjuntura macroeconômica brasileira, bem como criar
condições para o desenvolvimento do mercado local de fundos
de investimentos imobiliários.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de
distribuição com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço)
da quantidade de Cotas ofertadas, as intenções de investimento
e de Pessoas Vinculadas serão automaticamente canceladas.
Disposições Comuns à Oferta
Não Institucional e à Oferta
Institucional

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de
distribuição com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço)
da quantidade de Cotas ofertadas (sem considerar as eventuais
Cotas do Lote Adicional) os Pedidos de Reserva e as intenções
de investimento enviados por Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados.
A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E
INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE
A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA
MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO "FATORES
DE RISCO" EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO "PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA", NA PÁGINA 108 DESTE
PROSPECTO.
Não será concedido desconto de qualquer tipo pelas Instituições
Participantes da Oferta aos Investidores interessados em
adquirir as Cotas.
Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não Institucional
e à Oferta Institucional, todas as referências à "Oferta" devem
ser entendidas como referências à Oferta Não Institucional e à
Oferta Institucional, em conjunto.

Taxa de ingresso e taxa de
saída

Não serão cobradas taxa de ingresso e saída dos Investidores.

Escriturador

O Administrador, conforme acima qualificado.

Registro da Oferta

A Oferta será registrada na CVM, na forma e nos termos da Lei
n° 6.385/76, da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 472, do
Código ANBIMA e das demais leis, regulamentações e
disposições legais aplicáveis ora vigentes. O registro da Oferta
na CVM foi requerido em 25 de setembro de 2020.

Negociação e Custódia das
Cotas na B3

As Cotas serão registradas para distribuição e liquidação (i) no
mercado primário por meio do DDA; e (ii) para negociação, no
mercado secundário, exclusivamente no mercado de bolsa
administrado pela B3; ambos administrados e operacionalizados
pela B3, ambiente no qual as Cotas serão liquidadas e custodiadas.
Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever a
Cota receberá, quando realizada a respectiva liquidação,
recibo de Cota que, até a divulgação do Anúncio de
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Encerramento e da obtenção de autorização da B3, não será
negociável e não receberá rendimentos provenientes do Fundo.
Tal recibo é correspondente à quantidade de Cotas por ele
adquirida, e se converterá em tal Cota depois de divulgado o
Anúncio de Encerramento e de obtida a autorização da B3,
quando as Cotas passarão a ser livremente negociadas na B3.
O Escriturador será responsável pela custódia das Cotas que não
estiverem depositadas na B3.
Procedimento de Alocação e
Liquidação
da Oferta

As ordens recebidas por meio das Instituições Participantes da
Oferta serão alocadas no âmbito do Procedimento de Alocação
seguindo os critérios estabelecidos pelo Coordenador Líder, em
comum acordo com o Administrador e o Gestor, devendo
assegurar que o tratamento conferido aos Investidores da
Oferta seja justo e equitativo em cumprimento ao disposto no
artigo 33, §3º, inciso I, da Instrução CVM 400. Observado o
disposto no item 26 do Ofício-Circular nº 01/2020 da SRE e no
art. 54 da Instrução CVM 400, o Procedimento de Alocação
somente ocorrerá após a obtenção do registro da Oferta e
divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo.
Com base nas informações enviadas pela B3 e pelas Instituições
Contratadas ao Coordenador Líder, este verificará se: (i) o
Montante Mínimo da Oferta foi atingido; (ii) o Montante Inicial
da Oferta foi atingido; e (iii) houve excesso de demanda; diante
disto, o Coordenador Líder definirá se haverá liquidação da
Oferta, bem como seu volume final.
A liquidação da Oferta ocorrerá na Data de Liquidação, de
acordo com os procedimentos operacionais da B3, observado o
abaixo descrito, sendo certo que a B3 informará ao
Coordenador Líder o montante de ordens recebidas em seu
ambiente de liquidação.
Poderá ainda ser divulgado comunicado ao mercado, nos termos
da Instrução CVM 400, com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de
antecedência do evento, por meio do qual será comunicada
uma nova Data de Liquidação anterior à data originalmente
prevista neste Prospecto Definitivo, desde que, antes do prazo
estimado para encerramento do Período de Reserva, seja
atingido o Montante Mínimo da Oferta, conforme decisão, de
comum acordo, entre o Coordenador Líder, o Administrador e
a Gestora. Nesse caso, o Período de Reserva poderá ser
encerrado antes da data limite prevista no cronograma
indicativo e o Procedimento de Alocação também será
realizado antes da data limite prevista no cronograma
indicativo.
Caso, na Data de Liquidação, as Cotas subscritas não sejam
totalmente integralizadas por falha dos Investidores da Oferta,
a integralização das Cotas objeto da falha poderá ser realizada
junto ao Escriturador até o 5º (quinto) Dia Útil imediatamente
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subsequente à Data de Liquidação pelo Preço de Subscrição,
sendo certo que, caso após a possibilidade de integralização das
Cotas junto ao Escriturador ocorram novas falhas por
Investidores de modo a não ser atingido o Montante Mínimo da
Oferta, a Oferta será cancelada e as Instituições Participantes
da Oferta deverão devolver aos Investidores os recursos
eventualmente depositados, de acordo com os Critérios de
Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis
contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Na
hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores,
estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores
restituídos.
Caso, após a conclusão da liquidação da Oferta, o Montante
Mínimo da Oferta seja atingido, a Oferta poderá ser encerrada
e eventual saldo de Cotas não colocado será cancelado pelo
Administrador.
Para mais informações acerca da alocação e liquidação financeira
das Cotas ver seção “Alocação e Liquidação da Oferta” na página
72 deste Prospecto.
Alteração das Circunstâncias,
Revogação ou Modificação,
Suspensão ou Cancelamento da
Oferta

Havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e
imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da
apresentação do pedido de registro de distribuição, ou que o
fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos
assumidos pelo Fundo e inerentes à Oferta, a CVM poderá acolher
pleito de modificação ou revogação da Oferta que seja
formulado pelo Coordenador Líder. Adicionalmente, é sempre
permitida a modificação da Oferta para melhorá-la em favor dos
investidores ou para renúncia de condição da Oferta
estabelecida previamente, conforme disposto no artigo 25, § 3º,
da Instrução CVM 400. Caso o pleito de modificação das
condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para
distribuição da Oferta poderá ser prorrogado em até 90 (noventa)
dias. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores
ou posteriores à revogação serão considerados ineficazes,
conforme o detalhado abaixo. A modificação ou revogação da
Oferta deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao
menos iguais aos utilizados para a divulgação da Oferta e as
Instituições Participantes da Oferta deverão se acautelar e se
certificar, no momento do recebimento das aceitações da oferta,
de que o manifestante está ciente de que a Oferta original foi
alterada e de que tem conhecimento das novas condições, de
acordo com o artigo 27 da Instrução CVM 400.
Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão
confirmar, até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil
subsequente à data de recebimento de comunicação que lhes
for encaminhada diretamente pelas Instituições Participantes
da Oferta por correio eletrônico, correspondência física ou
qualquer outra forma de comunicação passível de
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comprovação, a respeito da modificação da Oferta, o interesse
em manter a declaração de aceitação, presumida sua
manutenção em caso de silêncio.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i)
poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma oferta
que: (a) esteja se processando em condições diversas das
constantes da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha
sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM
ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo
registro; e (ii) deverá suspender qualquer oferta quando
verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O
prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a
30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada
deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido
sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM
deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o
respectivo registro.
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar
diretamente os Investidores que já tiverem aderido à Oferta
sobre a suspensão ou o cancelamento da Oferta.
Caso a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400, o Investidor poderá revogar sua aceitação à
Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva
Instituição Participante da Oferta até às 16:00 horas do 5º
(quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada a
suspensão da Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação,
o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o
Investidor revogar sua aceitação, os valores até então
integralizados pelo Investidor serão devolvidos, de acordo com
os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco)
Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20
da Instrução CVM 400 ou (ii) a Oferta seja revogada, nos termos
dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, todos os atos de
aceitação serão cancelados e a Instituição Participante da
Oferta com a qual o Investidor enviou a sua intenção de
investimento ou celebrou o seu Pedido de Reserva comunicará
ao investidor o cancelamento da Oferta. Nesses casos, os
valores até então integralizados pelos Investidores serão
devolvidos, de acordo com os Critérios de Restituição de
Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data
da comunicação do cancelamento, ou da revogação da Oferta.
Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficaz a
Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores,
devendo ser restituídos integralmente aos Investidores que
aceitaram a Oferta os valores depositados, de acordo com os
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Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco)
Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da
Oferta, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.
Quaisquer comunicações relacionadas à revogação da aceitação
da Oferta pelo Investidor devem ser enviadas por escrito ao
endereço eletrônico da respectiva Instituição Participante da
Oferta ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência
endereçada à respectiva Instituição Participante da Oferta.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos
Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo
aos valores restituídos.
Caso seja verificada divergência entre as informações
constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo
que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor
ou a sua decisão de investimento, cada Instituição Participante
da Oferta deverá comunicar diretamente os Investidores que já
tiverem aderido à Oferta sobre a modificação efetuada, de
modo que o Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta,
devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva
Instituição Participante da Oferta até às 16:00 horas do 5º
(quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada a
modificação, presumindo-se, na falta da manifestação, o
interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o
Investidor revogar sua aceitação, os valores até então
integralizados pelo Investidor serão devolvidos, de acordo com
os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco)
Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
Público Alvo da Oferta

A Oferta é destinada a Investidores Institucionais e a
Investidores Não Institucionais que se enquadrem no público
alvo do Fundo, conforme previsto no Regulamento.
No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Cotas por
clubes de investimento constituídos nos termos da Instrução
CVM 494.
Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das
Cotas em qualquer outro país que não o Brasil.

Aplicação Mínima Inicial ou
Investimento Mínimo por
Investidor
Inadequação de investimento

10 (dez) Cotas, totalizando a importância de R$1.000,00 (mil
reais) por Investidor.
O investimento nas Cotas do Fundo representa um investimento
sujeito a diversos riscos, uma vez que é um investimento em
renda variável, estando os Investidores sujeitos a perdas
patrimoniais e a riscos, incluindo, dentre outros, aqueles
relacionados com a liquidez das Cotas, à volatilidade do mercado
de capitais e à oscilação das cotações das Cotas em mercado de
bolsa. Assim, os Investidores poderão perder uma parcela ou a
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totalidade de seu investimento. Além disso, os Cotistas podem
ser chamados a aportar recursos adicionais caso o Fundo venha a
ter Patrimônio Líquido negativo. Adicionalmente, o investimento
em cotas de fundos de investimento imobiliário não é adequado
a investidores que necessitem de liquidez imediata, tendo em
vista que as cotas de fundos de investimento imobiliário
encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da
possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa. Além
disso, os fundos de investimento imobiliário têm a forma de
condomínio fechado, ou seja, não admitem o resgate de suas
Cotas, sendo que os seus Cotistas podem ter dificuldades em
realizar a venda de suas Cotas no mercado secundário.
Adicionalmente, é vedada a subscrição de Cotas por clubes de
investimento, nos termos dos artigos 26 e 27 da Instrução CVM
494. Recomenda-se, portanto, que os Investidores leiam
cuidadosamente a Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 103 a
127 deste Prospecto, antes da tomada de decisão de
investimento, para a melhor verificação de alguns riscos que
podem afetar de maneira adversa o investimento nas Cotas. A
OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE BUSQUEM
RETORNO DE CURTO PRAZO E/OU NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM
SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.
Fatores de risco

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A
OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
CONSTANTE NAS PÁGINAS 103 A 127 DESTE PROSPECTO PARA
UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS
À OFERTA E À SUBSCRIÇÃO DE COTAS QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Informações adicionais

Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e/ou
sobre a Oferta poderão ser obtidos junto ao Administrador, ao
Coordenador Líder, às demais Instituições Participantes da
Oferta, à REC, à B3 e/ou à CVM, cujos endereços e telefones
para contato encontram-se indicados na Seção “Termos e
Condições da Oferta – Outras Informações”, na página 81 deste
Prospecto.
O pedido de registro da Oferta foi apresentado à CVM em 25 de
setembro de 2020.
Posteriormente, em razão do agravamento dos efeitos da
Covid-19, a oferta foi objeto da Modificação da Oferta, pela
qual o cronograma indicativo da Oferta foi modificado, cujo
pleito foi submetido à CVM em 18 de dezembro de 2020 e
aprovado em 5 de janeiro de 2021.
Poderá ainda ser divulgado comunicado ao mercado, nos termos
da Instrução CVM 400, com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de
antecedência do evento, por meio do qual será comunicada
uma nova Data de Liquidação anterior à data originalmente
prevista neste Prospecto Definitivo, desde que, antes do prazo
estimado para encerramento do Período de Reserva, seja
atingido o Montante Mínimo da Oferta, conforme decisão, de
comum acordo, entre o Coordenador Líder, o Administrador e
a Gestora. Nesse caso, o Período de Reserva poderá ser

36

encerrado antes da data limite prevista no cronograma
indicativo e o Procedimento de Alocação também será
realizado antes da data limite prevista no cronograma
indicativo.
Por se tratar da sua primeira emissão de Cotas, o Fundo ainda
não dispõe de informações referentes à sua situação financeira,
como demonstrações financeiras, os informes mensais,
trimestrais e anuais, nos termos da Instrução CVM nº 472/08,
exceto pelas informações exigidas no informe anual de que
trata o Anexo 39-V (que acompanha este Prospecto como seu
Anexo VIII), no que couber, por se tratar da primeira oferta
pública de distribuição de cotas.
Caso ao longo do Período de Distribuição haja divulgação
pelo Fundo de alguma informação periódica exigida pela
regulamentação aplicável, o Administrador e o Coordenador
Líder se comprometem a inserir ou atualizar no Prospecto as
respectivas informações, especialmente as descritas nos
itens 6.1 e 6.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, quais
sejam, demonstrações financeiras com os respectivos
pareceres dos auditores independentes e relatórios da
administração, relativas aos três últimos exercícios sociais
encerrados, e as últimas informações trimestrais, as quais
serão, nos termos da regulamentação aplicável, anexadas ao
Prospecto ou a ele incorporadas por referência indicando a
página na rede mundial de computadores na qual possam ser
consultadas.
Os potenciais investidores devem ler este Prospecto e o Regulamento anexo a este
antes de tomar qualquer decisão de investir nas Cotas. Os Investidores que desejarem
obter exemplar deste Prospecto, incluindo o Regulamento anexo a este, ou
informações adicionais sobre a Oferta deverão dirigir-se aos endereços e páginas da
rede mundial de computadores do Administrador, do Coordenador Líder, da CVM e da
B3 abaixo indicados, nos termos do artigo 42 e do artigo 54-A da Instrução CVM nº
400/03:


Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Praia de Botafogo, 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado
CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ
At.: Rodrigo Ferrari
Tel.: +55 (11) 3383-2513
E-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
/ OL-Eventos-Estruturados-PSF@btgpactual.com
Website: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste
website, procurar por “Fundos de Investimentos Administrados pela BTG Pactual Serviços
Financeiros”, em seguida pesquisar por “FII REC Hotelaria” e então, localizar o documento) );


Coordenador Líder:

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Att: Sr. Pedro Sene
Praia de Botafogo, 228, sala 907Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22250-040
Telefone: (11) 2137-8888
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E-mail: produtos@genialinvestimentos.com.br
Website: www.genialinvestimentos.com.br (neste website, clicar em “ONDE INVESTIR” (no
ícone ao lado do logo da Genial, no canto superior esquerdo do website), depois clicar em
“Ofertas Públicas”, e em seguida clicar em “FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC
Hotelaria”- Oferta Pública de Distribuição da 1ª Emissão de Cotas do Fundo” e, então, localizar
o documento requerido.


Gestor

REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Rua Elvira Ferraz, 250, conj. 216, Vila Olímpia
CEP 04552-040, São Paulo, SP
At.: Marcos Ayala
Telefone: (11) 4040-4443
E-mail: marcos.ayala@rec-gestao.com/ol-rec@rec-gestao.com
Website: https://www.rec-gestao.com, (neste website clicar em “Fundos”, em seguida clicar
em “FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC Hotelaria” e, então, clicar em
“Informações” e localizar o documento desejado).


CVM:
http://www.cvm.gov.br (neste website acessar “Informações de Regulados”, clicar em
“Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em
Análise”, acessar em “Quotas de Fundo Imobiliário” e clicar em “FII FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – REC Hotelaria”, e, então, localizar o documento desejado);



Fundos.net:
http://www.cvm.gov.br (neste website acessar “Informações de Regulados”, clicar em
“Fundos de Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de Fundos”, em seguida em
“Fundos de Investimento Registrados”, buscar por “FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
– REC Hotelaria”, clicar em “Fundos.NET”, e, então, localizar o documento desejado).
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IDENTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR, DO COORDENADOR LÍDER E DOS
DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO E DA OFERTA

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Praia de Botafogo, 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado
CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ
At.: Rodrigo Ferrari
Telefone: 11 3383-2513
E-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
/ OL-Eventos-Estruturados-PSF@btgpactual.com

Coordenador Líder

GENIAL
INVESTIMENTOS
CORRETORA
DE
MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Surubim, nº 373 – 4º andar
São Paulo, SP
CEP: 04571-050
At.: Produtos
Tel.: (11) 2137-8888
E-mail: produtos@genialinvestimentos.com.br
Website: www.genialinvestimentos.com.br

Custodiante

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

Gestor

REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Rua Elvira Ferraz, 250, conj. 216, Vila Olímpia
CEP 04552-040, São Paulo, SP
At.: Marcos Ayala
Telefone: (11) 4040-4443
E-mail: marcos.ayala@rec-gestao.com/ol-rec@rec-gestao.com
Website: www.rec-gestao.com

Consultor

HOTEL VENTURES ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TURISMO
LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.912, Conjunto 17L
CEP 01.451-000, São Paulo, SP
At.: Diogo Canteras
Tel.: (11) 3093 2743
E-mail: contato@hotelinvest.com.br
Website: www.hotelinvest.com.br
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VALORES

Escriturador

O Administrador, conforme acima qualificado.

Assessores Legais

FREITAS, LEITE E AVVAD ADVOGADOS
Rua Elvira Ferraz, 250, 11º andar
CEP: 04552-040, São Paulo, SP
At.: Fernanda Amaral / Lucas Peres
Telefone: (11) 3728-8100
E-mail: famaral@freitasleite.com.br /
lperes@freitasleite.com.br
Website: www.freitasleite.com.br

Auditor Independente do
Fundo

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

42

3.

TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA

43

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

44

TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
Características da Oferta
A Oferta
Trata-se de Oferta das Cotas da Primeira Emissão do Fundo.
As Cotas serão objeto de distribuição pública, sob o regime de melhores esforços de colocação,
conduzida de acordo com a Instrução CVM 400, a Instrução CVM 472, os termos e condições do
Regulamento e do Contrato de Distribuição.
Autorização
A constituição do Fundo foi aprovada por meio do “Instrumento Particular de Constituição do Fundo
de Investimento Imobiliario - Brick 23”, celebrado pelo Administrador em 1 de novembro de 2019,
o qual foi registrado junto ao 6º Ofício do Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de
Janeiro-RJ, em 4 de novembro de 2019, sob o nº 1380253.
Posteriormente, o Administrador, por meio do “Instrumento Particular de Primeira Alteração do
Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Brick 23”, celebrado em 23 de setembro de 2020,
e retificado e ratificado por meio do "Instrumento Particular de Retificação e Ratificação do
Instrumento Particular de Primeira Alteração do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário
Brick 23", celebrado em 30 de outubro de 2020 (ambos dispensados de registro nos termos do art. 7º
da Lei nº 13.874/2019, que alterou o art. 1.368-C do Código Civil), aprovou a atual versão do
Regulamento, a alteração da denominação do Fundo para “Fundo de Investimento Imobiliário - REC
Hotelaria”, a contratação da REC Gestão de Recursos S.A. (CNPJ nº 22.828.968/0001-43) para prestar
os serviços de gestão de carteira do Fundo, a Primeira Emissão, a Oferta Pública e a contratação do
Coordenador Líder.
Montante Inicial da Oferta e quantidade de Cotas objeto da Oferta
O Coordenador Líder, em conjunto com os Coordenadores Contratados e Corretoras Contratados,
conforme o caso, realizarão a distribuição pública de, inicialmente, 1.550.000 (um milhão,
quinhentas e cinquenta mil) Cotas, todas nominativas e escriturais, em série única, ao Preço de
Subscrição de R$100,00 (cem reais) por Cota, perfazendo o montante total de, inicialmente,
R$155.000.000,00 (cento e cinquenta e cinco milhões de reais), podendo o Montante Inicial da
Oferta ser (i) aumentado em virtude do Lote Adicional, ou (ii) diminuído em virtude da
Distribuição Parcial, desde que observado o Montante Mínimo da Oferta.
Lote Adicional
O Fundo poderá, por meio do Administrador e da REC, em comum acordo com o Coordenador
Líder, optar por emitir um Lote Adicional de Cotas, aumentando em até 20% (vinte por cento)
a quantidade das Cotas originalmente ofertadas, que poderão ser emitidas pelo Fundo até a
data de encerramento do Procedimento de Coleta de Intenções, sem a necessidade de novo
pedido de registro da Oferta à CVM ou modificação dos termos da Primeira Emissão e da Oferta,
nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM
400. As Cotas do Lote Adicional, caso emitidas, serão destinadas a atender um eventual excesso
de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta.
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Aplicar-se-ão às Cotas oriundas do exercício do Lote Adicional, caso venham a ser emitidas, as
mesmas condições e preço das Cotas inicialmente ofertadas, sendo que a oferta das Cotas do
Lote Adicional também será conduzida sob o regime de melhores esforços de colocação, sob a
liderança do Coordenador Líder e a participação das Instituições Contratadas. Assim, a
quantidade de Cotas objeto da Oferta poderá ser até 20% (vinte por cento) superior à
quantidade de Cotas inicialmente ofertadas, mediante exercício parcial ou total do Lote
Adicional.
Distribuição Parcial e Subscrição Condicionada
Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, a Distribuição Parcial das
Cotas, observado o Montante Mínimo da Oferta.
As Cotas que não forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o Período de Distribuição
deverão ser canceladas.
Em razão da possibilidade de distribuição parcial das Cotas da Primeira Emissão e nos termos dos
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, os Investidores poderão, no ato da aceitação à Oferta, optar
por condicionar sua adesão à Oferta à colocação (i) do Montante Inicial da Oferta; ou (ii) de
montante igual ou superior ao Montante Mínimo da Oferta, mas inferior ao Montante Inicial da
Oferta.
No caso do item (ii) acima, o Investidor deverá indicar se pretende receber (1) a totalidade das
Cotas da Primeira Emissão por ele subscritas; ou (2) receber uma quantidade equivalente à
proporção entre o número de Cotas da Primeira Emissão objeto da Oferta efetivamente distribuídas
e o número de Cotas da Primeira Emissão originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta de
manifestação, o interesse do Investidor em receber a totalidade das Cotas objeto do(s) Pedido(s)
de Reserva ou da intenção de investimento, conforme o caso.
Caso o Investidor indique o item (2) acima, o valor mínimo a ser subscrito por Investidor no contexto
da Oferta poderá ser inferior à Aplicação Mínima Inicial.
Adicionalmente, caso seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, não haverá abertura de prazo
para desistência, nem para modificação dos Pedidos de Reserva e das intenções de investimento
dos Investidores da Oferta.
No caso de não colocação do Montante Inicial da Oferta e existência de subscrição condicionada,
nos termos dos parágrafos acima, e desde que já tenha ocorrido a integralização de Cotas por parte
dos Investidores, os valores já depositados serão devolvidos aos Investidores, de acordo com os
Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação
do cancelamento das Cotas condicionadas. Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos
Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos.
Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada. Caso já tenha
ocorrido a integralização de Cotas e a Oferta seja cancelada, os valores depositados serão
devolvidos aos respectivos Investidores, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no
prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Na hipótese
de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação
relativo aos valores restituídos.
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Caso sejam subscritas e integralizadas cotas em montante igual ou superior ao Montante Mínima da
Oferta, mas não correspondente ao Montante Inicial da Oferta, a Oferta poderá ser encerrada, a
exclusivo critério do Coordenador Líder, e o Administrador realizará o cancelamento das cotas não
colocadas, nos termos da regulamentação em vigor, devendo, ainda, devolver aos Investidores que
tiverem condicionado a sua adesão à colocação integral, ou para as hipóteses de alocação
proporcional, os valores já integralizados, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas
aplicações do Fundo nos Investimentos Temporários, calculados pro rata temporis, a partir da Data de
Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for
superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação de cancelamento das
Cotas.
Para maiores informações sobre a Distribuição Parcial das Cotas, veja a seção “Fatores de Risco
– Riscos Relativos à Oferta – Risco de não concretização da Oferta”, na página 106 deste
Prospecto.
Regime de distribuição das Cotas
As Cotas objeto da Oferta serão distribuídas pelas Instituições Participantes da Oferta, sob a
liderança do Coordenador Líder, sob o regime de melhores esforços de colocação.
Preço de Emissão ou Preço de Subscrição
O Preço de Emissão ou Preço de Subscrição no valor de R$100,00 (cem reais), foi aprovado pelo Ato
do Administrador, e será fixo até a data de encerramento da Oferta, que se dará com a divulgação
do Anúncio de Encerramento.
Forma de subscrição e integralização
As Cotas serão subscritas durante todo o Período de Distribuição utilizando-se os procedimentos do
DDA. Os Investidores deverão indicar em seus respectivos Pedidos de Reserva a sua qualidade ou
não de Pessoa Vinculada.
Os Investidores Institucionais e os Investidores Não Institucionais integralizarão as Cotas, à vista,
pelo Preço de Subscrição, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis,
na Data de Liquidação, junto às Instituições Participantes da Oferta, de acordo com as normas de
liquidação e procedimentos aplicáveis da B3.
Limites de aplicação em Cotas de Emissão do Fundo
A quantidade mínima a ser subscrita por cada Investidor no contexto da Oferta será de 10 (dez) Cotas,
totalizando a importância de R$1.000,00 (mil reais) por Investidor.
Não há limite máximo de aplicação em Cotas de Emissão do Fundo, respeitado o Montante Inicial da
Oferta, ficando desde já ressalvado que, se o Fundo aplicar recursos em empreendimento imobiliário
que tenha como incorporador, construtor ou sócio, Cotista que possua, isoladamente ou em conjunto
com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas, o Fundo passará a
sujeitar-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, nos termos da Lei nº 9.779/99.
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Características, vantagens e restrições das Cotas
As Cotas do Fundo, conforme previsto no Regulamento (i) são emitidas em classe única (não
existindo diferenças acerca de qualquer vantagem ou restrição entre as Cotas) e conferem aos seus
titulares idênticos direitos políticos, sendo que cada Cota confere ao seu titular o direito a um voto
nas Assembleias Gerais de Cotistas, (ii) correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido, (iii)
não são resgatáveis, (iv) terão a forma escritural e nominativa, (v) conferirão aos seus titulares,
desde que totalmente subscritas e integralizadas, direito de participar, integralmente, em
quaisquer rendimentos do Fundo, se houver, (vi) não conferem aos seus titulares propriedade sobre
os ativos integrantes da carteira do Fundo ou sobre fração ideal desses ativos, e (vii) serão
registradas em contas de depósito individualizadas, mantidas pelo Escriturador em nome dos
respectivos titulares, a fim de comprovar a propriedade das Cotas e a qualidade de Cotista do
Fundo, sem emissão de certificados.
Sem prejuízo do disposto no subitem "(i)" acima, não podem votar nas assembleias gerais de Cotistas
do Fundo (a) o Administrador ou a REC; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou
da REC; (c) empresas ligadas ao Administrador ou à REC, seus sócios, diretores e funcionários; (d)
os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese
de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a
formação do patrimônio do Fundo; e (f) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.
Não se aplica o disposto no parágrafo acima quando: (i) os únicos Cotistas do Fundo forem as
pessoas mencionadas nos itens (a) a (f); ou (ii) houver aquiescência expressa da maioria dos demais
Cotistas, manifestada 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;
ou (iii) todos os subscritores de Cotas forem condôminos de bem e/ou bens com que concorreram
para a integralização de Cotas do Fundo, podendo aprovar o respectivo laudo de avaliação, sem
prejuízo da responsabilização dos respectivos Cotistas nos termos da legislação específica.
De acordo com o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.668/93 e no artigo 9º da Instrução CVM 472, o
Cotista não poderá requerer o resgate de suas Cotas.
Público Alvo da Oferta
A Oferta é destinada a Investidores Institucionais e a Investidores Não Institucionais que se
enquadrem no público alvo do Fundo, conforme previsto no Regulamento, transcrito acima nas
“Definições” página 7 deste Prospecto.
No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Cotas por clubes de investimento constituídos
nos termos da Instrução CVM 494.
Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das Cotas em qualquer outro país que
não o Brasil.
Será garantido aos Investidores o tratamento igualitário e equitativo, desde que a aquisição das
Cotas não lhes seja vedada por restrição legal, regulamentar ou estatutária, cabendo às Instituições
Participantes da Oferta a verificação da adequação do investimento nas Cotas ao perfil de seus
respectivos clientes.
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O Público Alvo da Oferta são Investidores da Oferta. Os Investidores da Oferta interessados
devem ter conhecimento da regulamentação que rege a matéria e ler atentamente este
Prospecto, em especial a seção "Fatores de Risco", nas páginas 103 a 127 deste Prospecto, para
avaliação dos riscos a que o Fundo está exposto, bem como aqueles relacionados à Primeira
Emissão, à Oferta e às Cotas, os quais devem ser considerados para o investimento nas Cotas,
bem como o Regulamento.
Destinação dos recursos
Observada a política de investimentos do Fundo, prevista no Regulamento, os recursos líquidos da
presente Oferta, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas Adicionais serão
prioritariamente destinados à aquisição dos Imóveis, que se encontram em fase avançada de
negociação e diligência imobiliária, os quais foram selecionados pela REC de forma ativa e
discricionária. As principais características dos Imóveis encontram-se descritas na Seção “Descrição
dos Imóveis e do Empreendimento” abaixo e no Estudo de Viabilidade.
Em caso de Distribuição Parcial, as cotas não colocadas serão canceladas. Nesse caso, nos termos
do Contrato de Promessa de Compra e Venda, a Promitente Vendedora poderá, a seu exclusivo
critério, decidir se pretende dar continuidade à venda dos Imóveis para o Fundo. O Administrador
e o Gestor envidarão seus melhores esforços para negociar com a Promitente Vendedora para que
o Fundo, a partir dos recursos líquidos da presente Oferta, adquira os Imóveis que melhor atendam
aos objetivos do Fundo. Caso a Promitente Vendedora decida descontinuar a venda dos Imóveis
para o Fundo em decorrência da não colocação do Montante Inicial da Oferta, ou haja saldo não
aplicado na aquisição dos Imóveis após o pagamento do Preço de Aquisição, os recursos
remanescentes serão aplicados pelo Administrador, consoante orientação do Gestor, em Ativos
Alvo, nos termos da Política Investimento do Fundo descrita no Regulamento. Vide os Fatores de
Risco “Risco de Distribuição Parcial e aquisição parcial dos Imóveis ”, constante na página
114 deste Prospecto Definitivo.
Sem prejuízo da possibilidade de novas emissões de cotas do Fundo, nos termos do Regulamento,
na data deste Prospecto, não há outras formas de captação previstas para atingir o objetivo de
adquirir a totalidade dos Imóveis.
O preço certo e ajustado de aquisição da totalidade dos Imóveis é de R$ 139.281.789,00 (cento e
trinta e nove milhões, duzentos e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais, conforme
especificação do preço por Imóvel (suíte) contida no quadro abaixo:

Suíte
nº

Tipo

Área
(m2)

445
446
448
450
545
546
548
550
645
646
650

Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex

132,8
135,5
119,2
139,0
142,1
135,5
119,2
137,9
141,8
135,5
137,6
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Quartos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Preço
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

5.059.680
5.162.550
4.541.520
5.297.424
5.412.867
5.162.550
4.541.520
5.253.609
5.402.199
5.162.550
5.242.941

Suíte
nº

Tipo

Área
(m2)

735
742
746
748
750
752
755
840
842
846
848
850
940
945
946
950
955

Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex

119,4
117,1
124,0
109,2
137,7
122,4
155,0
148,0
117,1
124,0
109,2
137,8
145,9
134,4
124,0
115,5
138,9
3655,7

Quartos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

Preço
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

4.548.378
4.462.272
4.724.400
4.160.520
5.247.132
4.663.440
5.905.500
5.638.800
4.462.272
4.724.400
4.160.520
5.249.418
5.557.647
5.118.735
4.724.400
4.402.074
5.292.471
139.281.789
38.100/m2

Nos termos do parágrafo quarto do artigo 45 da Instrução CVM 472, os Imóveis a serem adquiridos
pelo Fundo foram objeto de prévia avaliação pela REC e por terceiro independente, conforme
Laudo de Avaliação que acompanha este Prospecto como seu Anexo VIII, observados os requisitos
do Anexo 12 da Instrução CVM 472. Nos termos do Laudo de Avaliação, o valor de mercado da
totalidade dos Imóveis é de R$ 139.562.000,00 (cento e trinta e nove milhões, quinhentos e sessenta
e dois mil reais).
O Preço de Aquisição compreende todos os utensílios, equipamentos e enxoval necessário à
operação hoteleira nos Imóveis, segundo o padrão da rede de hotéis Rosewood (“FF&E”). Os Imóveis
deverão ser entregues prontos e acabados ao Fundo, até 31 de dezembro de 2021, devidamente
guarnecidos com o FF&E.
O Empreendimento encontra-se em desenvolvimento. A data prevista para início da operação
hoteleira do Empreendimento é junho de 2021, observado que a compra dos Imóveis poderá ser
desfeita pelo Fundo, a seu exclusivo critério, caso as obras dos Imóveis não sejam concluídas até
31 de dezembro de 2021, hipótese na qual deverá a Promitente Vendedora reembolsar
integralmente o Preço de Aquisição ao Fundo, conforme melhor descrito na Seção “Termos e
Condições da Oferta – Contrato de Promessa de Compra e Venda” na página 59 deste Prospecto
Definitivo.
A descrição completa dos Imóveis consta da seção “Termos e Condições da Oferta – Descrição dos
Imóveis e do Empreendimento”, na página 51 deste Prospecto Definitivo.
A aquisição dos Imóveis tem por objetivo principal a obtenção de renda oriunda dos aluguéis, nos termos
do Contrato de Locação.
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Descrição dos Imóveis e do Empreendimento
Os recursos líquidos da Oferta serão destinados à aquisição das 28 (vinte e oito) exclusive branded
suítes do Subcondomínio Hotel do Empreendimento, situado na Alameda Rio Claro, nº 190, no bairro
Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 190.798 do 4º Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo, para uso misto, denominado “Condomínio Cidade Matarazzo”, conforme
memorial de incorporação objeto do R. 05 e Av. 12 da matrícula mencionada acima, composto pelo
Subcondomínio Mall, Subcondomínio Hotel, Subcondomínio Office e Subcondomínio
Estacionamento.
As Suítes
Exclusive branded suítes são acomodações de alto-padrão, em estilo apartamento, com área entre
110m2 e 150m2. Todas as suítes possuirão cozinhas equipadas, sala de jantar, 1 quarto e sala de
estar. Este modelo de acomodação permite que os hóspedes organizem pequenas reuniões e
recebam seus convidados como se estivessem em suas casas.
Os Imóveis estão distribuídos nos primeiros dez andares da Torre Mata Atlântica.

Imagens meramente ilustrativas.
Fonte: BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., incorporadora responsável pelo
desenvolvimento do Empreendimento. Para mais informações, acesse https://
https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira (neste site acessar no
subtítulo "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA", o link "Informações Gerais
Rosewood São Paulo", clicar nesse link e, então, localizar a imagem na página 17 da apresentação).
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Imagens meramente ilustrativas.
Fonte: BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., incorporadora responsável pelo
desenvolvimento
do
Empreendimento.
Para
mais
informações,
acesse
https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira (neste site acessar no
subtítulo "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA", o link "Informações Gerais
Rosewood São Paulo", clicar nesse link e, então, localizar a imagem na página 18 da apresentação).

Imagens meramente ilustrativas.
Fonte: BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., incorporadora responsável pelo
desenvolvimento
do
Empreendimento.
Para
mais
informações,
acesse
https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira (neste site acessar no
subtítulo "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA", o link "Imagens", clicar nesse
link e, então, localizar a imagem).
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Fonte: BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., incorporadora responsável pelo
desenvolvimento
do
Empreendimento.
Para
mais
informações,
acesse
https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira (neste site acessar no
subtítulo "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA", o link "Informações Gerais
Rosewood São Paulo", clicar nesse link e, então, localizar a imagem na página 15 da apresentação).

Imagens meramente ilustrativas.
Fonte: BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., incorporadora responsável pelo
desenvolvimento
do
Empreendimento.
Para
mais
informações,
acesse
https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira (neste site acessar no
subtítulo "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA", o link "Imagens", clicar nesse
link e, então, localizar a imagem).
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Os Imóveis serão utilizados para a exploração da atividade hoteleira, com alto padrão de qualidade,
sob a bandeira Rosewood, mediante a celebração do Contrato de Locação.
O Empreendimento – Cidade Matarazzo
O Empreendimento está sendo desenvolvido pela Promitente Vendedora sobre o imóvel situado na
Alameda Rio Claro, nº 190, no bairro Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, objeto da
matrícula nº 190.798 do 4º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, que constituirá um
condomínio edilício, nos moldes da Lei 4.591/64, conforme memorial de incorporação objeto do R.
05 e Av. 12 da Matrícula, denominado “CIDADE MATARAZZO”.
O Empreendimento foi havido pela Promitente Vendedora conforme os títulos aquisitivos a seguir
descritos:
I.
Escritura de Compra e Venda, de 31 de julho de 2012, de notas do 10º Tabelião de São
Paulo/SP, livro 2.336, fls. 111/118, conforme R.12 da matrícula nº 22.643 do 4º Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo e, posteriormente, através de incorporação societária, de 24 de março de
2015, conforme Av. 14 da mesma matrícula;
II.
Escritura de Compra e Venda, de 18 de novembro de 2014, de notas do 4º Tabelião de São
Paulo/SP, livro 3.118, fls. 393/400, conforme R.15 da matrícula nº 187.262 do 4º Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo e, posteriormente, através de incorporação societária, de 24 de março de
2015, conforme Av. 16 da mesma matrícula;
III.
Escritura de Compra e Venda, de 26 de julho de 2011, de notas do 6º Ofício de Notas do
Rio de Janeiro/RJ, livro 6.720, fls. 81, conforme R.63 da matrícula nº 75.418 do 4º Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo; e
IV.
Escritura de Compra e Venda, de 26 de julho de 2011, de notas do 6º Ofício de Notas do
Rio de Janeiro/RJ, livro 6.720, fls. 90, conforme R.14 da matrícula nº 75.419 do 4º Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo.
O Empreendimento encontra-se cadastrado em área maior junto à municipalidade de São Paulo,
conforme cadastros nº 009.015.0032-1/0031-3/0021-6/0022-4.

Imagens meramente ilustrativas.
Fonte: BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., incorporadora responsável pelo
desenvolvimento
do
Empreendimento.
Para
mais
informações,
acesse
https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira (neste site acessar no
subtítulo "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA", o link "Visão Geral do Projeto",
clicar nesse link e, então, localizar a imagem na página 2 da apresentação).
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Os Imóveis estão localizados no Subcondomínio Hotel, conforme descrito no respectivo memorial
de incorporação, o qual é composto por 46 (quarenta e seis) unidades hoteleiras, que representam
a totalidade do “Hotel Palácio”, 104 (cento e quatro) unidades autônomas hoteleiras, 126 (cento
e vinte e seis) unidades autônomas “Suítes” e 2 (duas) unidades autônomas “Escritório Mata
Atlântica”, situados na Torre Mata Atlântica.
O Empreendimento terá acesso de pedestre pela Avenida Paulista, e abrigará, além do Hotel
Rosewood, escritórios comerciais, centro de convenções, lojas, e opções de entretenimento.

Imagens meramente ilustrativas.
Fonte: BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., incorporadora responsável pelo
desenvolvimento
do
Empreendimento.
Para
mais
informações,
acesse
https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira (neste site acessar no
subtítulo "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA", o link "Visão Geral do Projeto",
clicar nesse link e, então, localizar a imagem na página 1 da apresentação).

Imagens meramente ilustrativas.
Fonte: BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., incorporadora responsável pelo
desenvolvimento
do
Empreendimento.
Para
mais
informações,
acesse
https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira (neste site acessar no
subtítulo "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA o link "Visão Geral do Projeto",
ou “Informações Grais Rosewood São Paulo, e, então, localizar as imagens.
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Controladores do projeto1
Groupe Allard

CTF SP
Alexandre Allard – Presidente - Dono da Unidade de Varejo
 Alexandre possui um forte experiência empreendedora graças a
varidade de atividades bem-sucedidas em novas tecnologias de
marketing e comunicação nos anos 90 (co-fundador da Consodata
- maior banco de dados comportamentais do mundo).
•
•
•

Principais controladores do Hospitality
 Investidor detido pela Chow Tai Fook Enterprise Limited; principal
holding da família Cheng em Hong Kong.

Em 2000, ele decidiu fazer uma mudança radical e dedicar o
seu tempo a sua maior paixão: arte e arquitetura.
Em 2004, Alexandre financiou e participou da ressurreição do
Balmain.
Em 2007, ele focou na transformação do Royal M onceau no
efervescente Parisian luxury hotel.

 Um dos maiores conglomerados de Hong Kong, com experiência em
desenvolvimento imobiliário e administração hoteleira.

 Em 2008, Alexandre criou o Groupe Allard dedicado em refrofitar
oportunidades na França e no exterior.
 Sua visão criativa no Matarazzo (adquirido em 2010) foi escolhida
como a melhor Exibição por um júri de artistas críticos em 2014.
 Ele foi premiado com a Medalha de São Paulo em 2017 &
Empreendedor do ano em 2018.

Groupe Allard em poucas palavras
 O Gruope Allard é um companhia de investimento fundada em 2008, com sede em
Paris e dirigida por Alexandre Allard.
 Em 2009, o grupo estabeleceu um escritório em São Paulo.
 Sua filosofia foca na aquisição e desenvolvimento de edifícios históricos, companhias
e projetos com fortes dimensões culturais. Os projetos que o grupo desenvolve
precisam consideram a importância cultural e a apreciação histórica e a herança
arquitetônica.
 A companhia possui vasta experiência em redesenvolvimento de espaços históricos
únicos, com exemplos únicos como os hotéis de luxo Royal Monceau e Pourtalès em
Paris.

Rosewood Hotel – operador do Hotel
 Companhia dedicada a operação hoteleira que opera 28 hotéis em 16 países incluindo
entre outros Hotéis, Hotel de Crillion em Paris, Rosewood Abu Dhabi, The Carlyle e Nova
York, Rosewood London.

Fonte: BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., incorporadora responsável pelo
desenvolvimento
do
Empreendimento.
Para
mais
informações,
acesse
https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira (neste site acessar no
subtítulo "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA", o link "Visão Geral do Projeto",
clicar nesse link e, então, localizar a imagem na página 3 da apresentação).

1

Informações fornecidas pela BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., incorporadora responsável pelo
desenvolvimento
do
Empreendimento.
Para
mais
informações,
acesse

https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira
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O Hotel Rosewood contará com 150 quartos de hóspede e 124 suítes privativas da marca Rosewood,
6 restaurantes e bares, 2 piscinas, Spa e Health Club. Serão mais de 4000m² dedicados à
hospedagem de eventos e cerimônias, incluindo uma capela, Ballroom, e varejo de luxo.

Imagens meramente ilustrativas.
Fonte: BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., incorporadora responsável pelo
desenvolvimento
do
Empreendimento.
Para
mais
informações,
acesse
https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira (neste site acessar no
subtítulo "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA", o link "Informações Gerais
Rosewood São Paulo", clicar nesse link e, então, localizar a imagem na página 54 da apresentação).
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O Hotel está instalado em uma propriedade tombada pelo patrimônio histórico, onde funcionou a
Maternidade Condessa Filomena Matarazzo entre 1943 e 1993. A área do entorno é vibrante,
eclética e arborizada. Centros culturais tradicionais estão a poucos passos do hotel, e tanto dentro
quanto fora do complexo Cidade Matarazzo, os hóspedes poderão encontrar sofisticadas opções de
lazer.

Imagens meramente ilustrativas.
Fonte: BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., incorporadora responsável pelo
desenvolvimento
do
Empreendimento.
Para
mais
informações,
acesse
https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira (neste site acessar no
subtítulo "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA", o link "Informações Gerais
Rosewood São Paulo", clicar nesse link e, então, localizar a imagem na página 10 da apresentação).

Imagens meramente ilustrativa.
https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira (neste site acessar no
subtítulo "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA", o link "Informações Gerais
Rosewood São Paulo", clicar nesse link e, então, localizar a imagem na página 09 da apresentação).
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Imagem meramente ilustrativa.
Fonte: BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., incorporadora responsável pelo
desenvolvimento
do
Empreendimento.
Para
mais
informações,
acesse
https://inst.cidadematarazzo.com.br/documentao-legal-e-financeira (neste site acessar no
subtítulo "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA", o link "Informações Gerais
Rosewood São Paulo", clicar nesse link e, então, localizar a imagem na página 11 da apresentação).
Colaboraram no projeto do Empreendimento nomes como Grupo Allard, Rosewood, o arquiteto
francês Jean Nouvel, vencedor do Pritzker Prize, o designer Philippe Starck, e artistas brasileiros
como Vik Muniz e Saint-Clare Cemin2.
A Rosewood Hotels and Resorts L.L.C, administradora de hotéis com expertise hoteleira, será a
responsável pela administração das atividades a serem desenvolvidas no Subcondomínio Hotel, que
serão implementados no Empreendimento às expensas e responsabilidade da Locatária, sob a marca
Rosewood, nos termos do Contrato de Administração Hoteleira, observadas as disposições e limites
previstos no Contrato de Administração Hoteleira.
O Empreendimento encontra-se em desenvolvimento. A data prevista para início da operação
hoteleira do Empreendimento é junho de 2021.
Contrato de Promessa de Compra e Venda
Na data do Prospecto Definitivo, o Fundo e a Promitente Vendedora estão em fase final de negociação
do Contrato de Promessa de Compra e Venda, pelo qual a Promitente Vendedora comprometer-se-á e
obrigar-se-á a vender a propriedade plena dos Imóveis ao Fundo, incluindo-se as acessões,
construções e benfeitorias que vierem a ser realizadas nos Imóveis, e o Fundo, por sua vez,
comprometer-se-á e obrigar-se-á a comprar os Imóveis, observadas as condições a serem
estabelecidas no Contrato de Promessa de Compra e Venda, entre as quais, as descritas a seguir.

2 Fonte: https://inst.cidadematarazzo.com.br/transformadores-home
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O preço ajustado para a aquisição da totalidade dos Imóveis será de R$ 139.281.789,00 (cento e trinta
e nove milhões, duzentos e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais). O Preço de Aquisição
compreende todos os utensílios, móveis, equipamentos e enxoval necessário à operação hoteleira nos
Imóveis (“FF&E”).
Não obstante a avaliação dos Imóveis por meio do Laudo de Avaliação, a aquisição dos Imóveis pelo
Fundo considera o retorno do investimento feito pelo Fundo, durante o prazo de 36 (trinta e seis)
meses, contados do pagamento do Preço de Aquisição, correspondente a (i) no primeiro ano uma
renda mensal equivalente a 8,7% a.a. (oito inteiros e setenta centésimos por cento), (ii) no segundo
e terceiro anos, uma renda mensal correspondente a 8,2% a.a., sendo essas rendas mensais sempre
calculadas sobre o Montante Captado na Oferta (“Valor Mínimo”). O valor mínimo do aluguel fixado
no Contrato de Locação devido até o término do Prazo Mínimo deverá corresponder ao Valor Mínimo
devido pela Promitente Vendedora.
A compra e venda dos Imóveis e, portanto, o pagamento do Preço de Aquisição, estará condicionada
às seguintes condições:
(i)
efetiva colocação das Cotas da Primeira Emissão no Montante Inicial da Oferta e o
encerramento da Oferta, em montante suficiente para que seja efetuado o pagamento do Preço
de Aquisição dos Imóveis, sendo certo que a Promitente Vendedora terá a faculdade, e não a
obrigação, de prosseguir com a venda dos Imóveis para o Fundo em caso de Distribuição Parcial;
(ii)
conclusão satisfatória da diligência jurídica a ser realizada por assessor
independente, observado o disposto no Contrato de Promessa de Compra e Venda;

jurídic o

(iii)
confirmação do valor de mercado dos Imóveis, por laudo de avaliação a ser elaborado por
empresa de avaliação especializada, a ser contratada pelo Fundo, o qual não poderá ser inferior
ao Preço de Aquisição;
(iv) apresentação, pela Promitente Vendedora, de apólices do seguro de responsabilidade civil
(RCC) e do seguro de riscos de engenharia (RE), envolvendo todas as etapas de desenvolvimento do
Subcondomínio Hotel e a Garagem 1, assim como o comprovante de pagamento e quitação dos
respectivos prêmios; e
(v) a celebração do Contrato de Locação.
Cumpridas as condições precedentes acima indicadas, deverá ser realizado o pagamento do Preço de
Aquisição. Ressalta-se que as condições indicadas nos itens “iii” e “v” acima já foram superadas com a
emissão do Laudo de Avaliação e celebração do Contrato de Locação.
Caso não sejam superadas quaisquer das condições acima após o decurso do prazo de 150 (cento e
cinquenta) dias da data de assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, qualquer uma das
Partes poderá optar pela rescisão unilateral. Vide os Fatores de Risco “Risco de não verificação
das condições precedentes do Contrato de Promessa de Compra e Venda e rescisã o”,
constantes na página 112 deste Prospecto Definitivo.
Além disso, conforme termos negociados do Contato de Promessa de Compra e Venda, a compra dos
Imóveis poderá ser desfeita pelo Fundo, a seu exclusivo critério, caso as obras dos Imóveis não sejam
concluídas até 31 de dezembro de 2021, hipótese na qual deverá a Promitente Vendedora reembolsar
integralmente o Preço de Aquisição ao Fundo. Em caso de desfazimento da compra dos Imóveis, os
recursos reembolsados ao Fundo serão aplicados pelo Administrador, consoante orientação do Gestor,
nos termos da Política de Investimento do Fundo. Vide os Fatores de Risco “Risco de Atraso e/ou não
Conclusão das Obras do Empreendimento”, constante na página 111 deste Prospecto.
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O Fundo será imitido na posse indireta dos Imóveis quando da conclusão das obras e obtenção do
Habite-se pela Promitente Vendedora. A posse direta dos Imóveis será entregue à Promitente
Vendedora, nos termos que acordados no Contrato de Locação, a ser certificado mediante termo
de vistoria. Vide os Fatores de Risco “Risco relativo à ausência de “habite-se” e licença de
funcionamento para os Imóveis”, constante na página 111 deste Prospecto.
A Promitente Vendedora contratou uma administradora de hotéis, com reconhecida expertise, para
a administração das atividades hoteleiras a serem desenvolvidas no Subcondomínio Hotel que
integra o Empreendimento, às expensas e responsabilidade da Locatária, sob a bandeira Rosewood,
nos termos do Contrato de Administração Hoteleira. A Promitente Vendedora contratará a
operadora de suítes ISM para gerenciar a operação dos Imóveis em observância aos documentos de
governança do Subcondominio Hotel e legislação aplicável e em consonância com os termos de
instrumento próprio a ser celebrado entre Locatária e ISM.
Como parte das negociações realizadas entre o Fundo e a Promitente Vendedora, restou acordado
que os Imóveis devidamente construídos e equipados, serão locados à Promitente Vendedora
visando ao desenvolvimento das atividades de hotelaria e atividades correlatas sob a bandeira
Rosewood.
Contrato de Locação
Como condição da compra e venda dos Imóveis, o Fundo e a Promitente Vendedora, na qualidade de
Locatária, celebraram Contrato de Locação que tem por objeto a locação dos Imóveis à Locatária para
que esta, mediante adequada remuneração a ser paga ao Fundo, explore a atividade hoteleira dos
Imóveis. Em caso de Distribuição Parcial, caso a Promitente Vendedora opte pela manutenção da
promessa de compra e venda dos Imóveis, conforme destacado acima na seção “Destinação dos
Recursos”, os termos do Contrato de Locação originalmente negociados entre o Fundo e a Locatária
poderão ser alterados para reduzir o número de Imóveis locados, conforme os Imóveis efetivamente
adquiridos pelo Fundo. Vide os Fatores de Risco “Risco de Distribuição Parcial e aquisição
parcial dos Imóveis”, constante na página 114 deste Prospecto Definitivo.
O Contrato de Locação deve entrar em vigor na data de pagamento do Preço de Aquisição, e vigorará
pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, sendo que nos 3 (três) primeiros anos, será devido o Aluguel
Mínimo, conforme detalhado abaixo.
Os Imóveis destinar-se-ão exclusivamente ao desenvolvimento e exercício das atividades de
hotelaria da Locatária, segundo os termos e condições do Contrato de Administração Hoteleira.
Não será estabelecido qualquer vínculo empregatício entre o Fundo e quaisquer prestadores de serviços
utilizados pela Locatária para a exploração dos Imóveis e a execução de suas obrigações previstas no
Contrato de Locação, sejam eles empregados, subcontratados ou terceiros relacionados à exploração
dos Imóveis pela Locatária e/ou pela ISM, cabendo à Locatária todas as responsabilidades trabalhistas,
securitárias, previdenciárias e fiscais, inclusive aquelas oriundas de modificações na legislação em vigor,
concernente aos seus empregados e/ou subcontratados envolvidos na execução da operação dos Imóveis
para fins hoteleiros, vinculados direta ou indiretamente à Locatária, devendo a Locatária reembolsar o
Locador, no prazo de 10 (dez) dias úteis, de quaisquer despesas que este tenha sido obrigado a
desembolsar em decorrência de reclamações trabalhistas, ações judiciais diversas e processos
administrativos, de qualquer natureza, inclusive os relativos a acidente de trabalho, intentados
diretamente pelas pessoas mencionadas nesta cláusula ou através de sindicato, devendo todos os
valores ser devidamente corrigidos com base na variação positiva do IPCA, desde a data do desembolso
pelo Fundo até a data do pagamento pela Locatária. Vide os Fatores de Risco “Risco de crédito
da Promitente Vendedora/Locatária, quanto ao pagamento do Aluguel Mínimo” e “Risco
Jurídico”, constantes das páginas 111 e 116 deste Prospecto Definitivo.
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Na hipótese de rescisão do Contrato de Administração Hoteleira, deverá a Locatária, para a manutenção
da locação dos Imóveis, indicar outra cadeia hoteleira para a administração dos Imóveis que seja de
renome no mercado, a qual não poderá ser recusada pelo Fundo se mantidas as mesmas condições ora
estipuladas, ou seja, o valor de aluguel ajustado e a utilização dos Imóveis de forma a manter as
instalações, equipamentos e materiais operacionais ali existentes. Vide os Fatores de Risco “Risco
de rescisão do Contrato de Administração Hoteleira” e “Risco relativo à não substituição
da Rosewood como administradora do hotel”, constantes na página 114 deste Prospecto
Definitivo.
O Contrato de Locação poderá ser rescindido em determinadas hipóteses, entre as quais citam-se o
não pagamento do aluguel pela Locatária, na forma e prazo acordados no Contrato de Locação, bem
como em virtude de descumprimento de quaisquer obrigações contratuais da outra parte ou
infringência das normas legais disciplinadoras de locação da natureza da locação, a falência, dissolução
ou liquidação judicial ou extrajudicial da Locatária. A critério do Fundo, poderá ensejar a rescisão
antecipada do Contrato de Locação, a apresentação de pedido de recuperação judicial ou extrajudicial
da Locatária. Vide os Fatores de Risco “Risco de extinção do Contrato de Locação”,
constante na página 114 deste Prospecto.
Valor do aluguel
Considerando que a aquisição dos Imóveis é feita em conexão com a Oferta, e com a condição de ser
posteriormente locado à Locatária para exploração hoteleira, a Locatária deverá pagar ao Fundo o
percentual de 50% (cinquenta por cento) das receitas líquidas decorrentes da ocupação dos Imóveis,
nos termos do Contrato de Locação (“Aluguel Percentual”).
Não obstante o Aluguel Percentual devido durante os 3 (três) primeiros anos de vigência do Contrato de
Locação, a Locatária pagará mensalmente ao Fundo um aluguel mínimo correspondente a um valor
percentual anual, incidente sobre o Montante Captado na Oferta, observados os seguintes valores: (i)
nos primeiros 12 (doze) meses a partir do recebimento do Preço de Aquisição pela Locatária, na
qualidade de Promitente Vendedora, esta pagará o aluguel mensal mínimo correspondente a 8,7% a.a.
(oito inteiros e setenta centésimos por cento) sobre o Montante Captado na Oferta, (ii) a partir do 13º
mês, inclusive, contado a partir do recebimento do Preço de Aquisição pela Locatária, na qualidade de
Promitente Vendedora, e até o 36º mês, inclusive ("Prazo Mínimo"), o aluguel mensal correspondente a
8,2% a.a. (oito inteiros e vinte centésimos por cento) sobre o Montante Captado na Oferta (“i” e “ii”
em conjunto, o "Aluguel Mínimo").
Sem prejuízo do Aluguel Mínimo mensal, a Locatária deverá pagar ao Fundo, durante os três primeiros
anos de vigência do Contrato de Locação, o Aluguel Percentual ou o Aluguel Mínimo, o que for maior.
Independentemente da efetiva entrega da posse dos Imóveis para a Locatária, o Aluguel Mínimo deverá
ser pago pela Locatária ao Fundo.
Durante os três primeiros anos de vigência do Contrato de Locação, mensalmente a Locatária apurará
o valor devido a título de Aluguel Percentual e informará ao Fundo. Ao final de doze meses a contar do
pagamento do Preço de Aquisição, a Locatária pagará ao Fundo, até o 5º dia útil do 13º (décimo terceiro
mês), a eventual totalidade da diferença positiva verificada entre os valores efetivamente pagos no
período pela Locatária a título de Aluguel Mínimo e os valores que deveriam ter sido pagos a título de
Aluguel Percentual.
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A partir do término do Prazo Mínimo, a Locatária passará a pagar mensalmente, somente o Aluguel
Percentual, qualquer que seja seu valor.
Independentemente da efetiva entrega da posse dos Imóveis à Promitente Vendedora, na qualidade de
Locatária, o Valor Mínimo deverá ser pago pela Promitente Vendedora ao Fundo, a título de renda
mínima garantida, por meio do Aluguel Mínimo.
Durante o Prazo Mínimo, a locação dos Imóveis subordinar-se-á às previsões contidas no artigo 54A da Lei 8.245/91, sendo certo que por conta deste motivo, o Fundo e a Locatária renunciarão,
expressamente, de forma irrevogável e irretratável, aos respectivos direitos de pleitear a revisão
judicial do valor do aluguel, conforme previsto no artigo 19 da Lei 8.245/91, durante o Prazo
Mínimo. Da mesma forma, tendo em vista o disposto no artigo 54-A da Lei 8.245/91, a Locatária
renuncia à faculdade contida no artigo 4º da Lei 8.245/91 durante o Prazo Mínimo, sendo certo que
na hipótese de devolução antecipada dos Imóveis, a Locatária ficará obrigada ao pagamento do
valor do Aluguel Mínimo devido em sua integralidade.
O Gestor, nos termos do Estudo de Viabilidade, estima que os dividendos a serem pagos aos Cotistas
do Fundo serão de aproximadamente:
Ano 1:
Ano 2:
Ano 3:
Ano 4:
Ano 5:
Ano 6:

R$7,54/cota/ano – 7,5% a.a.
R$7,04/cota/ano – 7,0% a.a.
R$7,04/cota/ano – 7,0% a.a.
R$ 5,30/cota/ano – 5,3% a.a.
R$ 5,67/cota/ano – 5,7% a.a.
R$ 5,88/cota/ano – 5,9% a.a.

Caso a Operação Hoteleira gere no Prazo Mínimo um resultado maior que o resultado gerado pelo
Aluguel Mínimo, os Cotistas do Fundo receberão o resultado maior gerado pela Operação Hoteleira,
mediante recebimento do Aluguel Percentual. O resultado estimado dos 3 (três) primeiros anos
considera o recebimento do Aluguel Mínimo pelo Fundo. A partir do 4º ano, o resultado do Fundo
será decorrente do recebimento do Aluguel Percentual.
Para maiores detalhes quanto à viabilidade econômico-financeira da presente Emissão de
cotas do Fundo, ver o Estudo de Viabilidade no Anexo VI e o Laudo de Avaliação no Anexo
VII.
Vide os Fatores de Risco “Risco de Crédito da Promitente Vendedora/Locatária , quanto ao
pagamento do Aluguel Mínimo” e “Risco do não pagamento do Aluguel”, constantes das
páginas 111 e 110 deste Prospecto Definitivo.
O ALUGUEL MÍNIMO NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADO, A QUALQUER
MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA PELO FUNDO.
APÓS O PERÍODO DE PAGAMENTO DO ALUGUEL MÍNIMO, O FUNDO NÃO MAIS CONTARÁ
COM A GARANTIA DO ALUGUEL MÍNIMO PAGO PELA LOCATÁRIA E ESTARÁ SUJEITO A
RECEITA DA EXPLORAÇÃO DOS ATIVOS ALVO, CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO
FUNDO.
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Opções de compra e venda dos Imóveis
O Fundo outorgará à Promitente Vendedora, nos termos do Contrato de Promessa de Compra e
Venda, uma opção de compra (“Opção de Compra I”) sobre as 11 (onze) unidades autônomas do
Empreendimento a serem identificadas no Contato de Promessa de Compra e Venda com exercício
de opção, no último dia útil do 36º (trigésimo sexto) mês do encerramento da Primeira Emissão,
por um preço de compra equivalente ao valor total bruto captado na Primeira Emissão, proporcional
às 11 (onze) unidades objeto da Opção de Compra I, atualizado monetariamente pelo IPCA,
acrescido em 10,2% (dez inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano e deduzido de 8,367% (oito
inteiros e trezentos e sessenta e sete milésimos por cento) ao ano.
O Fundo outorgará à Promitente Vendedora, nos termos do Contrato de Promessa de Compra e
Venda, uma opção de compra (“Opção de Compra II”) sobre a totalidade dos Imóveis, isto é, as 28
(vinte e oito) unidades autônomas do Empreendimento a serem identificadas no Contrato de
Promessa de Compra e Venda com exercício de opção com exercício de opção, no último dia útil
do 36º (trigésimo sexto) mês do encerramento da Primeira Emissão, por um preço de compra
equivalente ao valor total bruto captado na Primeira Emissão, atualizado monetariamente pelo
IPCA, acrescido em 12,2% (doze inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano e deduzido de 8,367%
(oito inteiros e trezentos e sessenta e sete milésimos por cento) ao ano.
A Promitente Vendedora outorgará ao Fundo, por meio do Contrato de Promessa de Compra e
Venda, uma opção de venda (“Opção de Venda”) sobre 14 (quatorze) unidades autônomas do
Empreendimento a serem identificadas no Contrato de Promessa de Compra e Venda com exercício
de opção em até 10 (dez) dias úteis após definição do exercício da Opção de Compra I ou da Opção
de Compra II, conforme o caso, por um preço de venda equivalente ao valor total bruto captado na
Primeira Emissão, proporcional às 14 (quatorze) unidades objeto da Opção de Venda.
As alienações decorrentes das Opções de Compra e da Opção de Venda não poderão ser fracionadas,
devendo as suítes objeto da respectiva opção serem negociadas como um todo.
Os termos e condições aplicáveis às Opções de Compra e Opção de Venda poderão ser alterados em
caso de Distribuição Parcial, com base nos Imóveis que vierem a ser efetivamente adquiridos pelo
Fundo, na hipótese de a Promitente Vendedora optar por prosseguir com a venda dos Imóveis para
o Fundo.
Pedidos de Reserva
Durante o Período de Reserva, o Investidor Não Institucional, inclusive aquele considerado Pessoa
Vinculada, indicará no(s) seu(s) Pedido(s) de Reserva, entre outras informações, (i) a quantidade
de Cotas e o volume financeiro que pretende subscrever em Cotas (observada a Aplicação Mínima
Inicial), bem como (ii) a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu(s) Pedido(s)
de Reserva ser(em) cancelado(s) pela respectiva Instituição Participante da Oferta.
Adicionalmente, nos termos da Deliberação CVM 860, o Pedido de Reserva (i) conterá as condições
de subscrição e integralização das Cotas, (ii) as condições de eficácia de sua ordem e aceitação da
Oferta diante da possibilidade de Distribuição Parcial da Oferta, (iii) possibilita a identificação dos
Investidores Não Institucionais da sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada e (iv) contém termo
de obtenção de cópia deste Prospecto.
Em observância ao disposto no art. 45 da Instrução CVM 400, é admitido o recebimento das
reservas para subscrição das Cotas, vez que (i) esse fato está previsto neste Prospecto, (ii) foi
requerido o registro da distribuição em 25 de setembro de 2020, e (iii) haverá disponibilização
de prospecto preliminar aos Investidores, a ser divulgado conforme cronograma indicativo da
Oferta. O recebimento das reservas será efetuado de acordo com o previsto neste Prospecto, não
sendo exigido depósito em dinheiro do montante reservado.
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Período de Distribuição
A Oferta terá início na data de divulgação do Anúncio de Início, em conformidade com o previsto
nos artigos 52 e 54-A da Instrução CVM 400. A distribuição das Cotas da Oferta será encerrada na
data de divulgação do Anúncio de Encerramento, a qual deverá ocorrer (i) em até 6 (seis) meses
após a divulgação do Anúncio de Início, ou (ii) até a data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, o que ocorrer primeiro.
Procedimento de Coleta de Intenções
Haverá Procedimento de Coleta de Intenções no âmbito da Oferta, com recebimento de reservas,
a ser conduzido pelo Coordenador Líder, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400, para a
verificação, junto aos Investidores da Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, da demanda pelas
Cotas, considerando os Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais e o recebimento de
intenções de investimento dos Investidores Institucionais, observada a Aplicação Mínima Inicial,
para verificar se o Montante Mínimo da Oferta foi atingido e, em caso de excesso de demanda, se
haverá emissão, e em qual quantidade, das Cotas do Lote Adicional.
Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Pedido de
Reserva ou na intenção de investimento, conforme o caso, a sua condição de Pessoa Vinculada.
Serão aceitos os Pedidos de Reserva e as intenções de investimento firmados por Pessoas
Vinculadas, sem qualquer limitação, observado, no entanto, que, caso seja verificado excesso
de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas inicialmente of ertada (sem
considerar as Cotas do Lote Adicional), não será permitida a colocação de Cotas da Emissão
junto aos Investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas, nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, sendo as respectivas intenções de investimentos e Pedidos de Reserva
automaticamente cancelados.
A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PODE
AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIORES
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A
SEÇÃO "FATORES DE RISCO" EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO "PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA", NA PÁGINA 108 DESTE PROSPECTO DEFINITIVO.
Registro da Oferta
A Oferta será registrada na CVM, na forma e nos termos da Lei n°6.385/76, da Instrução CVM 400,
da Instrução CVM 472, do Código ANBIMA e das demais leis, regulamentações e disposições legais
aplicáveis ora vigentes.
Plano de Distribuição
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, a Oferta será realizada pelo Coordenador
Líder, sob o regime de melhores esforços de colocação, de acordo com a Instrução CVM 400, com
a Instrução CVM 472 e demais normas pertinentes, conforme o Plano de Distribuição adotado em
cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, da Instrução CVM 400, o qual leva em consideração as
relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica do Coordenador
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Líder, ressalvado o disposto em relação ao Critério de Colocação da Oferta Não Institucional,
devendo assegurar (i) que o tratamento conferido aos Investidores seja justo e equitativo; (ii) a
adequação do investimento ao perfil de risco dos Investidores; e (iii) que os representantes das
Instituições Participantes da Oferta recebam previamente exemplares dos Prospectos para leitura
obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelo Coordenador
Líder.
A Oferta será efetuada, ainda, com observância dos seguintes requisitos: (i) será utilizada a
sistemática que permita o recebimento de reservas para os Investidores Não Institucionais,
conforme indicado abaixo; (ii) buscar-se-á atender quaisquer Investidores interessados na
subscrição das cotas; e (iii) deverá ser observada, ainda, a Aplicação Mínima Inicial. Não há
qualquer outra limitação à subscrição de cotas por qualquer Investidor, entretanto, fica desde já
ressalvado que se o Fundo aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como
incorporador, construtor ou sócio, Investidor que venha a se confirmar como cotista do Fundo e
que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por
cento) das cotas emitidas pelo Fundo, este passará a sujeitar-se à tributação aplicável às pessoas
jurídicas.
O Plano de Distribuição será fixado nos seguintes termos:
(i)

as Cotas da Primeira Emissão serão objeto da Oferta;

(ii)
a Oferta terá como público alvo: (a) os Investidores Não Institucionais; e (b) os
Investidores Institucionais;
(iii)
após a divulgação, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400, do Aviso ao
Mercado e a disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores, conforme
cronograma previsto neste Prospecto, serão realizadas apresentações para potenciais
Investidores;
(iv)
os materiais publicitários ou documentos de suporte às apresentações para
potenciais Investidores eventualmente utilizados serão, conforme o caso, submetidos à
CVM, nos termos do artigo 50 da Instrução CVM 400 e da Deliberação CVM nº 818, de 30 de
abril de 2019, ou encaminhados à CVM previamente à sua utilização, nos termos do artigo
50, parágrafo 5º, da Instrução CVM 400;
(v)
conforme cronograma estabelecido neste Prospecto, os Investidores da Oferta
formalizarão seus Pedidos de Reserva, observado o disposto no artigo 45 da Instrução CVM
400, ou enviarão suas intenções de investimento, conforme o caso, durante o Período de
Reserva, após o qual o Coordenador Líder realizará o Procedimento Alocação, que será
realizado nos termos abaixo indicados;
(vi)
o Coordenador Líder, por meio do Procedimento de Coleta de Intenções,
consolidará os Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais, inclusive daqueles
que sejam Pessoas Vinculadas, e as intenções de investimento dos Investidores
Institucionais para subscrição das cotas da Emissão;
(vii)
observados os termos e condições deste Contrato, a Oferta somente terá início após
(a) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (b) o registro para distribuição e admissão
à negociação das cotas na B3; (c) a divulgação do Anúncio de Início; e (d) a disponibilização
do Prospecto Definitivo aos Investidores, nos termos da Instrução CVM 400;
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(viii)
após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início
e a disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores, o Coordenador Líder realizará
o Procedimento de Alocação e os Investidores Não Institucionais e os Investidores
Institucionais que tiveram suas ordens alocadas deverão assinar o respectivo Termo de Adesão
ao Regulamento e Ciência de Risco, sob pena de cancelamento das respectivas intenções de
investimento e Pedidos de Reserva, a critério do Administrador, em conjunto com o
Coordenador Líder. Todo Investidor, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio da
assinatura do Termo de Adesão ao Regulamento e Ciência de Risco, que recebeu exemplar
do Prospecto Definitivo e do Regulamento, que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de
sua política de investimentos, da composição da carteira e da Taxa de Administração
devida ao Administrador e ao Gestor, bem como dos Fatores de Riscos aos quais o Fundo
está sujeito, sob pena de cancelamento dos respectivos Pedidos de Reserva ou intenções
de investimento, conforme o caso, bem como a declaração de investidor qualificado ou
investidor profissional prevista na Instrução CVM 539, conforme o caso;
(ix)
a colocação das cotas da Emissão será realizada de acordo com os procedimentos
da B3, bem como do Plano de Distribuição;
(x)
o Investidor Não Institucional que esteja interessado em investir em cotas da
Emissão deverá formalizar seu Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Participante
da Oferta, observado o disposto no artigo 45 da Instrução CVM 400;
(xi)
o Investidor Institucional que esteja interessado em investir em cotas da Emissão
deverá enviar sua intenção de investimento para o Coordenador Líder;
(xii)
não será concedido qualquer tipo de desconto por quaisquer das Instituições
Participantes da Oferta aos Investidores interessados em subscrever cotas no âmbito da
Oferta; e
(xiii) encerrada a Oferta, o Coordenador Líder divulgará o resultado da Oferta mediante
divulgação do Anúncio de Encerramento, nos termos do artigo 29 e do artigo 54-A da
Instrução CVM 400.
Não será firmado contrato de garantia de liquidez nem contrato de estabilização do preço das Cotas da
Primeira Emissão.
Não será contratado formador de mercado para fomentar a liquidez das Cotas objeto da Oferta no
mercado secundário.
Oferta Não Institucional
Durante o Período de Reserva, os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles considerados
Pessoas Vinculadas, interessados em subscrever as Cotas objeto da Oferta deverão preencher um
ou mais Pedido(s) de Reserva, diretamente ou pelas Instituições Participantes da Oferta, na qualidade
de procuradoras nomeadas pelos Investidores, indicando, dentre outras informações a quantidade de
Cotas que pretende subscrever (observada a Aplicação Mínima Inicial), e apresenta-lo(s) a uma
única Instituição Participante da Oferta, observado o disposto no artigo 45 da Instrução CVM 400.
Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no(s) seu(s) respectivo(s)
Pedido(s) de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu(s) Pedido(s) de
Reserva ser(em) cancelado(s) pela respectiva Instituição Participante da Oferta.
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No mínimo, 465.000 (quatrocentas e sessenta e cinco mil) Cotas (sem considerar as Cotas do Lote
Adicional), ou seja, 30% (trinta por cento) do Montante Inicial da Oferta, será destinado,
prioritariamente, à Oferta Não Institucional, sendo certo que o Coordenador Líder, em comum
acordo com o Administrador e a REC, poderá diminuir ou aumentar a quantidade de Cotas
inicialmente destinada à Oferta Não Institucional até o Montante Inicial da Oferta, considerando as
Cotas do Lote Adicional que vierem a ser emitidas.
A Oferta Não Institucional observará os procedimentos e normas de liquidação da B3, bem como os
seguintes procedimentos:
(i)

fica estabelecido que os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, deverão,
necessariamente, indicar no(s) seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de Reserva a sua condição ou não
de Pessoa Vinculada. Dessa forma, serão aceitos os Pedidos de Reserva firmados por Pessoas
Vinculadas, sem qualquer limitação, observado, no entanto, que no caso de distribuição com
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas inicialmente ofertada no
âmbito da Oferta, será vedada a colocação de Cotas para as Pessoas Vinculadas. A PARTICIPAÇÃO
DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PODE AFETAR
NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIORES
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A
SEÇÃO "FATORES DE RISCO" EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO "PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA", NA PÁGINA 108 DESTE PROSPECTO DEFINITIVO;

(ii)

cada Investidor Não Institucional, incluindo os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, poderá no respectivo Pedido de Reserva condicionar sua adesão à Oferta, nos
termos do descrito na Seção "Termos e Condições da Oferta - Distribuição Parcial", na página
46 deste Prospecto;

(iii)

a quantidade de Cotas adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não
Institucionais serão informados a cada Investidor até o Dia Útil imediatamente anterior à Data
de Liquidação pela Instituição Participante da Oferta que houver recebido o(s) respectivo(s)
Pedido(s) de Reserva do respectivo Investidor Não Institucional, por meio de mensagem enviada
ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou
correspondência, devendo o pagamento ser feito de acordo com a alínea (v) abaixo limitado ao
valor do(s) Pedido(s) de Reserva e ressalvada a possibilidade de rateio previsto na Seção
"Critério de Colocação da Oferta Não Institucional", na página 69 deste Prospecto;

(iv)

as Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens
acolhidas no âmbito dos Pedidos de Reserva. As Instituições Participantes da Oferta somente
atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta
nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional;

(v)

os Investidores Não Institucionais deverão efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (iii)
acima, à vista e em moeda corrente nacional, junto à Instituição Participante da Oferta com
que tenham realizado o(s) seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de Reserva, em recursos
imediatamente disponíveis, até às 16:00 horas da Data de Liquidação; e

(vi)

até às 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Participante da
Oferta junto à qual o(s) Pedido(s) de Reserva tenha(m) sido realizado(s), entregará a cada
Investidor Não Institucional o recibo de cota correspondente à quantidade de Cotas por ele
adquirida, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas na Seção
"Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação, Suspensão ou Cancelamento da
Oferta", na página 72 deste Prospecto e a possibilidade de rateio prevista na Seção "Critério de
Colocação da Oferta Não Institucional", na página 69 deste Prospecto. Caso tal relação resulte
em fração de Cotas, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior
número inteiro de Cotas, desprezando-se a referida fração.
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Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos (i), (ii), (v)
acima, e na Seção "Termos e Condições da Oferta – Alteração das Circunstâncias, Revogação ou
Modificação, Suspensão ou Cancelamento da Oferta ", na página 72 deste Prospecto.
RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO DE PEDIDO(S) DE RESERVA QUE
(I) LEIAM CUIDADOSAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTIPULADOS NO(S) PEDIDO(S) DE RESERVA,
ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E
AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO", NAS
PÁGINAS 103 A 127 DESTE PROSPECTO PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS A QUE O FUNDO ESTÁ
EXPOSTO, BEM COMO AQUELES RELACIONADOS À PRIMEIRA EMISSÃO, À OFERTA E AS COTAS, OS
QUAIS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PARA O INVESTIMENTO NAS COTAS, BEM COMO O
REGULAMENTO; (II) VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA
PREFERÊNCIA, ANTES DE REALIZAR O(S) SEU(S) PEDIDO(S) DE RESERVA, SE ESSA, A SEU EXCLUSIVO
CRITÉRIO, EXIGIRÁ (A) A ABERTURA OU ATUALIZAÇÃO DE CONTA E/OU CADASTRO; E/OU (B) A
MANUTENÇÃO DE RECURSOS EM CONTA CORRENTE NELA ABERTA E/OU MANTIDA, PARA FINS DE
GARANTIA DO(S) PEDIDO(S) DE RESERVA; (III) VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA
OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE REALIZAR O(S) SEU(S) PEDIDO(S) DE RESERVA, A
POSSIBILIDADE DE DÉBITO ANTECIPADO DA SUBSCRIÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE
DA OFERTA; E (IV) ENTREM EM CONTATO COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA
PREFERÊNCIA PARA OBTER INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE O PRAZO ESTABELECIDO PELA
INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DO(S) PEDIDO(S) DE RESERVA OU, SE
FOR O CASO, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO NA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA,
TENDO EM VISTA OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ADOTADOS POR CADA INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA.
Critério de colocação da Oferta Não Institucional
Caso o total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não
Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior ao
montante destinado à Oferta Não Institucional, conforme definido pelo Coordenador Líder, todos
os Pedidos de Reserva não cancelados serão integralmente atendidos, e as Cotas remanescentes
serão destinadas aos Investidores Institucionais nos termos da Oferta Institucional. Entretanto, caso
o total de Cotas correspondentes aos Pedidos de Reserva exceda o percentual prioritariamente
destinado à Oferta Não Institucional, será realizado rateio conforme pormenorizado a seguir: (i)
cada um dos Pedidos de Reserva firmados pelos Investidores Não Institucionais serão atendidos até
o montante máximo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo certo que referido montante
poderá ser reduzido exclusivamente caso não seja possível observar o valor acima indicado em
virtude de excesso de demanda em relação às Cotas destinadas à Oferta Não Institucional; e (ii)
uma vez atendido o critério descrito no subitem “i”, acima, será efetuado o rateio proporcional
apenas dos montantes que excedam o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (ou valor
reduzido, conforme disposto acima), objeto de Pedidos de Reserva firmados por Investidores Não
Institucionais que tenham realizado as respectivas reservas de Cotas em valores superiores a
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (ou valor reduzido, conforme disposto acima), observando-se
o montante de Cotas indicado nos respectivos Pedidos de Reserva e não alocado aos Investidores
Não Institucionais tratados no presente subitem, devendo ser desconsideradas as frações de Cotas..
No caso de um potencial Investidor Não Institucional efetuar mais de um Pedido de Reserva, os
Pedidos de Reserva serão considerados em conjunto, por Investidor Não Institucional, para fins da
alocação na forma prevista acima. Os Pedidos de Reserva que forem cancelados por qualquer
motivo serão desconsiderados na alocação descrita acima.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição com excesso de demanda
superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas ofertadas, os Pedidos de Reserva de Pessoas
Vinculadas serão automaticamente cancelados.
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NA OFERTA NÃO INSTITUCIONAL NÃO SERÃO CONSIDERADAS NA ALOCAÇÃO, EM NENHUMA
HIPÓTESE, RELAÇÕES COM CLIENTES E OUTRAS CONSIDERAÇÕES DE NATUREZA COMERCIAL OU
ESTRATÉGICA DO COORDENADOR LÍDER E DO FUNDO.
Oferta Institucional
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não Institucionais, as Cotas
remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não Institucional serão destinadas à colocação junto
a Investidores Institucionais, por meio do Coordenador Líder, não sendo admitidas para tais Investidores
Institucionais reservas antecipadas e não sendo estipulados valores máximos de investimento,
observados os seguintes procedimentos:
(i)

os Investidores Institucionais, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, interessados
em subscrever Cotas deverão apresentar suas intenções de investimento ao Coordenador Líder
e este deverá informar o Coordenador Líder em até 1 (um) Dia Útil antes do enceramento do
Procedimento de Coleta de Intenções, indicando a quantidade de Cotas a ser subscrita,
inexistindo recebimento de reserva ou limites máximos de investimento, observada a Aplicação
Mínima Inicial;

(ii)

fica estabelecido que os Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas deverão,
necessariamente, indicar na intenção de investimento a sua condição ou não de Pessoa
Vinculada. Dessa forma, serão aceitas as intenções de investimento enviadas por Pessoas
Vinculadas, sem qualquer limitação, observado, no entanto, que no caso de distribuição
com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas inicialmente
ofertada no âmbito da Oferta, será vedada a colocação de Cotas para as Pessoas Vinculadas.
A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS
COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO
SECUNDÁRIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" EM ESPECIAL O FATOR DE
RISCO "PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA", NA PÁGINA 108 DESTE
PROSPECTO;

(iii)

os Investidores Institucionais terão a faculdade, como condição de eficácia de suas intenções
de investimento e aceitação da Oferta, de condicionar sua adesão à Oferta, nos termos do
descrito na Seção "Termos e Condições da Oferta - Distribuição Parcial", na página 46 deste
Prospecto;

(iv)

cada Investidor Institucional interessado em participar da Oferta Institucional deverá assumir a
obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da Oferta
Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento;

(v)

até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação, o Coordenador Líder
informará aos Investidores Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico, ou, na sua
ausência, por telefone ou fac-símile, sobre a quantidade de cotas da Emissão que cada um
deverá subscrever, o Preço de Emissão devido; e

(vi)

os Investidores Institucionais integralizarão as Cotas pelo valor indicado no inciso (v) acima, à
vista, em moeda corrente nacional e em recursos imediatamente disponíveis, até às 16:00 horas
da Data de Liquidação, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da
B3. Não havendo pagamento pontual, a intenção de investimento será automaticamente
desconsiderada.

As intenções de investimento serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos (ii),
(iii), (vi) acima, e na Seção "Termos e Condições da Oferta – Alteração das Circunstâncias, Revogação
ou Modificação, Suspensão ou Cancelamento da Oferta", na página 72 deste Prospecto Definitivo.
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Critério de colocação da Oferta Institucional
Caso as intenções de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais excedam o total
de Cotas remanescentes após o atendimento da Oferta Não Institucional, as Instituições
Participantes da Oferta darão prioridade aos Investidores Institucionais que, a critério do
Coordenador Líder, em comum acordo com o Gestor e o Administrador, melhor atendam os
objetivos da Oferta, quais sejam, constituir uma base diversificada de investidores, integrada por
investidores com diferentes critérios de avaliação das perspectivas do Fundo e a conjuntura
macroeconômica brasileira, bem como criar condições para o desenvolvimento do mercado local
de fundos de investimentos imobiliários.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição com excesso de demanda
superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas ofertadas, as intenções de investimento e de
Pessoas Vinculadas serão automaticamente canceladas.
Disposições comuns à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional
Durante a colocação das Cotas objeto da Oferta, o Investidor que subscrever a Cota receberá,
quando realizada a respectiva liquidação, recibo de Cota que não será negociável. Tal recibo é
correspondente à quantidade de Cotas por ele adquirida, e se converterá em tal Cota depois de,
cumulativamente, serem divulgados o Anúncio de Encerramento e o anúncio de divulgação de
rendimentos pro rata e ser obtida a autorização da B3, quando as Cotas passarão a ser livremente
negociadas na B3.
Durante o período em que os recibos de Cotas ainda não estejam convertidos em Cotas, o seu
detentor não fará jus a qualquer rendimento ou correção monetária até a divulgação do Anúncio
de Encerramento.
As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens
acolhidas no âmbito das intenções de investimento e dos Pedidos de Reserva. As Instituições
Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores titulares
de conta nelas abertas ou mantidas pelo respectivo Investidor.
Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não Institucional e Oferta Institucional, todas as
referências à “Oferta” devem ser entendidas como referências à Oferta Não Institucional e à Oferta
Institucional, em conjunto.
Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão participar do Procedimento de Coleta de
Intenções, sem qualquer limitação em relação ao Montante Inicial da Oferta, observado, no
entanto, que, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição com excesso
de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas ofertadas (sem considerar as
eventuais Cotas do Lote Adicional) os Pedidos de Reserva e as intenções de investimento enviados
por Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados.
A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PODE
AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIORES
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A
SEÇÃO "FATORES DE RISCO" EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO "PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA", NA PÁGINA 108 DESTE PROSPECTO.
Não será concedido desconto de qualquer tipo pelas Instituições Participantes da Oferta aos
Investidores interessados em adquirir as Cotas.
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Procedimento de Alocação e liquidação da Oferta
As ordens recebidas por meio das Instituições Participantes da Oferta serão alocadas no âmbito do
Procedimento de Alocação seguindo os critérios estabelecidos pelo Coordenador Líder, devendo
assegurar que o tratamento conferido aos Investidores da Oferta seja justo e equitativo em
cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, inciso I, da Instrução CVM 400. A Oferta contará com
processo de liquidação via B3, conforme abaixo descrito.
Com base nas informações enviadas pela B3 e pelas Instituições Contratadas ao Coordenador Líder,
este verificará se: (i) o Montante Mínimo da Oferta foi atingido; (ii) o Montante Inicial da Oferta foi
atingido; e (iii) houve excesso de demanda; diante disto, o Coordenador Líder definirá se haverá
liquidação da Oferta, bem como seu volume final.
A liquidação da Oferta ocorrerá na Data de Liquidação, de acordo com os procedimentos
operacionais da B3, observado o abaixo descrito, sendo certo que a B3 informará ao Coordenador
Líder o montante de ordens recebidas em seu ambiente de liquidação.
Poderá ainda ser divulgado comunicado ao mercado, nos termos da Instrução CVM 400, com pelo
menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência do evento, por meio do qual será comunicada uma nova
Data de Liquidação anterior à data originalmente prevista neste Prospecto Definitivo, desde que,
antes do prazo estimado para encerramento do Período de Reserva, seja atingido o Montante
Mínimo da Oferta, conforme decisão, de comum acordo, entre o Coordenador Líder, o
Administrador e a Gestora. Nesse caso, o Período de Reserva poderá ser encerrado antes da data
limite prevista no cronograma indicativo e o Procedimento de Alocação também será realizado
antes da data limite prevista no cronograma indicativo.
Caso, na Data de Liquidação, as Cotas subscritas não sejam totalmente integralizadas por falha dos
Investidores da Oferta, a integralização das Cotas objeto da falha poderá ser realizada junto ao
Escriturador até o 5º (quinto) Dia Útil imediatamente subsequente à Data de Liquidação pelo Preço
de Subscrição, sendo certo que, caso após a possibilidade de integralização das Cotas junto ao
Escriturador ocorram novas falhas por Investidores de modo a não ser atingido o Montante Mínimo
da Oferta, a Oferta será cancelada e as Instituições Participantes da Oferta deverão devolver aos
Investidores os recursos eventualmente depositados, de acordo com os Critérios de Restituição de
Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de
quitação relativo aos valores restituídos.
Caso, após a conclusão da liquidação da Oferta, o Montante Mínimo da Oferta seja atingido, a
Oferta poderá ser encerrada e eventual saldo de Cotas não colocado será cancelado pelo
Administrador.
Formador de Mercado
O Administrador, mediante solicitação do Gestor, poderá optar pela contratação de Formador de
Mercado. A contratação de formador de mercado é opcional, a critério do Administrador e da REC,
e tem por finalidade fomentar a liquidez das Cotas no mercado secundário.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação, Suspensão ou Cancelamento da
Oferta
Havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato
existentes quando da apresentação do pedido de registro de distribuição, ou que o fundamentem,
acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à Oferta, a CVM poderá
acolher pleito de modificação ou revogação da Oferta que seja formulado pelo Coordenador Líder.
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Adicionalmente, é sempre permitida a modificação da Oferta para melhorá-la em favor dos
investidores ou para renúncia de condição da Oferta estabelecida previamente, conforme disposto
no artigo 25, § 3º, da Instrução CVM 400. Caso o pleito de modificação das condições da Oferta seja
aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser prorrogado em até 90 (noventa)
dias. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão
considerados ineficazes, conforme o detalhado abaixo. A modificação ou revogação da Oferta
deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados para a
divulgação da Oferta e as Instituições Participantes da Oferta deverão se acautelar e se certificar,
no momento do recebimento das aceitações da oferta, de que o manifestante está ciente de que
a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições, de acordo com o
artigo 27 da Instrução CVM 400.
Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar, até às 16:00 horas do 5º (quinto)
Dia Útil subsequente à data de recebimento de comunicação que lhes for encaminhada diretamente
pelas Instituições Participantes da Oferta por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer
outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação da Oferta, o
interesse em manter a declaração de aceitação, presumida sua manutenção em caso de silêncio.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a qualquer
tempo, uma oferta que: (a) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução
CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou
fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender qualquer oferta
quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada.
Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá
ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar diretamente os Investidores que já
tiverem aderido à Oferta sobre a suspensão ou o cancelamento da Oferta.
Caso a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, o Investidor
poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva
Instituição Participante da Oferta até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em
que foi comunicada a suspensão da Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse
do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação, os valores até
então integralizados pelo Investidor serão devolvidos, de acordo com os Critérios de Restituição de
Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400 ou (ii) a
Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, todos os atos de
aceitação serão cancelados e a Instituição Participante da Oferta com a qual o Investidor enviou a
sua intenção de investimento ou celebrou o seu Pedido de Reserva comunicará ao investidor o
cancelamento da Oferta. Nesses casos, os valores até então integralizados pelos Investidores serão
devolvidos, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias
Úteis contados da data da comunicação do cancelamento ou da revogação da Oferta.
Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação
anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores que aceitaram a
Oferta os valores depositados, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de
até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta, conforme disposto
no artigo 26 da Instrução CVM 400.
Quaisquer comunicações relacionadas à revogação da aceitação da Oferta pelo Investidor devem ser
enviadas por escrito ao endereço eletrônico da respectiva Instituição Participante da Oferta ou, na sua
ausência, por telefone ou correspondência endereçada à respectiva Instituição Participante da Oferta.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de
quitação relativo aos valores restituídos.
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Caso seja verificada divergência entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do
Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão
de investimento, cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar diretamente os
Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a modificação efetuada, de modo que o
Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à
respectiva Instituição Participante da Oferta até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente
à data em que foi comunicada a modificação, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse
do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação, os valores até
então integralizados pelo Investidor serão devolvidos, de acordo com os Critérios de Restituição de
Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
Negociação e custódia das Cotas na B3
As Cotas serão registradas para distribuição e liquidação (i) no mercado primário por meio do DDA;
e (ii) para negociação, no mercado secundário, exclusivamente no mercado de bolsa administrado
pela B3; ambos administrados e operacionalizados pela B3, ambiente no qual as Cotas serão
liquidadas e custodiadas.
Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever a Cota receberá, quando realizada a
respectiva liquidação, recibo de Cota que, até a divulgação do Anúncio de Encerramento e da
obtenção de autorização da B3, não será negociável e não receberá rendimentos provenientes do
Fundo. Tal recibo é correspondente à quantidade de Cotas por ele adquirida, e se converterá em
tal Cota depois de divulgado o Anúncio de Encerramento e de obtida a autorização da B3, quando
as Cotas passarão a ser livremente negociadas na B3.
O Escriturador será responsável pela custódia das Cotas que não estiverem depositadas na B3.
Inadequação de investimento
O investimento nas Cotas do Fundo representa um investimento sujeito a diversos riscos, uma vez
que é um investimento em renda variável, estando os Investidores sujeitos a perdas patrimoniais e
a riscos, incluindo, dentre outros, aqueles relacionados com a liquidez das Cotas, à volatilidade do
mercado de capitais e à oscilação das cotações das Cotas em mercado de bolsa. Assim, os
Investidores poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu investimento. Além disso, os
Cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais caso o Fundo venha a ter Patrimônio
Líquido negativo. Adicionalmente, o investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário
não é adequado a investidores que necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas
de fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito
da possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa. Além disso, os fundos de investimento
imobiliário têm a forma de condomínio fechado, ou seja, não admitem a possibilidade de resgate
de suas Cotas, sendo que os seus Cotistas podem ter dificuldades em realizar a venda de suas Cotas
no mercado secundário. Adicionalmente, é vedada a subscrição de Cotas por clubes de
investimento, nos termos dos artigos 26 e 27 da Instrução CVM 494. Recomenda-se, portanto, que
os Investidores leiam cuidadosamente a Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 103 a 127 deste
Prospecto, antes da tomada de decisão de investimento, para a melhor verificação de alguns riscos
que podem afetar de maneira adversa o investimento nas Cotas. A OFERTA NÃO É DESTINADA A
INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO E/OU NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM
SEUS INVESTIMENTOS. O INVESTIMENTO NESTE FUNDO É INADEQUADO PARA INVESTIDORES
PROIBIDOS POR LEI EM ADQUIRIR COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
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Contrato de Distribuição
Por meio do Contrato de Distribuição, o Fundo, representado por seu Administrador, contratou o
Coordenador Líder para atuar como instituição intermediária líder da Oferta, responsável pelos
serviços de distribuição das Cotas.
O Contrato de Distribuição estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao
Coordenador Líder, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, no endereço indicado na
Seção "Termos e Condições da Oferta - Outras Informações" deste Prospecto Definitivo, na página
81 deste Prospecto.
Regime de distribuição das Cotas
As Cotas objeto da Oferta serão distribuídas pelas Instituições Participantes da Oferta, sob a
liderança do Coordenador Líder, sob o regime de melhores esforços de colocação.
Comissionamento do Coordenador Líder e das demais Instituições Participantes da Oferta
A título de remuneração pelos serviços de coordenação, estruturação e colocação da Oferta o
Coordenador Líder e as demais Instituições Participantes da Oferta farão jus ao comissionamento
descrito no Contrato de Distribuição e nos respectivos Termos de Adesão ao Contrato de
Distribuição, o qual será dividido da seguinte forma:
(i)

Comissão de Coordenação e Estruturação: o Fundo pagará ao Coordenador Líder, a título
de comissão de coordenação e estruturação, o valor correspondente a 0,5% (cinco décimos
por cento) sobre o valor total da Oferta, calculado com base no preço de integralização
das Cotas subscritas e integralizadas, incluídas as Cotas do Lote Adicional, se emitidas; e

(ii)

Comissão de Distribuição: o Fundo pagará ao Coordenador Líder, a título de comissão de
remuneração de distribuição, o valor correspondente a 3,00% (três por cento) sobre o valor
total da Oferta, calculado com base no preço de integralização das Cotas subscritas e
integralizadas, incluídas as Cotas do Lote Adicional, se emitidas ("Comissão de Distribuição").

O comissionamento das Instituições Contratadas será integralmente descontado dos montantes
devidos ao Coordenador Líder a título de Comissão de Distribuição, de modo que não haverá
nenhum incremento nos custos para o Fundo em razão da contratação das Instituições Contratadas.
Para mais informações sobre o comissionamento do Coordenador Líder e das Instituições
Contratadas, veja a Seção "Termos e Condições da Oferta – Demonstrativo dos custos da Oferta",
na página 80 deste Prospecto.
Data de Liquidação
A liquidação física e financeira das Cotas no âmbito da Oferta será realizada até a data máxima
para liquidação indicada no cronograma indicativo da Oferta descrito na Seção “Termos e Condições
da Oferta – Cronograma Indicativo da Oferta”, na página 78 deste Prospecto..
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Poderá ainda ser divulgado comunicado ao mercado, nos termos da Instrução CVM 400, com pelo
menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência do evento, por meio do qual será comunicada uma nova
Data de Liquidação anterior à data originalmente prevista neste Prospecto Definitivo, desde que,
antes do prazo estimado para encerramento do Período de Reserva, seja atingido o Montante
Mínimo da Oferta, conforme decisão, de comum acordo, entre o Coordenador Líder, o
Administrador e a Gestora. Nesse caso, o Período de Reserva poderá ser encerrado antes da data
limite prevista no cronograma indicativo e o Procedimento de Alocação também será realizado
antes da data limite prevista no cronograma indicativo.
Instituições Participantes da Oferta
O Coordenador Líder poderá, sujeito aos termos e às condições do Contrato de Distribuição,
convidar outras instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e credenciadas junto à B3, para
participarem do processo de distribuição das Cotas (“Coordenadores Contratados” e “Corretoras
Contratadas”, conforme o caso, em conjunto "Instituições Contratadas" e, em conjunto com o
Coordenador Líder, as "Instituições Participantes da Oferta"). Para formalizar a adesão das
Corretoras Contratadas ao processo de distribuição das Cotas, o Coordenador Líder enviará, por
meio da B3, a Carta-Convite às Corretoras Contratadas, sendo certo que, após o recebimento da
Carta-Convite, as Corretoras Contratadas poderão outorgar mandato à B3 para que esta, em nome
das Corretoras Contratadas, possa celebrar o respectivo Termo de Adesão ao Contrato de
Distribuição. Será permitido, ainda, que o Coordenador Líder convide, diretamente, as Corretoras
Contratadas, as quais deverão celebrar o respectivo Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição
junto ao Coordenador Líder, independentemente da participação da B3.
Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder contratou as seguintes Instituições Contratadas:
Razão Social

CNPJ

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

18.945.670/0001-46

SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.

60.783.503/0001-02

EASYNVEST - TÍTULO CORRETORA DE VALORES S.A.

62.169.875/0001-79

NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES

52.904.364/0001-08

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.

61.194.353/0001-64

BANCO BTG PACTUAL S.A.

30.306.294/0001-45

NOVA FUTURA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

04.257.795/0001-79

MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) C.C.T.V.M. LTDA.

12.392.983/0001-38

BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

48.795.256/0001-69

GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES

65.913.436/0001-17

ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

13.293.225/0001-25

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA.

02.685.483/0001-30

OURINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

00.997.804/0001-07

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

00.806.535/0001-54

TULLET PREBON BRASIL CTVM LTDA.

61.747.085/0001-60

ICAP DO BRASIL CTVM LTDA.

09.105.360/0001-22

CORRETORA GERAL DE VALORES E CÂMBIO LTDA.

92.858.380/0001-18
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A quantidade de Cotas a ser alocada às Instituições Contratadas será deduzida do número de Cotas
a ser distribuído pelo Coordenador Líder.
As Instituições Contratadas estão sujeitas às mesmas obrigações e responsabilidades do
Coordenador Líder previstas no Contrato de Distribuição, inclusive no que se refere às disposições
regulamentares e legislação em vigor.
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Contratadas, de quaisquer das obrigações previstas no Contrato de Distribuição, no
Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição, na Carta Convite, ou em qualquer outro contrato
celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de quaisquer das normas de conduta previstas na
regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM
400 e na Instrução CVM 472 e, especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia
durante o período de silêncio, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição
Contratada deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das
Cotas no âmbito da Oferta, a critério exclusivo do Coordenador Líder, sendo cancelados todos os
Pedidos de Reserva e intenção de investimento que tenha recebido. A Instituição Contratada
deverá, ainda, informar imediatamente os Investidores que com ela tenham realizado intenções de
investimento sobre o referido cancelamento. Adicionalmente, a Instituição Contratada em questão
será, a critério exclusivo do Coordenador Líder e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis
pelo Coordenador Líder, descredenciado do consórcio de distribuição e, por um período de 6 (seis)
meses contados da data do descredenciamento, poderá não ser admitida nos consórcios de
distribuição sob a coordenação do Coordenador Líder. Caso o Investidor já tenha efetuado o
pagamento de valores em contrapartida às Cotas, os valores já depositados serão devolvidos ao
respectivo Investidor, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5
(cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da intenção de investimento nas Cotas,
na conta corrente de sua titularidade por ele indicada. A Instituição Contratada que deixar de
integrar o consórcio de distribuição na forma aqui prevista será responsável por arcar integralmente
com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão coma Instituição Contratada, incluindo
custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações em ações propostas
por investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante
terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores. O Coordenador
Líder não será, em hipótese alguma, responsável por quaisquer prejuízos causados aos investidores
que tiverem seus Pedidos de Reserva e/ou intenção de investimento cancelados por força do
descredenciamento da Instituição Contratada.
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Cronograma indicativo da Oferta
Segue abaixo cronograma indicativo dos principais eventos da Oferta:
Ordem
dos
Eventos
Eventos
1
Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM e na B3
2
Recebimento de Exigências da CVM Relativas à Oferta
Protocolo de Requerimento com o Cumprimento das Exigências da CVM
3
Relativas à Oferta
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto
4
Preliminar
5
Início do Período de Reserva e recebimento dos Pedidos de Reserva
6
Recebimento de Exigências da CVM relativa aos Vícios Sanáveis
Cumprimento de Exigências da CVM relativa aos Vícios Sanáveis e
7
comunicação à CVM a respeito da modificação do cronograma indicativo
da Oferta (3)
Divulgação do Comunicado ao Mercado sobre a modificação do
cronograma indicativo da Oferta, republicação do Aviso ao Mercado,
8
disponibilização do novo Prospecto Preliminar e início do período de
desistência dos investidores que já tenham enviado Pedidos de Reserva
Encerramento do período de desistência dos investidores que já tenham
9
enviado Pedidos de Reserva
10 Obtenção do Registro da Oferta na CVM
11 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo
Encerramento do Período de Reserva e do recebimento dos Pedidos de
12
Reserva
Apresentação de Pedido de Modificação da Oferta à CVM e Divulgação do
Comunicado ao Mercado sobre Pedido de Modificação da Oferta,
13
Suspensão da Liquidação da Oferta, e início do período de desistência dos
investidores que já tenham enviado Pedidos de Reserva
Encerramento do período de desistência dos investidores que já tenham
14
enviado Pedidos de Reserva
15 Aprovação do Pedido de Modificação da Oferta pela CVM (4)
Nova divulgação do Prospecto Definitivo, Divulgação do Comunicado ao
Mercado sobre o Deferimento da Modificação da Oferta e início do
16
período de desistência dos investidores que já tenham enviado Pedidos de
Reserva (4)
Encerramento do período de desistência dos investidores que já tenham
17
enviado Pedidos de Reserva
Reabertura do Período de Reserva e do recebimento dos Pedidos de
18
Reserva
Encerramento do Período de Reserva e do recebimento dos Pedidos de
19
Reserva (5)
20 Procedimento de Alocação (5)
21 Data de Liquidação Financeira (5)
Data máxima para encerramento do prazo da Oferta e divulgação do
22
Anúncio de Encerramento da Oferta (5)
(1)

Data
Prevista

(1)(2)(3)(4)(5)

25/09/2020
26/10/2020
03/11/2020
04/11/2020
11/11/2020
17/11/2020
25/11/2020

25/11/2020
02/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
16/12/2020
18/12/2020
29/12/2020
05/01/2021
06/01/2021
13/01/2021
14/01/2021
até 26/05/2021
até 27/05/2021
até 02/06/2021
até 09/06/2021

Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste
cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele
descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma
deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos
artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
(2)
A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
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(3)

O cronograma indicativo da Oferta foi modificado em 25 de novembro de 2020, antes da
concessão do registro da Oferta. Nos termos do item 25 do Ofício-Circular nº 1/2020-CVM/SRE, de 5
de março de 2020, antes da concessão do registro de oferta de distribuição, as modificações nas
condições e respectivos reflexos na documentação da oferta, nos termos do art. 25 da Instrução CVM
400, podem ser implementadas, sem a necessidade de manifestação prévia da CVM, desde que
atendido o disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
(4)
A MODIFICAÇÃO DA OFERTA FOI APROVADA PELA CVM EM 5 DE JANEIRO DE 2021, NOS
TERMOS DO ARTIGO 25, §1º DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400.
(5)
Nos termos do Artigo 18 da Instrução CVM 400, a subscrição das Cotas deverá ser realizada
em até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início de Distribuição.
CONFORME ESTIPULADO NA SEÇÃO “TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA - PROCEDIMENTO DE
ALOCAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OFERTA” NA PÁGINA 72 DESTE PROSPECTO, A DATA DESTE EVENTO
PODERÁ SER ANTECIPADA E INFORMADA AO MERCADO POR MEIO DA DIVULGAÇÃO DO
COMUNICADO AO MERCADO, COM PELO MENOS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS DE ANTECEDÊNCIA, DESDE
QUE, ANTES DO PRAZO ESTIMADO PARA ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE RESERVA, SEJA
ATINGIDO O MONTANTE MÍNIMO DA OFERTA, CONFORME DECISÃO, DE COMUM ACORDO, ENTRE
O COORDENADOR LÍDER, O ADMINISTRADOR E A GESTORA.
a hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, o cronograma acima
será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a eventos relacionados à Oferta serão
divulgados nos mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado, conforme abaixo
indicados. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação
da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação
da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores
dados em contrapartida às Cotas, veja a Seção "Alteração das Circunstâncias, Revogação ou
Modificação da Oferta, Suspensão ou Cancelamento da Oferta", página 72 deste Prospecto.
O Aviso ao Mercado foi divulgado em 4 de novembro de 2020, e republicado em 25 de novembro
de 2020 (por ocasião da modificação do cronograma indicativo da Oferta), e o Anúncio de Início,
o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos
relacionados à Oferta serão informados por meio da disponibilização de documentos na rede
mundial de computadores, na página do Administrador, da REC, do Coordenador Líder, dos
demais Instituições Contratadas, da CVM, da B3 e do Fundos.net, administrado pela B3, nos
endereços indicados abaixo:
(i) Administrador:
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
(neste
website,
procurar por “Fundos de Investimentos Administrados pela BTG Pactual Serviços Financeiros”, em
seguida pesquisar por “FII REC Hotelaria” e então, localizar o documento);
(ii) Coordenador Líder:
www.genialinvestimentos.com.br (neste website, clicar em “ONDE INVESTIR” (no ícone ao lado do
logo da Genial, no canto superior esquerdo do website), depois clicar em “Ofertas Públicas”, e em
seguida clicar em “FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC Hotelaria”- Oferta Pública de
Distribuição da 1ª Emissão de Cotas do Fundo” e, então, localizar o documento requerido.

79

(iii) REC: https://www.rec-gestao.com, (neste website clicar em “Fundos”, em seguida clicar em
“FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC Hotelaria” e então, clicar em “Informações”
localizar o documento desejado)
(iv) CVM: http://www.cvm.gov.br (neste website acessar “Informações de Regulados”, clicar em
“Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”,
acessar em “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC HOTELARIA", e, então, localizar o "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" ou a opção
desejada);
(v) B3: www.b3.com.br (neste site acessar a aba "Produtos e Serviços", clicar em "Soluções para
Emissores", localizar "Ofertas públicas de renda variável" e selecionar "Saiba mais", clicar em
"ofertas em andamento", selecionar "fundos", clicar em “FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
– REC Hotelaria” e, então, localizar o "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" ou a opção
desejada).
(viii) Instituições Contratadas: Informações adicionais sobre as Instituições Contratadas podem
ser obtidas nas dependências das Instituições Contratadas e/ou na página da rede mundial de
computadores da B3 (www.b3.com.br).
Demonstrativo dos custos da Oferta
A tabela abaixo demonstra os custos estimados, total e unitário, da Oferta, calculada com base no
valor da Oferta na data de liquidação, assumindo a colocação da totalidade das Cotas inicialmente
ofertadas, podendo haver alterações em eventual emissão das Cotas do Lote Adicional. As despesas
abaixo indicadas serão de responsabilidade do Fundo.

Montante
(R$)

Comissões e Despesas (1) (2)

custo unitário
% em Relação ao
por Cota
Valor Total da Oferta
(R$)

Comissão de Coordenação e Estruturação

R$ 775.000,00

R$0,50

0,50%

Comissão de Distribuição

R$4.650.000,00

R$3,00

3,00%

Assessores Legais

R$100.000,000

R$0,06

0,06%

Taxa para registro na CVM

R$317.314,36

R$0,20

0,20%

Taxa de Análise de Ofertas Públicas B3

R$ 12.097,03

R$0,01

0,01%

Taxa de Registro e de Distribuição Padrão B3 (fixa)

R$ 36.291,11

R$0,02

0,02%

Taxa de Registro e de Distribuição Padrão B3 (variável)

R$ 54.250,00

R$0,04

0,04%

Taxa de Análise para Listagem de Emissores da B3

R$ 10.143,10

R$ 0,01

0,01%

Taxa de Registro na ANBIMA

R$ 5.716,40

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,05

0,05%

R$3,90

3,90%

Marketing, Prospecto Definitivo (gráfica) e outras
R$ 80.000,00
despesas
Total de custos
R$6.040.812,00
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(1) Os valores da tabela são estimados e consideram o Montante Inicial da Oferta de R$155.000.000,00 (cento
e cinquenta e cinco milhões de reais), podendo sofrer alterações em decorrência do montante
efetivamente distribuído. Em caso de exercício da opção do Lote Adicional, os valores das comissões serão
resultado da aplicação dos mesmos percentuais acima sobre o valor total distribuído considerando as Cotas
do Lote Adicional.
(2) O montante devido aos Coordenadores Contratados e às Corretoras Contratadas pelo serviço de
distribuição das Cotas será descontado do valor total da Comissão de Distribuição devida pelo Fundo ao
Coordenador Líder, incidente sobre o volume financeiro das Cotas efetivamente adquiridas pelos
Investidores vinculados aos respectivas Instituições Contratadas. Para mais informações sobre as comissões
do Coordenador Líder e das Instituições Contratadas, veja esta seção "Termos e Condições da Oferta Contrato de Distribuição – Comissionamento do Coordenador Líder e das Instituições Contratadas", na página
75 deste Prospecto.

A Tabela abaixo apresenta o custo unitário de distribuição unitário por Cota (em R$)
Preço de
Subscrição (R$)
100,00

Custo por
Cota (R$)
3,90

% em relação ao valor
unitário da Cota
3,90

Valor de
Liquidação (R$)
100,00

O preço a ser pago por Cota já inclui as comissões a serem pagas às Instituições Participantes da
Oferta e todas as despesas da Oferta.
Outras informações
Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias
do Regulamento, deste Prospecto, do Contrato de Distribuição e dos respectivos Termos de Adesão
ao Contrato de Distribuição, os interessados deverão dirigir-se à sede do Administrador, do
Coordenador Líder, da REC, da CVM, da B3 e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta, nos
endereços e websites indicados abaixo:
Administrador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Praia de Botafogo, 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado
CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ
At.: Rodrigo Ferrari
Tel.: +55 (11) 3383-2513
E-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
/ OL-Eventos-Estruturados-PSF@btgpactual.com
Website:
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
(neste
website, procurar por “Fundos de Investimentos Administrados pela BTG Pactual Serviços
Financeiros”, em seguida pesquisar por “FII REC Hotelaria” e então, localizar o documento);
Coordenador Líder:
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Att: Sr. Pedro Sene
Praia de Botafogo, 228, sala 907, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22250-040
Telefone: (11) 2137-8888
E-mail: produtos@genialinvestimentos.com.br
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Website: www.genialinvestimentos.com.br (neste website, clicar em “ONDE INVESTIR” (no
ícone ao lado do logo da Genial, no canto superior esquerdo do website), depois clicar
em “Oferta Pública”, e em seguida clicar em “FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC
Hotelaria”- Oferta Pública de Distribuição da 1ª Emissão de Cotas do Fundo” e, então, localizar o
documento requerido.
Gestor:
REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Rua Elvira Ferraz, 250, conj. 216, Vila Olímpia
CEP 04552-040, São Paulo, SP
At.: Marcos Ayala
Telefone: (11) 4040-4443
E-mail: marcos.ayala@rec-gestao.com/ol-rec@rec-gestao.com
Website: https://www.rec-gestao.com, (neste website clicar em “Fundos”, em seguida clicar em
“FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC Hotelaria” e, então, localizar o documento
desejado).
Comissão de Valores Mobiliários:
Rio de Janeiro
Rua Sete de Setembro, nº 111
2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares
CEP 20050-901 - Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 3554-8686
Website: www.cvm.org.br

São Paulo
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
Edifício Delta Plaza
CEP 01333-010 – São Paulo, SP
Tel.: (11) 2146-2000

Para acesso a este Prospecto Definitivo, consulte: http://www.cvm.gov.br (neste website acessar
“Informações de Regulados”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em
seguida em “Ofertas em Análise”, acessar em “Quotas de Fundo Imobiliário” e clicar em “FII FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC Hotelaria”, e, então, localizar o "Prospecto Definitivo");
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão:
Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro
CEP 01010-901 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2565-5000
Website: www.b3.com.br
Para acesso a este Prospecto Definitivo, consulte: www.b3.com.br (neste site acessar a aba
"Produtos e Serviços", clicar em "Soluções para Emissores", localizar "Ofertas públicas de renda
variável" e selecionar "Saiba mais", clicar em "ofertas em andamento", selecionar "fundos", clicar
em “FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC Hotelaria” e, então, localizar o "Prospecto
Definitivo”).
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Declaração nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400
O Administrador e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade das informações, nos
termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de veracidade estão anexas a este
Prospecto Definitivo nos Anexos I e II.
Substituição dos Prestadores de Serviço do Fundo
À parte do Administrador e da REC, cuja eventual substituição dependerá de deliberação dos
Cotistas reunidos em Assembleia Geral, os demais prestadores de serviços do Fundo serão
contratados diretamente pelo Administrador, mediante prévia consulta à REC. Maiores informações
sobre a política de substituição do Administrador e da REC poderão ser encontradas no Art. 23 e
seguintes do Regulamento.
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FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC Hotelaria
A seguir se apresenta um sumário dos negócios do Fundo, incluindo suas informações
operacionais e financeiras, suas vantagens competitivas e estratégias de seu negócio. Este
sumário é apenas um resumo das informações do Fundo e não contém todas as informações
que o Investidor deve considerar antes de investir em Cotas do Fundo. O Investidor do
Fundo deve ler atentamente todo o Prospecto, incluindo as demonstrações financeiras,
suas respectivas notas explicativas, e as informações contidas na seção “Fatores de Risco”
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO FUNDO. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS
SOBRE O FUNDO ESTÃO NO REGULAMENTO. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
Base Legal
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC HOTELARIA, constituído sob a forma de
condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, é regido pelo Regulamento e tem como
base legal a Lei nº 8.668/93 e a Instrução CVM 472.
Duração
O Fundo tem prazo de duração indeterminado, sem prejuízo da possibilidade de o Fundo ser
liquidado por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, conforme disposto no Regulamento.
Público Alvo
O Fundo é destinado a investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, sejam eles investidores
qualificados e profissionais ou não qualificados, nos termos da legislação aplicável, incluindo
investidores não residentes que invistam no Brasil segundo as normas aplicáveis e que aceitem os
riscos inerentes a tal investimento.
Objeto
O Fundo tem por objeto o investimento, primordialmente, em empreendimentos imobiliários por
meio da aquisição dos Imóveis Alvo e demais Ativos-Alvo constantes do artigo 2o do Regulamento.
Adicionalmente, o Fundo poderá manter seus recursos permanentemente aplicados nos Ativos de
Renda Fixa cuja aquisição seja permitida aos fundos de investimento imobiliário nos termos da
Instrução CVM 472, para atender suas necessidades de liquidez.
Política de investimentos
Os recursos do Fundo captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários serão
aplicados pelo Fundo, preponderantemente, na aquisição dos Ativos-Alvo, por decisão do
Administrador, após recomendação da REC e, de forma a proporcionar ao cotista a valorização e
rentabilidade de suas cotas, mediante a realização de investimentos imobiliários de longo prazo,
objetivando, fundamentalmente: (i) auferir receitas por meio de locação, arrendamento,
exploração do direito de superfície para fins hoteleiros, de hospedagem e/ou venda dos ImóveisAlvo integrantes do seu patrimônio, podendo, inclusive: (a) ceder a terceiros os direitos e créditos
decorrentes da venda, locação, arrendamento ou exploração de tais dos Imóveis-Alvo; e (b)
realizar, conforme aplicável aos Imóveis-Alvo, reforma, readequação (retrofit), construção e
incorporação imobiliária, desde que para a finalidade hoteleira; (ii) auferir rendimentos advindos
da aquisição dos demais Ativos-Alvo; e (iii) auferir rendimentos advindos da aquisição dos Ativos de
Renda Fixa.
As disponibilidades financeiras do Fundo que, temporariamente, não estejam aplicadas em AtivosAlvo, nos termos do Regulamento, poderão ser aplicadas em: Ativos de Renda Fixa; e derivativos,
exclusivamente para fins de proteção patrimonial, cuja exposição seja sempre, no máximo, o valor
do Patrimônio Líquido do Fundo.
O Fundo poderá adquirir Imóveis-Alvo sobre os quais tenham sido constituídos ônus reais ou outros
tipos de gravames anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do Fundo.

87

Observadas as atribuições do Administrador, a REC terá discricionariedade na seleção e
diversificação dos Ativos-Alvo e dos Ativos de Renda Fixa da carteira do Fundo, desde que seja
respeitada a política de investimento no Regulamento e a legislação e regulamentação aplicáveis.
Os Ativos Alvo poderão ser negociados, adquiridos ou alienados pelo Fundo sem a necessidade de
aprovação por parte da Assembleia Geral de Cotistas, observada a política de investimentos
prevista no regulamento e a necessidade de prévia consulta à REC, exceto nos casos que
caracterizem conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador e/ou a REC e suas Pessoas
Ligadas.
O Fundo não tem o objetivo de aplicar seus recursos em ativos específicos, não existindo requisitos
ou critérios determinados de diversificação, não havendo limite de investimento por Imóvel Alvo
ou Ativos Alvo pelo Fundo, exceto os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos
financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento, incluindo, sem limitar-se
à Instrução CVM 555, caso os investimento do Fundo em valores mobiliários ultrapassem 50% do
patrimônio líquido. Os Imóveis Alvo podem estar localizados em todo o território nacional. Não há
vedação à aquisição de imóveis onerados nos termos do Art. 3, parágrafo 2º do Regulamento.
A aquisição de Ativos Alvo pelo Fundo deverá observar o disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo
45 da Instrução CVM 472.
Não existe qualquer promessa do Fundo, do Administrador ou dos demais prestadores de serviço do
Fundo acerca da rentabilidade das aplicações dos recursos do Fundo.
Panorama da Hotelaria de São Paulo
Conforme o Laudo de Avaliação, bem como estudos realizados pelo Consultor, o mercado hoteleiro
de São Paulo é o mais desenvolvido e sofisticado do país 3 , sendo que a cidade possui grande
potencial, tratando-se do principal centro econômico, corporativo e financeiro da América do Sul 4.
Conta com aproximadamente 44 mil unidades habitacionais qualificadas. Desse montante,
aproximadamente 8% (oito por cento) são qualificados como Upper-Upscale ou luxo5, grupo que
representa os hotéis de melhor padrão da cidade e conhecidos como hotéis 5 estrelas e hotéis
boutique.
As principais regiões hoteleiras de São Paulo 6 são (i) o eixo Jardins e Avenida Paulista, (ii) Itaim
Bibi e Faria Lima, (iii) Centro/Anhembi e Center Norte, (iv) Moema/Ibirapuera e (v) Berrini,
conforme imagem ilustrativa na página a seguir, sendo destaque as microrregiões do Jardins, da
Avenida Paulista e da Marginal Pinheiros.

(Fonte: “Laudo de Avaliação”, pág. 58, elaborado pela JLL em out/20. Anexo VI do Prospecto Definitivo)
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Anexo VI do Prospecto
Anexo VI do Prospecto
Anexo VI do Prospecto
Anexo VI do Prospecto

Definitivo.
Definitivo.
Definitivo.
Definitivo.

A demanda hoteleira da cidade é formada principalmente por viajantes a negócio e pelo público
de eventos7 (feiras, congressos, esportes, shows etc.). Além disso, a cidade de São Paulo também
conta com inúmeras atividades culturais e uma vida noturna que é considerada umas das melhores
do país8. Esse perfil de público traz uma sazonalidade típica de cidades voltadas para o turismo de
negócios e eventos, nos quais há estabilidade da demanda nos meses letivos e de segunda a quintafeira9. Com isso, o teto histórico de ocupação da cidade tem girado na casa dos 60%-70% anuais10.
Conforme os entendimentos e análises do Consultor, o mercado de São Paulo, ao contrário da
maioria das demais capitais brasileiras, não registrou aumento significativo de oferta na década de
2010, período marcado por forte crescimento econômico, realização da Copa do Mundo de 2014 e
das Olimpíadas de 2016 e excesso de aumento da capacidade hoteleira 11. Assim, ao contrário de
diversas capitais e sedes de jogos da Copa, a hotelaria de São Paulo foi impactada apenas pela
queda de demanda decorrente da crise econômica de 2015-2017. Durante esse período, a demanda
hoteleira caiu cerca de 20% e tanto ocupação como diárias foram afetadas. Entre 2014 a 2016,
segundo o Panorama da Hotelaria Brasileira de 2019, a receita por apartamento disponível (RevPAR)
caiu de R$ 232 para R$ 16712, uma queda de aproximadamente 28% (vinte e oito por cento).
Desde o início da retomada, ocorrida meados de 2017, o nível de desempenho vem crescendo de
forma expressiva, consoante estudos realizados pelo Consultor. A ocupação, que chegou 60% em
2016, fechou 2019 em 67%13. As diárias, que chegaram ao seu nível mais baixo no ano seguinte
(2017), batendo R$ 287, fecharam o ano de 2019 em R$ 32114. Ou seja, o mercado se recuperou
tanto em termos de ocupação como de diárias, mas ainda se manteve longe dos patamares de pico
de RevPAR (R$ 232 de 2014 contra R$ 195 observados em 2019)15.

7

“Laudo de Avaliação”, pág. 28, elaborado pela JLL em out/20. Anexo VI do Prospecto Preliminar.
“Laudo de Avaliação”, pág. 28, elaborado pela JLL em out/20. Anexo VI do Prospecto Preliminar.
9
“Laudo de Avaliação”, pág. 60, elaborado pela JLL em out/20. Anexo VI do Prospecto Preliminar.
10
Estudo “Panorama da Hotelaria Brasileira 2020”, pág. 21, publicado pela HotelInvest em mar/20. Disponível em
https://hotelinvest.com.br/panorama-da-hotelaria-brasileira-2020-14a-edicao/
11
Estudo “Panorama da Hotelaria Sul-Americana 2016/2017”, pág. 11, publicado pela HotelInvest em mar/17. Disponível
em http://hotelinvest.com.br/app/uploads/2020/01/PHSA-2017-Port.pdf.
12
Estudo “Panorama da Hotelaria Brasileira 2019”, pág. 18, publicado pela HotelInvest em mar/17. Disponível em
https://hotelinvest.com.br/panorama-da-hotelaria-brasileira-2019-2a-edicao-2/
13
Estudo “Panorama da Hotelaria Brasileira 2020”, pág. 21, publicado pela HotelInvest em mar/20. Disponível em
https://hotelinvest.com.br/panorama-da-hotelaria-brasileira-2020-14a-edicao/
14
Estudo “Panorama da Hotelaria Brasileira 2020”, pág. 21, publicado pela HotelInvest em mar/20. Disponível em
https://hotelinvest.com.br/panorama-da-hotelaria-brasileira-2020-14a-edicao/
15
Estudo “Panorama da Hotelaria Brasileira 2019”, pág. 18, publicado pela HotelInvest em mar/19. Disponível em
https://hotelinvest.com.br/panorama-da-hotelaria-brasileira-2019-2a-edicao/
8
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(Fonte: “Panorama da Hotelaria Brasileira 2020”, págs. 21 e 23, publicado pela HotelInvest em mar/17. Disponível em
http://hotelinvest.com.br/app/uploads/2020/01/PHSA-2017-Port.pdf)

A pandemia de COVID-19 impactou de forma relevante o setor de lazer, turismo, entretenimento,
hoteleira e aviação16. Os dados parciais de 2020 e projeções internas da HotelInvest indicam uma
possibilidade de desempenho agregado ruim: queda de cerca de 59% (cinquenta e nove por cento)
da ocupação17 e de aproximadamente 10% (dez por cento) da diária18, se comparado a 2019. No
entanto, a retomada a patamares observados em 2019, considerando o controle da contaminação
e a vacinação em massa se iniciando no 1º trimestre de 2021, deve se dar entre 2022 e 2023, e o
retorno de RevPAR em quase quatro anos 19. É recomendada a leitura do fator de risco “Riscos
relacionados à pandemia de COVID-19”, na seção “Fatores de Risco” na página 103 deste Prospecto.
(Fonte: Gráfico elaborado pelo Consultor com base no estudo “Recuperação da hotelaria urbana no Brasil”, pág. 118,
publicado pela HotelInvest em jun/20. Disponível em https://hotelinvest.com.br/hotelinvest-publica-estudo-sobre-arecuperacao-da-hotelaria-urbana-no-brasil/)

16

Fonte: Estudo “Recuperação da hotelaria urbana no Brasil”, pág. 17, publicado pela HotelInvest em jun/20.
em https://hotelinvest.com.br/hotelinvest-publica-estudo-sobre-a-recuperacao-da-hotelaria-urbana-no-brasil/
17
Fonte: Estudo “Recuperação da hotelaria urbana no Brasil”, pág. 110, publicado pela HotelInvest em jun/20.
em https://hotelinvest.com.br/hotelinvest-publica-estudo-sobre-a-recuperacao-da-hotelaria-urbana-no-brasil/
18
Fonte: Estudo “Recuperação da hotelaria urbana no Brasil”, pág. 111, publicado pela HotelInvest em jun/20.
em https://hotelinvest.com.br/hotelinvest-publica-estudo-sobre-a-recuperacao-da-hotelaria-urbana-no-brasil/
19
Fonte: Estudo “Recuperação da hotelaria urbana no Brasil”, pág. 117, publicado pela HotelInvest em jun/20.
em https://hotelinvest.com.br/hotelinvest-publica-estudo-sobre-a-recuperacao-da-hotelaria-urbana-no-brasil/
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Disponível
Disponível
Disponível
Disponível

Um ponto importante para entender as perspectivas de médio e longo prazo para a hotelaria em
São Paulo, para além da pandemia, é a expansão da oferta hoteleira. Nos levantamentos realizados
pela HotelInvest e publicados no Panorama da Hotelaria Brasileira 2020, há aproximadamente 3.575
quartos hoteleiros em desenvolvimento que devem ser inaugurados até 2024, um crescimento anual
da ordem de 1,8% ao ano20. Esse patamar, considerando o controle da pandemia e uma eventual
retomada da agenda de reformas estruturais e crescimento econômico, pode ser considerado baixo
e menor que as perspectivas de crescimento da demanda, o que deve levar a novos incrementos
reais da RevPAR21.
Tese de Investimento
No mercado hoteleiro de São Paulo, a ocupação cresce na cidade desde o início de 2017 e já voltou
a patamares próximos a 70% (setenta por cento)22. As diárias têm potencial de crescimento 23 e a
nova oferta em desenvolvimento deve fortalecer o segmento e a imagem do mercado hoteleiro da
cidade24: além de não ser significativo comparado ao número de quartos disponível na cidade, está
bem distribuído ao longo dos próximos anos 25. O segmento de luxo, apesar de representativo no
volume total de investimento, perfaz apenas 6% (seis por cento) dos novos quartos em
desenvolvimento no país26, sendo que há somente dois empreendimentos confirmados em São Paulo
que possam competir diretamente com os Imóveis 27

(Fonte: “Panorama da Hotelaria Brasileira 2020”, pág. 22, publicado pela HotelInvest em mar/17. Disponível em
http://hotelinvest.com.br/app/uploads/2020/01/PHSA-2017-Port.pdf )
20

Estudo “Panorama da Hotelaria Brasileira 2020”, pág. 23, publicado pela HotelInvest em mar/20. Disponível
https://hotelinvest.com.br/panorama-da-hotelaria-brasileira-2020-14a-edicao/
21
Estudo “Recuperação da hotelaria urbana no Brasil”, pág. 118, publicado pela HotelInvest em jun/20. Disponível
https://hotelinvest.com.br/hotelinvest-publica-estudo-sobre-a-recuperacao-da-hotelaria-urbana-no-brasil/
22
Estudo “Panorama da Hotelaria Brasileira 2020”, pág. 22, publicado pela HotelInvest em mar/20. Disponível
https://hotelinvest.com.br/panorama-da-hotelaria-brasileira-2020-14a-edicao/
23
Estudo “Panorama da Hotelaria Brasileira 2020”, pág. 21, publicado pela HotelInvest em mar/20. Disponível
https://hotelinvest.com.br/panorama-da-hotelaria-brasileira-2020-14a-edicao/
24
Estudo “Panorama da Hotelaria Brasileira 2020”, pág. 23, publicado pela HotelInvest em mar/20. Disponível
https://hotelinvest.com.br/panorama-da-hotelaria-brasileira-2020-14a-edicao/
25
“Laudo de Avaliação”, pág. 72, elaborado pela JLL em out/20. Anexo VI do Prospecto Preliminar
26
Estudo “Panorama da Hotelaria Brasileira 2020”, pág. 6, publicado pela HotelInvest em mar/20. Disponível
https://hotelinvest.com.br/panorama-da-hotelaria-brasileira-2020-14a-edicao/)
27

“Laudo de Avaliação”, pág. 72, elaborado pela JLL em out/20. Anexo VI do Prospecto Preliminar.
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Na visão do Gestor e do Consultor, o ramo hoteleiro sofreu muito nos últimos anos e que surgirão
muitas oportunidades de ativos bem localizados com potencial upside no rendimento e
consequentemente no valor do ativo. As aquisições dos ativos visarão sempre ter renda desde o
início para o cotista do Fundo, seja via lucro operacional dos hotéis ou via aluguel mínimo
garantido.
Características do Fundo

Ativos Alvo: Hotéis de Luxo no Brasil
Ativos Alvo da Oferta: 28 unidades Hoteleiras, “Exclusive Branded Suites”, a serem administradas
pela renomada bandeira hoteleira Rosewood.
O empreendimento encontra-se em fase de término de obra e tem uma data estimada de início da
operação em junho de 2021.
O Fundo contará com aluguel mínimo garantido de 3 anos, a ser pago mensalmente pela vendedora
das unidades, nos termos do de Contrato de Locação. Para maiores detalhes quanto ao Aluguel
Mínimo, vide seção “Termos e Condições da Oferta – Valor do Aluguel” na página 62 deste
Prospecto.
Nos três primeiros anos após a captação, espera-se um dividendo para os cotistas do Fundo de
aproximadamente:
Ano 1:
Ano 2:
Ano 3:
Ano 4:
Ano 5:
Ano 6:

R$7,54/cota/ano – 7,5% a.a.
R$7,04/cota/ano – 7,0% a.a.
R$7,04/cota/ano – 7,0% a.a.
R$ 5,30/cota/ano – 5,3% a.a.
R$ 5,67/cota/ano – 5,7% a.a.
R$ 5,88/cota/ano – 5,9% a.a.

Para maiores detalhes quanto à viabilidade econômico-financeira da presente Emissão de cotas do
Fundo, ver o Estudo de Viabilidade no Anexo VI e o Laudo de Avaliação no Anexo VII.
Panorama dos Fundos Imobiliários
A indústria de fundos de investimento imobiliário (“FII”) tem experimentado crescimento
relevante, segundo dados da B3. O patrimônio líquido acumulado dos FIIs listados e o valor de
mercado tem mostrado crescimento consistente, conforme dados abaixo:
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Evolução do Patrimônio Líquido e Valor de Mercado (R$ bilhões)

Fonte: B3 – Boletim Mensal - Setembro de 2020, disponível em
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/fundos-deinvestimentos/fii/boletim-mensal/
Igualmente, o número de FIIs e de ofertas públicas de suas cotas têm mostrado crescimento.
Evolução anual do número de FII e Evolução do número e volume de Ofertas ICVM 400)

Fonte: B3 – Boletim Mensal - Setembro de 2020, disponível em
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/fundos-deinvestimentos/fii/boletim-mensal/
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Em 2020, contudo, vale ponderar que o número de ofertas públicas de FII sofreu um declínio
causado, na visão do Gestor e do Consultor, pelos impactos da pandemia de Covid-19.
Não obstante, o número de investidores com posição em FIIs, especialmente pessoas físicas, tem
crescido de forma contínua e consistente.

Fonte: B3 – Boletim Mensal - Setembro de 2020, disponível em
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/fundos-deinvestimentos/fii/boletim-mensal/
Demonstrações Financeiras e auditoria
O Fundo foi constituído em 4 de novembro de 2019 e está na sua primeira emissão de Cotas, não
tendo divulgado, até o momento, quaisquer demonstrações financeiras. Quando publicadas as
demonstrações financeiras e suas posteriores atualizações, estas serão divulgadas em
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria.
O Administrador contratou a ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S., inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 61.366.936/0001-25, empresa de auditoria independente devidamente registrada junto à
CVM para o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores
mobiliários, para realizar a auditoria anual das demonstrações financeiras do Fundo. Os objetivos
de uma auditoria são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo a opinião de auditoria.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras. O Fundo estará́ sujeito as normas de escrituração, elaboração,
remessa e publicidade de demonstrações financeiras editadas pela CVM.
Assessoria do Consultor – HotelInvest
A REC, com a interveniência e anuência do Fundo, contratou o Consultor para assessorá-la nas
questões relativas aos Imóveis-Alvo, aos contratos relacionados aos Imóveis-Alvo que integrarão a
carteira do Fundo, especialmente em relação ao desenvolvimento de atividade hoteleira a ser
desenvolvida nos Imóveis-Alvo e na interação com as empresas administradoras de cada operação
hoteleira desenvolvida nos Imóveis-Alvo.
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Nos termos do Contrato de Consultoria, entre outras atribuições, caberá ao Consultor: (i) prospectar
oportunidades de negócios imobiliários; (ii) assessorar o Administrador e a REC em quaisquer questões
relativas aos Imóveis-Alvo; (iii) assessorar o Administrador e a REC quanto à formalização dos
documentos necessários à realização da gestão dos Imóveis-Alvo inclusive recomendando a contratação
de assessoria jurídica, quando justificável em razão do volume e complexidade da operação; (iii)
analisar os orçamentos pré-operacional (se for o caso) e operacional anual de cada operação hoteleira
de Imóveis-Alvo da carteira do Fundo, (iv) elaborar relatórios, até o final de cada mês, aos Cotistas do
Fundo, que contenha inclusive a análise da competitividade de cada operação hoteleira de Imóveis-Alvo
da carteira do Fundo e verificação das estratégias de geração de renda e administração utilizadas; e
(iv) adotar as medidas necessárias para que cada operadora hoteleira de Imóveis-Alvo da carteira do
Fundo mantenha a performance de cada operação hoteleira tal como previsto nos respectivos contratos
com cada operadora hoteleira.
Remuneração do Administrador, da REC e dos demais prestadores de serviços
Taxa de Administração
O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”):
(a) equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) a.a., à razão de 1/12 avos,
calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do
Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia
preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que
considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o
valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das
cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da
Taxa de Administração”) e que deverá ser paga diretamente ao Administrador, observado o valor
mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo; e (b) valor
anual de até 0,025% (vinte e cinco milésimos por cento) a incidir (b.1) sobre o valor contábil do
patrimônio líquido do Fundo ou (b.2) sobre o valor de mercado do Fundo caso a taxa de
administração seja cobrada nos termos do item a.2 desse artigo, correspondente aos serviços de
escrituração das cotas do Fundo, incluído na remuneração do Administrador e a ser pago a
terceiros, nos termos do Regulamento, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para estes serviços, valor este a ser corrigido anualmente pela variação do IGP-M. A Taxa de
Administração será calculada mensalmente, por período vencido e quitada até o 5º (quinto) Dia
Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados, e será paga ao Administrador
e ao Gestor, independentemente da função exercida. A Taxa de Administração compreende os
pagamentos devidos ao Gestor, ao Custodiante e ao Escriturador e não inclui valores
correspondentes aos demais encargos do fundo, os quais serão arcados pelo Fundo de acordo com
o disposto no Regulamento e na regulamentação vigente. O Administrador pode estabelecer que
parcelas da taxa de administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços
contratados.
A título de remuneração pelos serviços prestados à REC, o Consultor fará jus a uma remuneração
mensal, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração percebida pela REC a título
de remuneração pelos serviços de gestão de investimentos, paga pelo Fundo, nos termos do
Contrato de Consultoria.
Política de distribuição de resultados
O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados
auferidos, apurados segundo o regime de caixa, previsto no parágrafo único do artigo 10 da Lei nº
8.668/13 e do Ofício CVM/SIN/SNC/Nº 1/2014, com base em balanço semestral encerrado em 30
de junho e 31 de dezembro de cada ano. Os resultados auferidos poderão ser distribuídos aos
Cotistas, a critério da REC e do Administrador, mensalmente, sempre até o 13º (décimo terceiro)
Dia Útil do mês subsequente ao do provisionamento das receitas pelo Fundo, a título de antecipação
dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que eventual saldo de resultado não
distribuído como antecipação poderá ser pago em até 13 (treze) Dias Úteis dos meses de fevereiro
e agosto, observado o disposto nos itens (a) e (b) abaixo, podendo referido saldo ter outra
destinação dada pela Assembleia Geral. O montante que (a) exceda a distribuição mínima de 95%
(noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos no semestre, nos termos da Lei nº 8.668, de 25 de
junho de 1993, e (b) não sejam destinados à Reserva de Contingência poderá ser, a critério da REC
e do Administador, investido em Ativos de Renda Fixa para posterior distribuição aos Cotistas, ou
reinvestido na aquisição de Ativos Alvo.
O percentual mínimo a que se refere o parágrafo anterior será observado apenas semestralmente,
sendo que os adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir o referido mínimo.
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Farão jus aos rendimentos de que trata o § 1º os titulares de cotas do Fundo no fechamento do 5º
(quinto) Dia Útil anterior (exclusive) à data de distribuição de rendimento de cada mês, de acordo
com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.
O Fundo manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado, de forma a
demonstrar aos cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento.
Política de divulgação de Informações
O Administrador prestará aos cotistas, ao mercado em geral, à CVM e ao mercado em que as cotas
do Fundo estejam negociadas, conforme o caso, as informações obrigatórias exigidas pela Instrução
CVM 472. Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma
de correspondência válida entre o Administrador e os cotistas, inclusive para convocação de
assembleias gerais e procedimentos de consulta formal. O envio de informações por meio eletrônico
dependerá de autorização do cotista do Fundo. O correio eletrônico igualmente será uma forma de
correspondência válida entre o Administradr e a CVM.
Perfil do Administrador
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM ou simplesmente “BTG PSF”, controlada integral
pelo Banco BTG Pactual, é a empresa do grupo dedicada à prestação de serviços de Administração
Fiduciária e Controladoria de Ativos para terceiros.
A BTG PSF administra R$ 185.62 bilhões (dados Anbima, Julho/2020,) e ocupa posição entre os
maiores administradores de recursos do Brasil, com aproximadamente 2314 fundos dentre Fundos
de Investimento Multimercado, Fundos de Investimento em Ações, Fundos de Renda Fixa, Fundos
Imobiliários, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e Fundos de Investimento em
Participações.
É líder em Administradores de Recursos de Fundos Imobiliários do Brasil, com aproximadamente
R$ 29.9 bilhões e 87 fundos sob Administração, detendo 22% do total do mercado, considerando
os dados disponíveis em julho de 2020. A empresa consolidou seu crescimento neste mercado
unindo investimentos em tecnologia com a expertise da sua equipe de funcionários, de alta
qualificação técnica e acadêmica. O desenvolvimento de produtos customizados às demandas dos
clientes se tornou um fator chave da estratégia da empresa.
Diferenciais da estrutura na administração de fundos:
a. Grupo BTG: total interação com a plataforma do maior Banco de Investimentos da América
Latina;
b. Atendimento: estrutura consolidada com pontos de contato definidos, facilitando o dia a
dia;
c. Qualificação da Equipe: equipe experiente com alta qualificação técnica e acadêmica;
d. Tecnologia: investimento em tecnologia é um fator chave de nossa estratégia;
e. Produtos customizados: desenvolvimento de produtos customizados para diversas
necessidades dos clientes;
Perfil do Coordenador Líder
A Genial Investimentos é uma plataforma completa de investimentos servindo clientes individuais e
institucionais em todas as suas necessidades no mercado financeiro.
Como parte do Grupo Plural desde 2014, a Genial conta atualmente com mais de 350 colaboradores
e está presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, ofertando ampla variedade de serviços e
produtos de investimentos, tanto próprios como de terceiros.
A Genial atua digitalmente a partir de seu app e website (www.genialinvestimentos.com.br) como
também por meio de sua rede de parceiros credenciados (AAIs, Gestoras, Consultorias, Bancos e
Cooperativas de Crédito) e em junho de 2020 contava com cerca de 280 mil clientes e mais de R$35
bilhões de ativos sob custódia.
Por meio de sua Corretora, a Genial atende desde o cliente de varejo iniciante até aos mais
sofisticados investidores institucionais estrangeiros, nos mercados de ações, futuros, fundos
imobiliários, tesouro direto, ETFs e outros, sempre embarcando tecnologia e estabilidade em sua
oferta de serviços. Além disto, por meio de seus parceiros internacionais, possibilita acesso ao
mercado de investimentos offshore. No 1º semestre de 2020, a Genial ocupou a 8ª posição no ranking
corretagem de Renda Variável e 6ª posição no Ranking de Futuros, com 4,9% e 6,0% de participação
de mercado respectivamente, além de contar com R$ 6,6 bi de ações e títulos de dívida sob
custódia28.
28

Bloomberg – Broker Activity Summary (30 de junho de 2020).
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Embora a Genial se caracterize por ser uma plataforma de investimentos com arquitetura aberta,
ela também se destaca como gestora de fundos abertos, com mais de R$14,7 bi de ativos sob gestão
em fundos de Renda Fixa, Crédito Privado, Renda Variável e Multimercados oferecidos em sua
própria plataforma e em plataformas de terceiros.
A Genial acredita que o desenvolvimento saudável do Mercado Brasileiro de Capitais passa
necessariamente por um aprofundamento da educação financeira do grande público, e para isso
produz uma vasta quantidade de conteúdos gratuitos distribuídos pelas suas páginas e canais nas
redes sociais, que contam no total com mais de 350 mil seguidores 29.
Desde que passou a fazer parte do Grupo Plural, a Genial vem crescendo consistentemente sua
atividade em Mercado de Capitais, atuando de forma relevante como coordenador de Ofertas
Primárias nos mais diversos segmentos como Ações, Debêntures, Produtos Estruturados e Fundos
Imobiliários, sendo que neste último encerrou o ano de 2019 na 3ª (terceira) posição no Ranking de
Distribuição e o Plural, seu grupo controlador, na 2ª (segunda) posição no Ranking de Originação,
ambos divulgados pela ANBIMA 30.
Perfil da REC
Fundada em 2015, a REC é uma gestora de recursos autorizada pela CVM, com foco no segmento
financeiro-imobiliário, com ativos sob gestão e/ou consultoria especializada de fundos de investimento
de aproximadamente R$1,4 bilhão em patrimônio e acima de 73,5 mil investidores (data base agosto
de 2020)31.

(Fonte: www.rec-gestao.com, neste link acessar “Equipe”)
A REC é a atual consultora de investimentos do Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis
Imobiliário e do Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Renda Imobiliária. Em 2020, visa expandir
suas atividades com o lançamento deste Fundo no ramo da hotelaria, já contando com equipe formada
e experiente, trazendo uma visão diferenciada do setor e pipeline forte em originação e execução.
Equipe REC
A equipe dedicada ao FII RECH11 é enxuta e deve crescer junto com a expansão do Fundo, além de
contar com o apoio dos demais sócios e colaboradores da REC.
Moise Politi
Head de Fundos Imobiliários
Com 40 anos de experiência, foi sócio fundador e CEO da Brazilian Finance & Real Estate – BFRE,
empresa pioneira no segmento financeiro-imobiliário no Brasil e trabalhou em diversas instituições
financeiras, como Chase Manhattan Bank, BTG Pactual, Banco Pan e Banco Ourinvest. Participou
da criação do primeiro Fundo de Fundos Imobiliário do Brasil e foi responsável por mais de 50
29

Considerados os seguidores nas redes sociais Facebook (https://www.facebook.com/genialinvestimentos), Instagram
(https://www.instagram.com/genialinvestimentos/?hl=pt-br),
LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/genialinvestimentos/?originalSubdomain=br),
YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCYSOMA4Yx1CJvrdI8epLfnA)
e
Twitter
(https://twitter.com/genialinveste?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor).
30
Ranking
de
Renda
Fixa
e
Híbridos
da
ANBIMA,
referente
ao
encerramento
de
2019
(https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-domestico-rendafixa-ehibridos.htm
31
Fonte: https://rec-gestao.com/documentos, neste link, localizar Formulário de Referência - Gestora > 2.1 Breve Histórico
da Empresa
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operações de FIIs no Brasil, totalizando mais de R$ 15 bilhões. Acumulou experiência no mercado
de fundos imobiliários, securitização de recebíveis imobiliários e estruturação de operações de
crédito imobiliário. Engenheiro civil, graduado pela Escola de Engenharia Mauá, realizou cursos
em Harvard Business School e London Business School. Também é autorizado pela CVM para atuar
como Gestor e Consultor de Carteira de Valores Mobiliários e Membro do Comitê de Investimentos
do Fundo Imobiliário do Governo do Estado de São Paulo, em caráter pro bono.
Marcos Ayala, CFA
Diretor de Relação com Investidores e Head de Fundos Imobiliários de Renda
Com 17 anos de experiência no mercado financeiro, exerceu o cargo de superintendente executivo em
M&A proprietário no Banco Pan (controlado pelo BTG-Pactual e Caixa) e atuou como profissional de
investimentos em ações e em private equity na Gávea Investimentos. Também atuou no Lazard, Morgan
Stanley e Itaú BBA. Acumulou experiência em M&A, investimento em ações e private equity em diversos
setores tais como bancos, securitização, imobiliário, adquirência, consórcios, cartão de crédito,
cartões pré-pagos, consumo, varejo, saúde, portos, refratários, açúcar e etanol. Na Gávea, atuou na
originação e análise de investimentos em 3 fundos de private equity com capital comprometido
combinado de US$ 2,2 bilhões. Formado pela FGV/SP em Administração de Empresas. É autorizado pela
CVM para atuar como Gestor de Carteira de Valores Mobiliários e possui certificação CFA.
Frederico Porto
Diretor de Compliance, Risco e Operacional
Com 20 anos de experiência, é advogado admitido no Brasil (OAB/SP) e Estados Unidos (New York State
Bar Association). No Brasil, foi diretor da Brazilian Securities (BS) e Brazilian Mortgages (BM).
Supervisionou mais de 177 emissões de CRIs, totalizando mais de R$ 1,2 bi e foi responsável pelas
equipes de Produto Imobiliário e Engenharia que originou mais de R$ 900 milhões em 2011 em crédito
imobiliário. Atuou por 12 anos nos Estados Unidos, no escritório de advocacia Andrews Kurth LLP
(finanças estruturadas) e na área jurídica/tesouraria da GMAC/Rescap (atual Ally Financial). No
mercado internacional, participou em operações estruturadas e securitização, e foi membro de equipe
jurídica voltada para operações de tesouraria, mercado de capitais e financiamentos imobiliários nos
EUA, Canada, México, Chile, Europa Continental e Austrália (totalizando mais de US$ 55 bilhões de
operações estruturadas). Foi vice-presidente da ABECIP (Associação Brasileira das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança), membro do Comitê de Produtos Imobiliários da ANBIMA e ministra desde 2005
o Securitization Workshop do International Housing Finance Program/Wharton Business School da
University of Pennsylvania.
Max Fujii
Portfólio Manager de Fundos Imobiliários de Dívida e Recebíveis
Com 20 anos de experiência, Max é formado em administração pela EAESP-FGV. Trabalhou nos Bancos
Itaú, Pan e Brazilian Mortgages. Possui experiência em gestão de risco, com ênfase em risco de crédito,
desenvolvimento de políticas e processos de crédito no segmento imobiliário. Atuou no
desenvolvimento de produtos relacionados a crédito imobiliário e possui vasta experiência na avaliação
de portfolios de crédito imobiliário, tendo participado ativamente na due diligence das aquisições,
pelo Itaú, do Banestado, Banespa, Sudameris e Bank Boston.
Melina Tseng
Jurídico
Graduada em Direito pela FGV Direto SP, atua no mercado financeiro há quatro anos e possui
experiência em operações imobiliárias estruturadas e em mercado de capitais com foco em fundos de
investimentos. Iniciou sua carreira no UBS, tendo atuado nas divisões de Wealth Management e Real
Estate, e reuniu experiências na Fortesec, sendo responsável pelos departamentos jurídico e de
compliance da securitizadora.
Matheus Galleote Cartocci
Analista do Fundo de Hotelaria, Relação com os Investidores
Com 5 anos de experiência profissional, iniciou sua carreira na REC Gestão de Recursos. Atua como
analista na área de dívida imobiliária, incluindo estruturação de ofertas públicas de fundos
imobiliários, avaliação de investimento em novos CRIs e monitoramento do portfólio de CRIs. Matheus
é responsável por Relação com os Investidores do Gestor.
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Formação em Engenharia Civil e certificação CPA-20.
Dando suporte aos sócios, a REC ainda conta com mais dois analistas, uma gerente de controladoria,
uma administrativa.
Estratégia de gestão do Fundo
O Fundo tem gestão ativa da REC com comprovada expertise pela atuação passada e presente, e
portfolio manager com longa experiência no setor. O Fundo, visando a obtenção de renda, buscará:
i)

Aquisição de Ativos Alvo bem posicionados;

ii)

Ativos especulativos que permitam aproveitar o ciclo em sua potencialidade;

iii)

Contratos atípicos que passem segurança, caso façam sentido;

iv)

Abrangência geográfica ampla, respeitando o ciclo do mercado local, produto e
relação risco-retorno; e

v)

Análise constante e reciclagem – se necessária – dos ativos.

A REC acompanhará, de maneira constante, os ciclos do mercado para buscar oportunidades que
venham a surgir.
Processo de Investimento
1º - Análise de Investimento: análise qualitativa do ativo-alvo em conjunto com o Consultor;
análise do mercado e região geográfica (estudo de mercado); due diligence do ativo (jurídica e
financeira); análise do histórico do ativo; projeções financeiras de resultado e análise de
sensibilidade para os diferentes cenários.
2º - Comitê de Investimento: composição do ativo no portfólio: análise da concentração de risco,
impacto na volatilidade e impacto financeiro da nova alocação no portfólio; decisões baseadas em
Teses de Investimento, formalizadas e abrangendo todos os pontos levantados na avaliação do
ativo; decisões por unanimidade de todos os membros do Comitê de Investimento.
3º - Monitoramento: acompanhamento mensal dos ativos, com produção de relatório de
monitoramento; Visita periódica aos ativos e players envolvidos na operação; Avaliação periódica
do portfólio e de cada ativo individualmente – buscando o rebalanceamento adequado de risco.
Estratégia de Investimento
Ativos Alvo: Hotéis de luxo e resorts de alto padrão em localizações privilegiadas no Brasil.
Estrutura de Aquisição: estruturas de aquisição robustas com mecanismos de renda mínima e
Contratos de Sale & Leaseback.
Estrutura de Renda: Portfólio composto de ativos com garantia mínima de rendimentos desde a
aquisição e pagamento de dividendos mensal.
Ganho de capital: Oportunidade de venda futura com apreciação de capital.
Eficiência tributária: Renda da locação/arrendamento via Fundo Imobiliário não é tributada.
Mitigação do Risco Hotelaria: Mecanismo de renda mínima, opções de compra e venda sobre os
ativos alvo, e venda futura mitigam o risco hoteleiro.
Perfil do Consultor32
A Hotel Ventures, cujo nome fantasia é HotelInvest, foi fundada em maio de 1999. Sempre com foco
em investimentos hoteleiros, a HotelInvest hoje é a maior empresa de consultoria em investimentos
hoteleiros no Brasil. No início dos anos 2.000 trouxe para o Brazil a atividade de Hotel Asset Management
(Gestão de Investimentos Hoteleiros), sendo hoje a maior empresa de Hotel Asset Management da
América do Sul com 26 empreendimentos hoteleiros sob a sua gestão. A HotelInvest é também a
32

Fonte: https://hotelinvest.com.br/
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idealizadora e a consultora de investimentos especializada do Fundo de Investimento Imobiliário Hotel
MaxInvest (HTMX11), estruturado em 2007 em parceria com o Banco Ourinvest e hoje administrado pelo
Banco BTG Pactual. O Fundo Hotel MaxInvest tem sido um dos fundos imobiliários mais rentáveis do
mercado, tendo recebido o prêmio de fundo mais rentável pela Infomoney, em 2019.
Principais executivos do Consultor
Diogo Canteras
Sócio fundador da HotelInvest, liderou mais de 500 estudos de mercado, no Brasil e no exterior.
Idealizador e gestor do principal fundo de investimento imobiliário em hotelaria da América Latina.
Foi diretor de desenvolvimento do Caesar Park e da Atlantica Hotels. Lecionou a disciplina
Desenvolvimento de Projetos Hoteleiros na FGV durante 8 anos. Em 1999, trouxe a HVS para o
Brasil. É um dos consultores mais influentes do setor hoteleiro latino-americano. Coordenador do
Conselho Consultivo do Manual de Melhores Práticas para os Hotéis de Investidores Pulverizados do
SECOVI. Graduado em Engenharia pela USP e pós-graduado em Administração de Empresas pela
FGV.
Cristiano Vasques
Liderou mais de 300 estudos de mercado, viabilidade econômico-financeira e avaliações de ativos
hoteleiros, no Brasil, Portugal, Angola e América do Sul, inclusive projetos de natureza estratégica
e planos de negócios para redes hoteleiras e investidores. Atua na HotelInvest desde 2001. Em
2007, ajudou a estruturar e a implementar o Fundo Imobiliário Hotel Maxinvest. Foi colunista fixo
da revista Hotelnews e professor do curso de desenvolvimento hoteleiro organizado pelo SECOVI.
Graduado em Engenharia de Produção pela Poli-USP, com especialização em Advanced Hotel Real
Estate Finance pela Cornell University e em Gestão Estratégica de Turismo e Hotelaria pela FGV.
Thais Perfeito
Responsável pela elaboração de todo o plano de negócios do departamento de Hotel Asset
Management da HotelInvest. Iniciou a carreira no setor de Revenue Management da rede Marriott.
Desde 2005, atua na área de Hotel Asset Management, sendo responsável pelas análises e
acompanhamento da gestão de 26 hotéis, com mais de 3.200 proprietários individuais. Graduada
em Hotelaria pelo SENAC e pós-graduada em Administração pela Fundação Getúlio Vargas/Erasmus
University. Especializações na Cornell University e na Erasmus University Roterdã. Associada da
Hospitality Asset Managers Association (HAMA).
Cinco Principais Fatores de Riscos
Riscos de mercado: Existe a possibilidade de que, ao final do prazo da oferta de distribuição das
Cotas, não sejam subscritas ou adquiridas a totalidade das Cotas ofertadas, fazendo com que o
Fundo tenha um patrimônio inferior ao montante total pretendido da oferta. O investidor deve
estar ciente de que, nesta hipótese, a rentabilidade do Fundo estará condicionada aos Ativos-Alvo
que o Fundo conseguirá adquirir com os recursos obtidos no âmbito da oferta, podendo a
rentabilidade esperada pelo Investidor variar em decorrência da distribuição parcial das Cotas.
Ainda, em caso de distribuição parcial, a quantidade de Cotas distribuídas será inferior ao montante
total pretendido da oferta, ou seja, existirão menos Cotas do Fundo em negociação no mercado
secundário, o que poderá reduzir a liquidez das Cotas do Fundo.
Risco de liquidação do Fundo na hipótese de não colocação do Montante Mínimo da Oferta:
Em se tratando da primeira emissão de Cotas do Fundo, Caso não seja atingido o montante mínimo
pretendido na primeira emissão, a oferta será cancelada, e o Administrador deverá proceder à
liquidação do Fundo, nos termos do § 2º, inciso II, do artigo 13, da Instrução CVM 472. Neste caso,
caso os investidores já tenham realizado o pagamento das Cotas para a respectiva instituição
participante da oferta, a expectativa de rentabilidade de tais recursos pode ser prejudicada, já
que, nesta hipótese, os valores serão restituídos líquidos de tributos e encargos incidentes sobre
os rendimentos incorridos no período, se existentes, sendo devida apenas os rendimentos líquidos
auferidos pelas aplicações em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos
ou privados, realizadas no período.
Risco de baixa ocupação dos Imóveis: Após a aquisição dos Imóveis a serem adquiridos com os

recursos líquidos da Oferta, a receita preponderante do Fundo decorrerá da exploração da
atividade hoteleira a ser desenvolvida nos referidos Imóveis, sendo certo que a rentabilidade do
Fundo poderá sofrer oscilação em caso de ocupação abaixo da taxa de ocupação contemplada no
Estudo de Viabilidade. A ocupação abaixo da estimada ou a redução no nível de ocupação dos
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Imóveis e demais Imóveis-Alvo integrantes da carteira do Fundo, conforme o caso, poderão afetar
negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. Por
conta da pandemia da Covid-19, as atividades relacionadas a empreendimentos de lazer e turismo
foram severamente afetadas pela restrição de convívio social. Situações semelhantes, ou mesmo
crises econômicas que afetem tais atividades, poderão resultar em baixa ocupação dos Imóveis,
impactando negativamente a receita do Fundo.
Riscos relacionados à pandemia de COVID-19: O surto de Coronavírus (“COVID-19”) em escala

global iniciado a partir de dezembro de 2019 e declarado como pandemia pela Organização
Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, pode afetar as decisões de investimento e poderá
resultar em volatilidade esporádica nos mercados de capitais globais. Além disso, a pandemia de
COVID-19 pode resultar em restrições a 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, o que pode ter um efeito adverso relevante na economia global e/ou na
economia brasileira. Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia
brasileira como resultado desses eventos pode afetar material e adversamente os negócios, a
condição financeira, os resultados das operações e a capacidade de financiamento, alavancagem
e de pagamento das obrigações pecuniárias contraídas pelos locatários de Imóveis. Alvo investidos
pelo Fundo e, por consequência, poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas do
Fundo. Eventuais mudanças materiais nas condições econômicas resultantes da pandemia do
COVID-19 podem impactar a captação de recursos pelo Fundo no âmbito da Oferta, influenciando
a capacidade do o Fundo investir em Ativos Alvo, havendo até mesmo risco de não se atingir o
Montante Mínimo, o que poderá impactar a própria viabilidade de realização da Oferta.
Riscos de mercado nacional: O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus,
pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de economia
emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um
efeito adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários emitidos no país, reduzindo o interesse
dos investidores nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas. No passado, o surgimento de
condições econômicas adversas em outros países do mercado emergente resultou, em geral, na
saída de investimentos e, consequentemente, na redução de recursos externos investidos no Brasil.
Crises financeiras recentes resultaram em um cenário recessivo em escala global, com diversos
reflexos que, direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa o mercado financeiro e o
mercado de capitais brasileiros e a economia do Brasil, tais como: flutuações no mercado financeiro
e de capitais, com oscilações nos preços de ativos (inclusive de imóveis), indisponibilidade de
crédito, redução de gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial e pressão
inflacionária. Qualquer novo acontecimento de natureza similar aos acima mencionados, no
exterior ou no Brasil, poderá prejudicar de forma negativa as atividades do Fundo, o patrimônio do
Fundo, a rentabilidade dos Cotistas e o valor de negociação das Cotas. Variáveis exógenas tais como
a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado
ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual
e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo
variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas
relevantes, poderão afetar negativamente os preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo e
o valor das Cotas, bem como resultar (a) em alongamento do período de amortização de Cotas;
e/ou de distribuição dos resultados do Fundo; ou (b) liquidação do Fundo, o que poderá ocasionar
a perda, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal de suas aplicações.
Adicionalmente, os ativos financeiros do Fundo devem ser marcados a mercado, ou seja, seus
valores serão atualizados diariamente e contabilizados pelo preço de negociação no mercado, ou
pela melhor estimativa do valor que se obteria nessa negociação. Como consequência, o valor das
Cotas de emissão Fundo poderá sofrer oscilações frequentes e significativas, inclusive ao longo do
dia, de modo que o valor de mercado das Cotas de emissão do Fundo poderá não refletir
necessariamente seu valor patrimonial. Assim, existe o risco de que em caso de venda de ativos
integrantes da carteira do Fundo e distribuição aos Cotistas o valor a ser distribuído ao Cotista não
corresponda ao valor que este aferiria em caso de venda de suas Cotas no mercado.
Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo as instituições responsáveis pela
distribuição das Cotas, os demais Cotistas do Fundo, o Administrador e a REC, qualquer multa ou
penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por qualquer razão, (a) o alongamento do período
de amortização das cotas e/ou de distribuição dos resultados do Fundo; (b) a liquidação do Fundo;
ou, ainda, (c) caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de tais eventos.
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FATORES DE RISCO
Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais Investidores devem,
considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e seu perfil de risco,
avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis neste Prospecto Definitivo e no
Regulamento, inclusive, mas não se limitando a, aquelas relativas à política de investimento, à
composição da carteira e aos fatores de risco descritos nesta seção, aos quais o Fundo e os
Investidores estão sujeitos.
Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Cotistas devem
estar cientes dos riscos a que estarão sujeitos os investimentos e aplicações do Fundo, conforme
descritos abaixo, não havendo, garantias, portanto, de que o capital efetivamente integralizado
será remunerado conforme expectativa dos Cotistas.
Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco
de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de
atuação e, mesmo que o Administrador e a REC mantenham rotinas e procedimentos de
gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para
o Fundo e para os Cotistas.
A seguir encontram-se descritos os principais riscos inerentes ao Fundo, os quais não são os únicos
aos quais estão sujeitos os investimentos no Fundo e no Brasil em geral. Os negócios, situação
financeira ou resultados do Fundo podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer
desses riscos, sem prejuízo de riscos adicionais que não sejam atualmente de conhecimento do
Administrador o da REC ou que sejam julgados de pequena relevância neste momento.
A íntegra dos fatores de risco atualizados a que o Fundo e os Cotistas estão sujeitos é
periodicamente atualizada e consta do Informe Anual elaborado em conformidade com o
Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472, devendo os Cotistas e os potenciais investidores ler
atentamente o referido documento.
I.

Riscos de mercado: Existe a possibilidade de que, ao final do prazo da oferta de
distribuição das Cotas, não sejam subscritas ou adquiridas a totalidade das Cotas ofertadas,
fazendo com que o Fundo tenha um patrimônio inferior ao montante total pretendido da
oferta. O investidor deve estar ciente de que, nesta hipótese, a rentabilidade do Fundo
estará condicionada aos Ativos-Alvo que o Fundo conseguirá adquirir com os recursos
obtidos no âmbito da oferta, podendo a rentabilidade esperada pelo Investidor variar em
decorrência da distribuição parcial das Cotas. Ainda, em caso de distribuição parcial, a
quantidade de Cotas distribuídas será inferior ao montante total pretendido da oferta, ou
seja, existirão menos Cotas do Fundo em negociação no mercado secundário, o que poderá
reduzir a liquidez das Cotas do Fundo.

II.

Risco de não colocação do montante mínimo da oferta: Caso não seja atingido o
montante mínimo pretendido para uma oferta de Cotas, esta será cancelada e os
investidores poderão ter seus pedidos cancelados. Neste caso, caso os investidores já
tenham realizado o pagamento das Cotas para a respectiva instituição participante da
oferta, a expectativa de rentabilidade de tais recursos pode ser prejudicada, já que, nesta
hipótese, os valores serão restituídos líquidos de tributos e encargos incidentes sobre os
rendimentos incorridos no período, se existentes, sendo devida apenas os rendimentos
líquidos auferidos pelas aplicações em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda
fixa, públicos ou privados, realizadas no período.
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III.

Risco de não concretização da Oferta. Caso não seja atingido o Montante Mínimo da
Oferta, esta será cancelada e os Investidores poderão ter seus pedidos cancelados. Neste
caso, caso os Investidores já tenham realizado o pagamento das Cotas para a respectiva
Instituição Participante da Oferta, a expectativa de rentabilidade de tais recursos pode ser
prejudicada, já que, nesta hipótese, os valores serão restituídos conforme os Critérios de
Restituição de Valores.

IV.

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

V.

Risco de diminuição da quantidade de Cotas subscritas pelos Investidores Não
Institucionais. Caso seja aplicado o Critério de Rateio da Oferta Não Institucional, o Pedido
de Reserva poderá ser atendido em valor inferior ao montante indicado por cada Investidor
Não Institucional, sendo que não há nenhuma garantia de que os Investidores Não
Institucionais venham a adquirir o valor equivalente ao montante de Cotas desejado,
conforme indicado no Pedido de Reserva. O Coordenador Líder, em comum acordo com o
Administrador e a REC, poderá diminuir ou aumentar a quantidade de Cotas inicialmente
destinada à Oferta Não Institucional a um patamar compatível com os objetivos da Oferta
e os Investidores adquirirem montante de Cotas inferior ao desejado.

VI.

Risco de liquidação do Fundo na hipótese de não colocação do montante mínimo da
oferta: Em se tratando da primeira emissão de Cotas do Fundo, Caso não seja atingido o
montante mínimo pretendido na primeira emissão, a oferta será cancelada, e o
Administrador deverá proceder à liquidação do Fundo, nos termos do § 2º, inciso II, do
artigo 13, da Instrução CVM 472. Neste caso, caso os investidores já tenham realizado o
pagamento das Cotas para a respectiva instituição participante da oferta, a expectativa de
rentabilidade de tais recursos pode ser prejudicada, já que, nesta hipótese, os valores
serão restituídos líquidos de tributos e encargos incidentes sobre os rendimentos incorridos
no período, se existentes, sendo devida apenas os rendimentos líquidos auferidos pelas
aplicações em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou
privados, realizadas no período, se aplicável.

VII.

Riscos de mercados internacionais: Acontecimentos e a percepção de riscos em outros
países, sobretudo em países de economia emergente e nos Estados Unidos, podem
prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de
mercado das Cotas. O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de cotas de FII é
influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros
países, incluindo países da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação
dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso
sobre o valor de mercado dos valores mobiliários emitidos no Brasil. Crises no Brasil e nesses
países podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos no Brasil,
inclusive com relação às Cotas. No passado, o desenvolvimento de condições econômicas
adversas em outros países considerados como mercados emergentes resultou, em geral, na
saída de investimentos e, consequentemente, na redução de recursos externos investidos
no Brasil. Qualquer dos acontecimentos acima mencionados poderá afetar negativamente
o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
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VIII.

Riscos de mercado nacional: O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes
graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de
economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países
pode causar um efeito adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários emitidos no
país, reduzindo o interesse dos investidores nesses ativos, entre os quais se incluem as
Cotas. No passado, o surgimento de condições econômicas adversas em outros países do
mercado emergente resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente,
na redução de recursos externos investidos no Brasil. Crises financeiras recentes resultaram
em um cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos que, direta ou
indiretamente, afetaram de forma negativa o mercado financeiro e o mercado de capitais
brasileiros e a economia do Brasil, tais como: flutuações no mercado financeiro e de
capitais, com oscilações nos preços de ativos (inclusive de imóveis), indisponibilidade de
crédito, redução de gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial e pressão
inflacionária. Qualquer novo acontecimento de natureza similar aos acima mencionados,
no exterior ou no Brasil, poderá prejudicar de forma negativa as atividades do Fundo, o
patrimônio do Fundo, a rentabilidade dos Cotistas e o valor de negociação das Cotas.
Variáveis exógenas tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários
ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica
ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado
financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de
desvalorização da moeda e mudanças legislativas relevantes, poderão afetar
negativamente os preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo e o valor das Cotas,
bem como resultar (a) em alongamento do período de amortização de Cotas; e/ou de
distribuição dos resultados do Fundo; ou (b) liquidação do Fundo, o que poderá ocasionar
a perda, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal de suas aplicações.
Adicionalmente, os ativos financeiros do Fundo devem ser marcados a mercado, ou seja,
seus valores serão atualizados diariamente e contabilizados pelo preço de negociação no
mercado, ou pela melhor estimativa do valor que se obteria nessa negociação. Como
consequência, o valor das Cotas de emissão Fundo poderá sofrer oscilações frequentes e
significativas, inclusive ao longo do dia, de modo que o valor de mercado das Cotas de
emissão do Fundo poderá não refletir necessariamente seu valor patrimonial. Assim, existe
o risco de que em caso de venda de ativos integrantes da carteira do Fundo e distribuição
aos Cotistas o valor a ser distribuído ao Cotista não corresponda ao valor que este aferiria
em caso de venda de suas Cotas no mercado.
Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo as instituições responsáveis
pela distribuição das Cotas, os demais Cotistas do Fundo, o Administrador e a REC, qualquer
multa ou penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por qualquer razão, (a) o
alongamento do período de amortização das cotas e/ou de distribuição dos resultados do
Fundo; (b) a liquidação do Fundo; ou, ainda, (c) caso os Cotistas sofram qualquer dano ou
prejuízo resultante de tais eventos.

IX.

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

Indisponibilidade de negociação das Cotas no mercado secundário até o encerramento
da Oferta. Conforme previsto na Seção “Negociação e custódia das Cotas na
B3” na página 73 deste Prospecto, as Cotas somente passarão a ser livremente
negociadas na B3 depois de divulgado o Anúncio de Encerramento e de obtida
a autorização da B3, conforme procedimentos estabelecidos pela B3. Nesse
sentido, cada Investidor deverá considerar essa indisponibilidade de
negociação temporária das Cotas no mercado secundário como fator que
poderá afetar suas decisões de investimento.

XI.

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

XII.

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

XIII.

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

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

XV.

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

XVI.

Risco de liquidação do Fundo: No caso de liquidação Fundo, inclusive por aprovação em
Assembleia Geral de Cotistas, o patrimônio deste será partilhado entre os Cotistas, na
proporção de suas Cotas, após a alienação dos ativos e do pagamento de todas as dívidas,
obrigações e despesas do Fundo. No caso de liquidação do Fundo, não sendo possível a
alienação acima referida, os próprios ativos serão entregues aos Cotistas na proporção da
participação de cada um deles, em regime de condomínio civil. Nesse caso: (a) o exercício
dos direitos por qualquer Cotista poderá ser dificultado em função do condomínio civil
estabelecido com os demais Cotistas; (b) a alienação de tais direitos por um Cotista para
terceiros poderá ser dificultada em função da iliquidez de tais direitos, podendo seu valor
aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e dos
critérios para precificação, podendo acarretar, assim, eventuais prejuízos aos Cotistas.

XVII.

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

XVIII.

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

Risco do não pagamento do Aluguel Mínimo: Os Cotistas estarão expostos ao risco de
crédito da Promitente Vendedora/Locatária, que poderão, por motivos diversos, não honrar
o cumprimento das respectivas obrigações de pagamento do Aluguel Mínimo, acarretando,
assim, redução da receita do Fundo e, consequentemente, dos valores a serem distribuídos
aos Cotistas. Assim, os Investidores deverão levar em consideração que, apesar de a
mencionada obrigação de a Promitente Vendedora/Locatária arcar com o Aluguel Mínimo
estar prevista em instrumento devidamente formalizado com o Fundo, existe a
possibilidade de a Promitente Vendedora/Locatária não honrar o cumprimento das
referidas obrigações, o que acarretaria a redução da receita do Fundo e,
consequentemente, do rendimento a ser distribuído aos Cotistas.

XX.

Riscos relacionados à pandemia de COVID-19: Os negócios do Fundo podem ser afetados
pelos efeitos econômicos gerados pelo alastramento da COVID – 19. O surto de da COVID19 em escala global iniciado a partir de dezembro de 2019 e declarado como pandemia pela
Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, pode afetar as decisões de
investimento e poderá resultar em volatilidade esporádica nos mercados de capitais
globais. Além disso, a pandemia de COVID-19 pode resultar em restrições a 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, o que pode
ter um efeito adverso relevante na economia global e/ou na economia brasileira. Qualquer
mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos pode afetar material e adversamente os negócios, a condição financeira, os
resultados das operações e a capacidade de financiamento, alavancagem e de pagamento
das obrigações pecuniárias contraídas pelos locatários de Imóveis Alvo investidos pelo
Fundo e, por consequência, poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas do
Fundo. Além disso, as mudanças materiais nas condições econômicas resultantes da
pandemia do COVID-19 podem impactar a captação de recursos pelo Fundo no âmbito da
Oferta, influenciando a capacidade do o Fundo investir em Ativos Alvo, havendo até mesmo
risco de não se atingir o Montante Mínimo, o que poderá impactar a própria viabilidade de
realização da Oferta.
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XXI.

Risco de crédito da Promitente Vendedora/Locatária, quanto ao pagamento do Aluguel
Mínimo: Os rendimentos a serem distribuídos pelo Fundo decorrerão dos pagamentos do
aluguel dos Imóveis realizados pela Promitente Vendedora/Locatária, nos termos ajustados
no Contrato de Locação, de forma que a falta de recursos pela
Promitente
Vendedora/Locatária para efetuar o pagamento dos alugueis ou de quaisquer outras
quantias devidas ao Fundo, por força do Contrato de Locação ou do Contrato de Promessa
de Compra e Venda, poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade
e o valor de negociação das Cotas do Fundo.

XXII.

Risco de Questionamento Estrutural: A estrutura utilizada para a aquisição dos Imóveis e
a o aluguel mínimo poderá gerar questionamento de origem fiscal e, em última análise,
aplicação de tributação diversa da observada, com possível aumento da carga tributária,
podendo ocasionar prejuízos ao Fundo, podendo afetar negativamente a rentabilidade do
Fundo e, por consequência, do Investidor.

XXIII.

Risco de baixa ocupação dos Imóveis: Após a aquisição dos Imóveis a serem adquiridos
com os recursos líquidos da Oferta, a receita preponderante do Fundo decorrerá da
exploração da atividade hoteleira a ser desenvolvida nos referidos Imóveis, sendo certo que
a rentabilidade do Fundo poderá sofrer oscilação em caso de ocupação abaixo da taxa de
ocupação contemplada no Estudo de Viabilidade. A ocupação abaixo da estimada ou a
redução no nível de ocupação dos Imóveis e demais Imóveis-Alvo integrantes da carteira do
Fundo, conforme o caso, poderão afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a
rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. Por conta da pandemia da Covid-19, as
atividades relacionadas a empreendimentos de lazer e turismo foram severamente afetadas
pela restrição de convívio social. Situações semelhantes, ou mesmo crises econômicas que
afetem tais atividades, poderão resultar em baixa ocupação dos Imóveis, impactando
negativamente a receita do Fundo.

XXIV.

Risco relativo à ausência de “habite-se” e licença de funcionamento para os Imóveis:
Os Imóveis que irão compor o patrimônio do Fundo e seu projeto de construção e obras está
sujeito à obtenção do “habite-se”, da licença de funcionamento ou a qualquer tipo de
aprovação por órgãos governamentais. A não obtenção do habite-se e a licença de
funcionamento poderá resultar no desfazimento da compra e venda e devolução do preço
de aquisição pago pelo Fundo. A vendedora dos Imóveis pode enfrentar problemas
financeiros que obste a devolução dos recursos pagos pelo Fundo a título de aquisição dos
Imóveis, o que demandará a propositura da ação judicial competente. Tal hipótese poderá
provocar prejuízos ao Fundo e, consequentemente aos Cotistas.

XXV.

Risco de Atrasos e/ou não Conclusão das Obras do Empreendimento: o Fundo pagará à
vista o Preço de Aquisição dos Imóveis que se encontram em fase de construção. O atraso
na conclusão ou a não conclusão das obras do Empreendimento poderá resultar no
desfazimento do negócio e devolução do Preço de Aquisição pago, nos termos do Contato
de Promessa de Compra e Venda. Em caso de devolução dos Preço de Aquisição, o Fundo
poderá não conseguir alocar referidos recursos em Ativos Alvo que assegurem a mesma
rentabilidade que os Imóveis. Ainda, a Promitente Vendedora, na qualidade de vendedora
dos Imóveis poderá não realizar a devolução dos recursos financeiros pagos pelo Fundo a
título de aquisição dos Imóveis, o que demandará a propositura da ação judicial
competente. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos ao Fundo e, consequentemente aos
Cotistas.
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XXVI.

Risco de Despesas Extraordinárias Não Cobertas pela incorporadora. O Fundo pagará
à vista o Preço de Aquisição dos Imóveis que se encontram em fase de construção, de modo
que sua aquisição deverá observar integralmente o disposto nos §§1º, 2º e §4º do art. 45 da
Instrução CVM 472. A conclusão das obras pode sofrer atrasos e gerar despesas
extraordinárias não previstas. Nos termos da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, as
despesas de construção do Empreendimento no qual os Imóveis estão situados são de
responsabilidade da incorporadora. A incorporadora poderá enfrentar dificuldades
financeiras, societárias, operacionais e de performance comercial relacionadas a seus
negócios em geral ou a outros empreendimentos integrantes de seu portfólio comercial e
de obras, o que poderá afetar sua capacidade de fazer frente às despesas com a obra,
gerando atrasos e interrupções. O atraso na conclusão ou a não conclusão das obras do
Empreendimento, poderá resultar no desfazimento do negócio, devolução do preço de
aquisição pago e consequente liquidação do Fundo, além do pagamento de multas, havendo
o risco de não devolução do montante pago pelo Fundo na aquisição dos Imóveis. Tais
hipóteses poderão provocar prejuízos ao Fundo e, consequentemente aos Cotistas.

XXVII. Risco de não verificação das condições precedentes do Contrato de Promessa de
Compra e Venda e rescisão. O Contrato de Promessa de Compra e Venda estabelece que
caso não sejam superadas quaisquer das condições precedentes lá indicadas após o decurso
do prazo de 150 (cento e cinquenta) dias da data de assinatura, qualquer uma das Partes
poderá optar pela rescisão unilateral do Contrato, hipótese em que as Partes retornarão ao
status quo ante, nada sendo devido entre elas a qualquer título. Nessa hipótese, os recursos
captados pelo Fundo com a Oferta não poderão ser aplicados para aquisição dos Imóveis e
deverão ser aplicados em outros Ativos Alvo, nos termos da Política de Investimento do
Fundo. Nesse caso, o Fundo poderá não conseguir alocar referidos recursos em Ativos Alvo
que assegurem a mesma rentabilidade que os Imóveis. Tais hipóteses poderão provocar
prejuízos ao Fundo e, consequentemente aos Cotistas.
XXVIII. Risco do processo de aquisição dos Imóveis a serem adquiridos com os recursos da
Oferta. A aquisição dos Imóveis é um processo complexo e que envolve diversas etapas,
incluindo a análise de informações financeiras, comerciais, jurídicas, entre outros. No
processo de aquisição de tais Imóveis, há risco de não serem identificados em auditoria
todos os passivos ou riscos atrelados aos ativos alvo da Oferta, bem como o risco de
materialização de passivos identificados, inclusive em ordem de grandeza superior àquela
identificada. Caso esses riscos ou passivos contingentes ou não identificados venham a se
materializar, inclusive de forma mais severa do que a vislumbrada, o investimento em tais
Imóveis poderá ser adversamente afetado e, consequentemente, a rentabilidade do Fundo
também.
XXIX.

Risco de não contratação de seguro patrimonial e de responsabilidade civil. Em caso
de não contratação de seguro pelo locatário ou incorporador do Empreendimento ou demais
imóveis que venham a integrar a carteira do Fundo, não haverá pagamento de indenização
em caso de ocorrência de sinistros, podendo o Fundo ser obrigado a cobrir eventuais danos
inerentes às atividades realizadas em tais imóveis, por força de decisões judiciais. Nessa
hipótese, o Fundo, a sua rentabilidade e o valor de negociação de suas Cotas poderão ser
adversamente afetados.
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XXX.

Riscos relacionados aos eventuais passivos e débitos nos ativos alvo da Oferta
existentes anteriormente à aquisição de tais ativos pelo Fundo. Caso existam processos
judiciais e administrativos nas esferas ambiental, cível, fiscal e/ou trabalhista nos quais os
proprietários ou antecessores dos ativos alvo da Oferta sejam parte do polo passivo,
inclusive débitos de IPTU, cujos resultados podem ser desfavoráveis e/ou não estarem
adequadamente provisionados, as decisões contrárias que alcancem valores substanciais ou
impeçam a continuidade da operação de tais ativos podem afetar adversamente as
atividades do Fundo e seus resultados operacionais e, consequentemente, o patrimônio, a
rentabilidade do Fundo e o valor de negociação das Cotas. Além disso, a depender do local,
da matéria e da abrangência do objeto em discussão em ações judiciais, a perda de ações
poderá ensejar risco à imagem e reputação do Fundo e dos respectivos Ativos Alvo.

XXXI.

Riscos relativos à aquisição de imóveis. No período compreendido entre o processo de
negociação da aquisição de bem imóvel e seu registro em nome do Fundo, existe risco de
esse bem ser onerado para satisfação de dívidas do antigo proprietário em eventual
execução proposta, o que poderá dificultar a transmissão da propriedade do bem ao Fundo.
Adicionalmente, o Fundo poderá realizar a aquisição de ativos que irão integrar o seu
patrimônio de forma parcelada, de modo que, no período compreendido entre o pagamento
da primeira e da última parcela do bem imóvel, existe o risco de o Fundo, por fatores
diversos e de forma não prevista, ter seu fluxo de caixa alterado e, consequentemente,
não dispor de recursos suficientes para o adimplemento de suas obrigações. Além disso,
como existe a possibilidade de aquisição de bens imóveis com ônus já constituídos pelos
antigos proprietários, caso eventuais credores dos antigos proprietários venham a propor
execução e os mesmos não possuam outros bens para garantir o pagamento de tais dívidas,
poderá haver dificuldade para a transmissão da propriedade dos bens imóveis para o Fundo,
bem como na obtenção pelo Fundo dos rendimentos relativos ao bem imóvel. Referidas
medidas podem impactar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor
de negociação das Cotas.

XXXII. Risco de sujeição dos imóveis a condições específicas que podem afetar a
rentabilidade do mercado imobiliário. Alguns contratos de locação comercial são regidos
pela Lei 8.245/91, que, em algumas situações, garante determinados direitos ao locatário,
como, por exemplo, a ação renovatória, sendo que para a proposição desta ação é
necessário que (i) o contrato seja escrito e com prazo determinado de vigência igual ou
superior a cinco anos (ou os contratos de locação anteriores tenham sido de vigência
ininterrupta e, em conjunto, resultem em um prazo igual ou superior a cinco anos), (ii) o
locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e
ininterrupto de três anos, (iii) o aluguel seja proposto de acordo com o valor de mercado,
e (iv) a ação seja proposta com antecedência de um ano, no máximo, até seis meses, no
mínimo, do término do prazo do contrato de locação em vigor. Nesse sentido, as ações
renovatórias apresentam dois riscos principais que, caso materializados, podem afetar
adversamente a condução de negócios no mercado imobiliário: (i) caso o proprietário
decida desocupar o espaço ocupado por determinado locatário visando renová-lo, o
locatário pode, por meio da propositura de ação renovatória, conseguir permanecer no
imóvel; e (ii) na ação renovatória, as partes podem pedir a revisão do valor do contrato de
locação, ficando a critério do Poder Judiciário a definição do valor final do contrato. Dessa
forma, o Fundo está sujeito a interpretação e decisão do Poder Judiciário e eventualmente
ao recebimento de um valor menor pelo aluguel dos locatários dos imóveis.
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XXXIII. Risco de Distribuição Parcial e aquisição parcial dos Imóveis. É admitida a Distribuição
Parcial, observado o Montante Mínimo da Oferta. Caso sejam captados na Oferta valores
superiores ao Montante Mínimo da Oferta, mas inferiores ao Montante Inicial da Oferta, o
Fundo poderá não dispor da totalidade de recursos para pagamento integral do Preço de
Aquisição e, por conseguinte, poderá não adquirir os Imóveis. Além disso, na hipótese de
Distribuição Parcial, o Contrato de Promessa de Compra e Venda prevê a faculdade de a
Promitente Vendedora, e não a obrigação, de prosseguir com a venda dos Imóveis para o
Fundo. Não há garantias de que, nesse caso, o Fundo poderá adquirir os Imóveis, de modo
que o Fundo poderá, nesses casos, não adquirir os Imóveis e ter de buscar outras
oportunidades para investimento dos recursos líquidos da Oferta, os quais poderão não
contar com a mesma rentabilidade dos Imóveis. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos
ao Fundo e, consequentemente aos Cotistas.
XXXIV. Risco de extinção do Contrato de Locação. O Contato de Locação poderá ser extinto
ordinariamente pelo término do seu período de vigência e não prorrogação ou
antecipadamente em caso de descumprimento contratual por qualquer das partes. Caso o
Contrato de Locação seja extinto, não há garantia de que o Fundo conseguirá explorar os
Imóveis nos mesmos termos e condições que a Locatária ou, tampouco, que haverá
recebimento de rendas garantidas ou pré-acordadas. Tais hipóteses poderão provocar
prejuízos ao Fundo e, consequentemente aos Cotistas.
XXXV. Risco de rescisão do Contrato de Administração Hoteleira. Na hipótese de rescisão do
Contrato de Administração Hoteleira, deverá a Locatária, para a manutenção da locação dos
Imóveis, indicar outra cadeia hoteleira para a administração dos Imóveis que seja de renome
no mercado, a qual não poderá ser recusada pelo Fundo se mantidas as mesmas condições ora
estipuladas, ou seja, o valor de aluguel ajustado e a utilização dos Imóveis de forma a manter
as instalações, equipamentos e materiais operacionais ali existentes. Não há garantia que a
Locatária indique outra cadeira hoteleira no mesmo nível da rede Rosewood ou que a nova
cadeia hoteleira indicada para a administração dos Imóveis seja capaz de manter as taxas de
ocupação e rentabilidade dos Imóveis. Além disso, não há garantia que a Locatária conseguirá
alcançar condições comerciais semelhantes ou melhores que as pactuadas nos termos do
Contrato de Administração Hoteleira. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos ao Fundo e,
consequentemente aos Cotistas.
XXXVI. Risco relativo à não substituição da Rosewood como administradora do hotel. Durante
a vigência do Fundo, o Contrato de Administração Hoteleira poderá ser rescindido, hipótese em
que a substituição da administradora do Hotel deverá ocorrer de acordo com os prazos e
procedimentos previstos no Contrato de Administração Hoteleira. Caso tal substituição não
aconteça, o Fundo e, consequentemente os Cotistas, poderão sofrer perdas patrimoniais,
decorrentes, inclusive, da eventual perda do direito de uso da marca “Rosewood” e alteração
da bandeira sob a qual funcionará o hotel, o que poderá impactar negativamente as receitas
do Fundo advindas da exploração dos Imóveis.
XXXVII. Risco de concentração da carteira do Fundo: Não há qualquer indicação na Política de
Investimento sobre a quantidade de ativos que o Fundo deverá adquirir. A carteira do Fundo
fica sujeita à possibilidade de concentração em um número limitado de ativos, estando o
Fundo exposto aos riscos inerentes a essa situação. Além disso, o Fundo poderá investir em
Ativos Alvo relacionados a um único empreendimento imobiliário, tal como os Imóveis e o
Empreendimento, observada a política de investimento prevista no Regulamento, caso em
que concentrará o risco da carteira apenas nas receitas decorrentes deste
empreendimento. Ocorrendo o insucesso do empreendimento, diante do risco concentrado,
o Fundo e os Cotistas poderão experimentar prejuízos financeiros. Adicionalmente, caso o
Fundo invista preponderantemente em valores mobiliários, deverão ser observados os
limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos nas
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regras gerais sobre fundos de investimento, aplicando-se as regras de enquadramento e
desenquadramento lá estabelecidas. O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com
a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a
chance de o Fundo sofrer perda patrimonial. Os riscos de concentração da carteira
englobam, ainda, na hipótese de inadimplemento do emissor do ativo alvo em questão, o
risco de perda de parcela substancial ou até mesmo da totalidade do capital integralizado
pelos Cotistas.
XXXVIII.
Risco de lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais ou
hoteleiros próximos ao Empreendimento, o que poderá dificultar o desenvolvimento
das atividades a serem desenvolvidas nos Imóveis: O lançamento de novos
empreendimentos imobiliários comerciais ou hoteleiros em áreas próximas às que se situam
o Empreendimento poderá impactar na renda do Fundo atrelada ao desenvolvimento das
atividades a serem desenvolvidas nos Imóveis, o que poderá gerar uma redução na receita
do Fundo e na rentabilidade das Cotas.
XXXIX. Riscos relacionados à realização de obras e expansões que afetem as licenças do
Empreendimento e dos Imóveis alvo da Oferta: Os Imóveis alvo da Oferta estão sujeitos
a obras de melhoria e expansão que podem afetar as licenças necessárias para o
desenvolvimento regular de suas atividades até que as referidas obras sejam regularizadas
perante os órgãos competentes. O Fundo pode sofrer eventuais perdas em decorrência de
medidas de adequação necessárias à regularização de obras de expansão e melhorias
realizadas nos ativos alvo da Oferta. Nesta hipótese, a rentabilidade do Fundo pode ser
adversamente afetada.
XL.

Riscos associados ao tombamento dos Imóveis a serem adquiridos com os recursos da
Oferta, bem como a termos de compromisso celebrados pelo incorporador com o Poder
Público. O imóvel objeto o Empreendimento está tombado, conforme Resolução SC – 29,
de 30 de julho de 1986, do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, conforme modificada pela Resolução SC – 29,
de 30 de julho de 1986. O fato de o imóvel objeto do Empreendimento estar tombado pelo
Poder Público pode ocasionar restrições à utilização do imóvel objeto do Empreendimento
o que pode ocasionar prejuízo para o Fundo, na qualidade de proprietário de unidades
imobiliárias integrantes do Empreendimento, e seus Cotistas. Ademais, a incorporadora do
Empreendimento é parte em um Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2 de abril
de 2012 no âmbito de Ação Civil Pública proposta, em 2006, pela Associação dos Amigos e
Moradores em Defesa da Qualidade de Vida da Bela Vista e pelo Comitê “Vem pro Bexiga”
(“TAC”). O TAC versa acerca de diversos procedimentos que deverão ser adotados pela BM
Empreendimentos em relação ao desenvolvimento do Empreendimento Imobiliário, com o
intuito de preservação histórica, cultural e paisagística do imóvel total. Além disso, em 06
de novembro de 2014 foi firmando o Termo de Compromisso Ambiental nº 412/2014,
conforme aditado em 22 de fevereiro de 2019 e em 03 de julho de 2019 (“TCA”), Processo
nº 2012-0.355.904-2, entre a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA, na
qualidade de Compromitente, a BM Empreendimentos e Participações SPE S.A. e a SCI
Pamplona Empreendimentos Imobiliários Ltda., estas na qualidade de Compromissárias, em
razão da autorização prévia para manejo de espécies arbóreas, palmeiras e coqueiros,
decorrentes da reforma com aumento de área e mudança de uso de edificações destinadas
ao Empreendimento. O prazo para cumprimento do TCA findar-se-á em 20 de fevereiro de
2021. Caso a BM Empreendimentos descumpra quaisquer termos acordados no TAC ou no
TCA, poderá haver oposição de restrições ao uso do imóvel objeto do Empreendimento,
imposição de penalidades diversas, interrupção das obras do Empreendimento ou
comprometer a utilização dos Imóveis conforme sua destinação hoteleira. Tais situações
podem impactar negativamente o Fundo e ocasionar prejuízo aos Cotistas.
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XLI.

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

XLII.

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

XLIII.

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

XLIV.

Risco da morosidade da justiça brasileira: O Fundo poderá ser parte em demandas
judiciais relacionadas aos Imóveis-Alvo que vier a deter, 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 Imóveis-Alvo
e, consequentemente, poderá impactar negativamente no patrimônio do Fundo, na
rentabilidade dos Cotistas e no valor de negociação das Cotas.
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XLV.

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

XLVI.

Risco operacional: Os Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa objeto de investimento pelo
Fundo serão administrados pelo Administrador e geridos pela REC, 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.

XLVII. Risco relativo à concentração e pulverização: Conforme dispõe o Regulamento, não há
restrição quanto ao limite de Cotas que podem ser detidas por um único Cotista. Assim,
poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a deter parcela substancial das
Cotas, passando tal Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada,
fragilizando, assim, a posição dos eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há
possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de
seus interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários.
Adicionalmente, caso um Cotista que também seja construtor, incorporador ou sócio dos
empreendimentos imobiliários investidos pelo Fundo, detenha (isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas) percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das
Cotas, o Fundo passará a ser tributado como pessoa jurídica nos termos da Lei nº 9.779/99,
ocasião em que a rentabilidade do Fundo será prejudicada.
XLVIII. Risco de potencial conflito de interesse: O Regulamento prevê determinados atos que
caracterizam conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador ou entre o Fundo e a
REC que dependem de aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas.
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XLIX.

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

L.

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

LI.

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

LII.

Risco de diluição: No caso de realização de novas emissões de Cotas pelo Fundo, o
exercício do direito de preferência pelos Cotistas do Fundo em eventuais emissões de Cotas
depende da disponibilidade de recursos por parte do Cotista. Caso ocorra uma nova oferta
de Cotas e o Cotista não tenha disponibilidades para exercer o direito de preferência, este
poderá sofrer diluição de sua participação e, assim, ver sua influência nas decisões políticas
do Fundo reduzida.

LIII.

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

LIV.

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

LV.

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

Riscos relacionados ao investimento em valores mobiliários: O investimento nas Cotas
é uma aplicação em valores mobiliários, o que pressupõe que a rentabilidade do Cotista
dependerá da valorização e dos rendimentos a serem pagos pelos Ativos-Alvo e Ativos de
Renda Fixa. No caso em questão, os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas
dependerão, principalmente, dos resultados obtidos pelo Fundo com receita e/ou a
negociação dos Ativos-Alvo em que o Fundo venha a investir, bem como dependerão dos
custos incorridos pelo Fundo. Assim, existe a possibilidade do Fundo ser obrigado a dedicar
uma parte substancial de seu fluxo de caixa para pagar suas obrigações, reduzindo o
dinheiro disponível para distribuições aos Cotistas, o que poderá afetar adversamente o
valor de mercado das Cotas.

LVII.

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

LVIII.

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

LIX.

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

LX.

Risco relativo à elaboração do estudo de viabilidade pelo Gestor do Fundo: As
estimativas do Estudo de Viabilidade foram elaboradas pelo Gestor e não foram objeto de
auditoria, revisão, compilação ou qualquer outro procedimento por parte de auditor
independente ou qualquer outra empresa de avaliação. As conclusões contidas no Estudo
de Viabilidade derivam da opinião do Gestor e são baseadas em dados que não foram
submetidos à verificação independente, bem como de informações e relatórios de mercado
produzidos por empresas independentes. O Estudo de Viabilidade está sujeito a importantes
premissas e exceções nele contidas. Adicionalmente, o Estudo de Viabilidade não contém
uma conclusão, opinião ou recomendação relacionada ao investimento nas Cotas, por essas
razões, não deve ser interpretado como uma garantia ou recomendação sobre tal assunto.
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Ademais, devido à subjetividade e às incertezas inerentes às estimativas e projeções, bem
como devido ao fato de que as estimativas e projeções são baseadas em diversas suposições
sujeitas a incertezas e contingências significativas, não existe garantia de que as
estimativas do Estudo de Viabilidade serão alcançadas.
O FUNDO NÃO POSSUI QUALQUER RENTABILIDADE ALVO OU ESPERADA OU PRETENDIDA.
QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NO ESTUDO DE VIABILIDADE NÃO REPRESENTA E
NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE,
COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU
GARANTIDA AOS INVESTIDORES.
LXI.

Risco de não confiabilidade do Estudo de Viabilidade: O Estudo de Viabilidade pode não
ter a confiabilidade esperada em razão da combinação das premissas e metodologias
utilizadas na sua elaboração, o que poderá afetar adversamente a decisão de investimento
pelo Investidor. Neste sentido, como o Estudo de Viabilidade se baseia em suposições e
expectativas atuais com respeito a eventos futuros e tendências financeiras, não se pode
assegurar ao investidor que estas projeções serão comprovadamente exatas, pois foram
elaboradas com meros fins de ilustrar, de acordo com determinadas suposições limitadas e
simplificadas, uma projeção de recursos potenciais e custos.

LXII.

Risco decorrente da prestação dos serviços de gestão para outros fundos de
investimento: A REC, instituição responsável pela gestão dos ativos integrantes da carteira
do Fundo, presta ou poderá prestar serviços de gestão da carteira de investimentos de
outros fundos de investimento que tenham por objeto o investimento em ativos
semelhantes aos ativos objeto da carteira do Fundo. Desta forma, no âmbito de sua atuação
na qualidade de REC do Fundo e de tais fundos de investimento, é possível que a REC acabe
por decidir alocar determinados ativos em outros fundos de investimento que podem,
inclusive, ter um desempenho melhor que os ativos alocados no Fundo, de modo que não é
possível garantir que o Fundo deterá a exclusividade ou preferência na aquisição de tais
ativos.

LXIII.

Risco relativo ao prazo de duração indeterminado do Fundo: Considerando que o Fundo
constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, não
permitido o resgate de Cotas, salvo na hipótese de liquidação do Fundo. Caso os Cotistas
decidam pelo desinvestimento no Fundo, 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.

LXIV.

Riscos do uso de derivativos: A contratação, pelo Fundo, de instrumentos derivativos
poderá acarretar oscilações negativas no valor de seu patrimônio líquido superiores àquelas
que ocorreriam se tais instrumentos não fossem utilizados. A contratação deste tipo de
operação não deve ser entendida como uma garantia do Fundo, do Administrador, da REC,
de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC de remuneração
das Cotas do Fundo. A contratação de operações com derivativos poderá resultar em perdas
para o Fundo e para os Cotistas.

LXV.

Riscos relativos aos Imóveis-Alvo: Exceto pela destinação aos recursos decorrentes da
Primeira Emissão, o Fundo não tem Imóveis-Alvo pré-definidos, tratando-se, portanto, de
um fundo “genérico”. Assim, o Fundo não possui um ativo imobiliário ou empreendimento
específico, sendo, portanto, de política de investimento ampla. O Gestor poderá não
encontrar imóveis atrativos dentro do perfil a que se propõe. Independentemente da
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possibilidade de aquisição de diversos imóveis pelo Fundo, este poderá adquirir um
número restrito de imóveis, o que poderá gerar concentração da carteira. Não há
garantias de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no
momento e em quantidade conveniente 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 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 o
patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
LXVI.

Riscos relativos ao setor de securitização imobiliária e às companhias
securitizadoras: O Fundo poderá adquirir CRI, os quais poderão vir a ser negociados com
base em registro provisório concedido pela CVM. Caso determinado registro definitivo não
venha a ser concedido pela CVM, a emissora de tais CRI deverá resgatá-los
antecipadamente. Caso a emissora já tenha utilizado os valores decorrentes da
integralização dos CRI, ela poderá não ter disponibilidade imediata de recursos para
resgatar antecipadamente os CRI.
A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 76, estabelece
que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de
patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de
natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos
privilégios que lhes são atribuídos”. Em seu parágrafo único prevê, aind a, 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”.
Caso prevaleça o entendimento previsto no dispositivo acima citado, os credores de
débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista da companhia securitizadora
poderão concorrer com os titulares dos CRI no recebimento dos créditos imobiliários que
compõem o lastro dos CRI em caso de falência.
Portanto, caso a securitizadora não honre suas obrigações fiscais, previdenciárias ou
trabalhistas, os créditos imobiliários que servem de lastro à emissão dos CRI e demais
ativos integrantes dos respectivos patrimônios separados poderão vir a ser acessados para
a liquidação de tais passivos, afetando a capacidade da securitizadora de honrar suas
obrigações decorrentes dos CRI e, consequentemente, o respectivo Ativo Imobiliário
integrante do patrimônio do Fundo.

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

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

(ii)

Risco de regularidade dos imóveis: O Fundo e/ou os veículos investidos pelo Fundo
poderão adquirir empreendimentos imobiliários que ainda não estejam concluídos e,
portanto, não tenham obtido todas as licenças aplicáveis. Referidos empreendimentos
imobiliários somente poderão ser utilizados e locados quando estiverem devidamente
regularizados perante os órgãos públicos competentes. Deste modo, a demora na obtenção
da regularização dos referidos empreendimentos imobiliários poderá provocar a
impossibilidade de alugá-los e, portanto, provocar prejuízos aos veículos investidos pelo
Fundo e, consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.
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(iii)

Risco de atrasos e/ou não conclusão das obras de empreendimentos imobiliários: O
Fundo poderá adiantar quantias para projetos de construção, desde que tais recursos se
destinem exclusivamente à execução da obra do empreendimento e sejam compatíveis com
o seu cronograma físico-financeiro. Neste caso, em ocorrendo o atraso na conclusão ou a
não conclusão das obras dos referidos empreendimentos imobiliários, seja por fatores
climáticos ou quaisquer outros que possam afetar direta ou indiretamente os prazos
estabelecidos, poderá ser afetado o prazo estimado para início do recebimento dos valores
de locação e consequente rentabilidade do Fundo, bem como os Cotistas poderão ainda ter
que aportar recursos adicionais nos referidos empreendimentos imobiliários para que os
mesmos sejam concluídos. O construtor dos referidos empreendimentos imobiliários pode
enfrentar problemas financeiros, administrativos ou operacionais que causem a interrupção
e/ou atraso das obras e dos projetos relativos à construção dos referidos empreendimentos
imobiliários. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos ao Fundo e, consequentemente aos
Cotistas.

(iv)

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

(v)

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

(vi)

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

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

(viii)

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

(ix)

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

(x)

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

(xi)

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

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

(xiii)

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

(xiv)

Risco de lançamento de novos empreendimentos imobiliários hoteleiros: Consiste no
risco de lançamento de novos empreendimentos imobiliários hoteleiros próximos aos
imóveis, o que poderá dificultar a capacidade do Fundo e/ou dos veículos investidos pelo
Fundo em renovar as locações ou locar espaços para novos inquilinos.
O lançamento de novos empreendimentos imobiliários hoteleiros em áreas próximas às que
se situam os imóveis da carteira de investimento do Fundo e/ou dos veículos investidos
pelo Fundo poderá impactar a capacidade em locar ou de renovar a locação de espaços dos
imóveis em condições favoráveis, o que poderá gerar uma redução na receita do Fundo
e/ou do veículo investido pelo Fundo e, consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.
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LXIX.

Riscos relativos à rentabilidade do investimento: O investimento em cotas de FII é uma
aplicação em valores mobiliários de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade
do cotista dependerá da valorização imobiliária e do resultado da administração dos
imóveis do patrimônio do fundo. No caso em questão, os valores a serem distribuídos aos
Cotistas dependerão do resultado do Fundo, que por sua vez, dependerá
preponderantemente dos Imóveis-Alvo objeto de investimento pelo Fundo, excluídas as
despesas previstas no Regulamento para a manutenção do Fundo.

LXX.

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

LXXI.

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

LXXII. Risco de o Fundo vir a ter patrimônio líquido negativo e de os Cotistas terem que
efetuar aportes de capital: Durante a vigência do Fundo, existe o risco de o Fundo vir a
ter patrimônio líquido negativo, o que acarretará na necessária deliberação pelos Cotistas
acerca do aporte de capital no Fundo, sendo certo que determinados Cotistas poderão não
aceitar aportar novo capital no Fundo. Não há como mensurar o montante de capital que
os Cotistas podem vir a ser chamados a aportar e não há como garantir que após a realização
de tal aporte o Fundo passará a gerar alguma rentabilidade aos Cotistas.
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LXXIII. Não existência de garantia de eliminação de riscos: As aplicações realizadas no Fundo
não contam com garantia do Administrador, da REC ou de qualquer instituição pertencente
ao mesmo conglomerado da Administrador e/ou da REC, de qualquer mecanismo de seguro
ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Nesse sentido, no caso de prejuízo nas
aplicações do Fundo, os Cotistas serão prejudicados, não existindo mecanismo externo que
garanta a sua rentabilidade.
Informações contidas neste Prospecto Definitivo.
Este Prospecto Definitivo contém informações acerca do Fundo, bem como perspectivas de
desempenho do Fundo que envolvem riscos e incertezas.
Adicionalmente, as informações contidas neste Prospecto Definitivo em relação ao Brasil e à
economia brasileira são baseadas em dados publicados pelo BACEN, pelos órgãos públicos e por
outras fontes independentes. As informações sobre o mercado imobiliário, apresentadas ao longo
deste Prospecto Definitivo foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado,
informações públicas e publicações do setor.
Não há garantia de que o desempenho futuro do Fundo seja consistente com essas perspectivas. Os
eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências indicadas neste Prospecto e podem
resultar em prejuízos para o Fundo e os Cotistas.
Demais riscos
O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao
controle do Administrador e da REC, tais como pandemias, moratória, guerras, revoluções, além
de mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros
integrantes da carteira, alteração na política econômica e decisões judiciais porventura não
mencionados nesta seção.
A DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO INCLUÍDA NESTE PROSPECTO NÃO PRETENDE SER
COMPLETA OU EXAUSTIVA, SERVINDO APENAS COMO EXEMPLO E ALERTA AOS POTENCIAIS
INVESTIDORES QUANTO AOS RISCOS A QUE ESTARÃO SUJEITOS OS INVESTIMENTOS NO FUNDO.
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REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DO FUNDO
A presente seção destina-se a traçar breves considerações a respeito do tratamento tributário a
que estão sujeitos o Fundo e seus Cotistas. As informações abaixo baseiam-se na legislação pátria
vigente à época da elaboração deste Prospecto Definitivo. Alguns titulares de Cotas do Fundo
podem estar sujeitos à tributação específica, dependendo de sua qualificação ou localização. Os
Cotistas não devem considerar unicamente as informações contidas neste Prospecto Definitivo para
fins de avaliar o investimento no Fundo, devendo consultar seus próprios assessores jurídicos a
respeito das regras vigentes à época de cada investimento e dos impactos tributários vinculados
às peculiaridades de cada operação.
I.

Tributação aplicável aos Cotistas do Fundo

A) IOF/Títulos
O IOF/Títulos é calculado à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate,
liquidação, cessão ou repactuação das Cotas, mas a cobrança do imposto fica limitada a percentuais
do rendimento previstos em tabela regressiva anexa ao Decreto nº 6.306/07, a depender do prazo
do investimento, sendo este limite igual a 0% (zero por cento) do rendimento para as operações
com prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias.
Em qualquer caso, o Poder Executivo está autorizado a majorar a qualquer tempo a alíquota do
IOF/Títulos até o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia.
B) IOF/Câmbio
As operações de câmbio realizadas por investidores estrangeiros para fins de investimento nos
mercados financeiros e de capitais, incluindo investimentos em Cotas do Fundo e/ou retorno ao
exterior dos recursos aplicados estão sujeitas à alíquota de 0% (zero por cento) do IOF/Câmbio.
Atualmente, as operações de câmbio realizadas para remessa de juros sobre o capital próprio e
dividendos ao exterior também estão sujeitas à alíquota de 0% (zero por cento) do IOF/Câmbio.
Em qualquer caso, Poder Executivo está autorizado a majorar a qualquer tempo a alíquota do
IOF/Câmbio até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
C) IR
O IR devido pelos Cotistas do Fundo tomará por base: (i) a residência dos Cotistas do Fundo, isto é,
Brasil ou Exterior; e (ii) alguns eventos financeiros que caracterizam a obtenção de rendimento,
quais sejam, a cessão ou alienação, o resgate e a amortização de Cotas do Fundo, e a distribuição
de lucros pelo Fundo.
O Fundo deverá distribuir a seus Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros
auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral
encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
(i) Cotistas residentes no Brasil
Regra geral, os ganhos auferidos na cessão ou alienação, amortização e resgate das Cotas, bem
como os rendimentos distribuídos pelo Fundo sujeitam-se ao IR à alíquota de 20% (vinte por cento),
independentemente de tratar-se de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica.
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Todavia, a apuração do ganho poderá variar em função da característica do beneficiário (física
ou jurídica) e/ou em função da alienação realizar-se ou não em bolsa de valores. Além disso, o
IR devido por investidores pessoas físicas ou pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional
será considerado definitivo (não sujeito a tributação adicional ou ajuste em declaração),
enquanto o IR devido pelos investidores pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
presumido ou arbitrado será considerado antecipação do IR devido, gerando o direito à dedução
do IR apurado em cada período de apuração.
O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do IR e da CSLL. As alíquotas do
IR correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento), sendo o adicional
calculado sobre a parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante
da multiplicação de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período
de apuração, enquanto que a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não-financeiras,
corresponde a 9% (nove por cento). Ademais, desde 1º de julho de 2015, os rendimentos e ganhos
auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras tributadas sob a sistemática não cumulativa,
sujeitam-se à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos
por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente. Por outro lado, no caso de pessoas juríd icas
não-financeiras que apurem as contribuições pela sistemática cumulativa, os ganhos e
rendimentos distribuídos pelo FII não integram a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS.
Sem prejuízo da tributação acima, haverá a retenção do IR à alíquota de 0,005% (cinco milésimos
por cento) sobre os ganhos decorrentes de negociações em ambiente de bolsa, mercado de balcão
organizado ou mercado de balcão não organizado com intermediação.
O Cotista pessoa física gozará de tratamento tributário especial em que os rendimentos
distribuídos pelo Fundo ficarão isentos do IR, desde que sejam cumpridas, cumulativamente,
as seguintes condições: (i) esse Cotista seja titular de cotas que representem menos de 10%
(dez por cento) da totalidade das cotas do Fundo e lhe confiram direito ao recebimento de
rendimento inferior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (ii) a
negociação de cotas do Fundo seja admitida exclusivamente em bolsas de valores ou no
mercado de balcão organizado; e (iii) as cotas do Fundo sejam distribuídas, no mínimo, entre
50 (cinquenta) Cotistas.
(ii) Cotistas residentes no exterior
Regra geral, os Cotistas Residentes no Exterior estão sujeitos ao mesmo tratamento tributário
aplicável aos Cotistas Residentes no Brasil.
Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em
Cotas do Fundo de acordo com as normas previstas na Resolução CMN n.º 4.373, de 29 de setembro
de 2014, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IR à alíquota de 15%. Exceção é feita
para o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição considerados como de tributação
favorecida, assim entendidos, regra geral, aqueles que não tributam a renda ou que a tributam à
alíquota inferior a 20%, ou cuja legislação não permita o acesso a informações relativas à composição
societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de
rendimentos atribuídos a não residentes.
A despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscais, são atualmente consideradas
“Jurisdição de Tributação Favorecida” as jurisdições listadas no artigo 1º da Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil n.º 1.037, de 04 de junho de 2010.

132

Para maiores informações sobre o assunto, aconselhamos que os investidores consultem seus
assessores legais.
II.

Tributação aplicável ao Fundo

A) IOF/Títulos
Atualmente, as aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas à alíquota de 0% (zero por cento)
do IOF/Títulos, sendo possível a sua majoração pelo Poder Executivo a qualquer tempo até o
percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao dia.
B) IR
Regra geral, os rendimentos e ganhos decorrentes das operações realizadas pela carteira do Fundo
não estarão sujeitos ao IR.
Ademais, como a política do Fundo permite a aquisição de ativos financeiros imobiliários, em
especial cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, conforme item “Destinação de Recursos”
acima, o Fundo se beneficiará de dispositivos da legislação de regência que determinam que não
estão sujeitos ao IR os rendimentos auferidos em decorrência de aplicações nos seguintes ativos
imobiliários: (i) letras hipotecárias; (ii) CRI; (iii) letras de crédito imobiliário; e (iv) cotas de Fundos
de Investimento Imobiliário, quando negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou no mercado
de balcão organizado e que cumpram com os demais requisitos previstos para a isenção aplicável
aos rendimentos auferidos por pessoas físicas, acima mencionados.
Excepcionalmente, caso o Fundo venha a investir em ativos financeiros de renda fixa ou de renda
variável distintos daqueles listados acima, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos estarão
sujeitos à incidência do IR de acordo com as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas em
geral. Neste caso, o imposto pago pela carteira do Fundo poderá ser compensado com o IR a ser
retido na fonte pelo Fundo quando da distribuição de rendimentos aos seus Cotistas de forma
proporcional, exceto com relação aos Cotistas isentos na forma do artigo 36, §3º, da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585.
Ademais, cabe esclarecer que, a fim de mitigar o risco de questionamentos pela Receita Federal
do Brasil, os ganhos de capital auferidos pelo Fundo na alienação de cotas de outros Fundos de
Investimento Imobiliário serão tributados pelo IR à alíquota de 20% (vinte por cento), conforme
posicionamento manifestado por intermédio da Solução de Consulta Cosit nº 181, de 04.07.2014.
O recolhimento do IR sobre as operações acima não prejudica o direito do Administrador e/ou da
REC de tomar as medidas cabíveis para questionar tal entendimento e, em caso de êxito, suspender
tal recolhimento, bem como solicitar a devolução ou a compensação de valores indevidamente
recolhidos.
C) Outras considerações
Caso os recursos do Fundo sejam aplicados em empreendimento imobiliário que tenha como
incorporador, construtor ou sócio, Cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a
ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas do Fundo, o Fundo ficará sujeito à
tributação aplicável às pessoas jurídicas (IR, CSLL, PIS e COFINS).
Considera-se pessoa ligada ao cotista pessoa física: (i) os seus parentes até o 2º (segundo) grau; e
(ii) a empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2º (segundo) grau. Considerase pessoa ligada ao cotista pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou
coligada, conforme definido nos §§ 1º e 2º do artigo 243 da Lei nº 6.404/76.
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RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E COM A OFERTA
Além do relacionamento decorrente da Oferta, as instituições envolvidas na Primeira Emissão mantêm
relacionamento comercial com o Administrador, a REC, com o Consultor, com o Coordenador Líder ou
com sociedades de seu conglomerado econômico, podendo, no futuro, ser contratadas por estes para
assessorá-las, inclusive na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias
para a condução de suas atividades.
Relacionamento do Administrador com o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e o Administrador não possuem qualquer relação
societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes em
operações regulares de mercado.
O Administrador não mantém, na data deste Prospecto, qualquer relacionamento comercial
relevante com o Coordenador Líder, além do relacionamento decorrente desta Oferta, bem como
ser/ter sido instituição intermediária em distribuições públicas de cotas de outros fundos de
investimento administrados pelo Administrador.
O Administrador e o Coordenador Líder não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento do Administrador com a REC
Na data deste Prospecto, o Administrador e o Gestor não possuem qualquer relação societária entre
si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado.
O Administrador declara que não possui, além do quanto acima mencionado, qualquer outro
relacionamento relevante com a REC que possa configurar conflito de interesses ou que seja
relevante no âmbito da Oferta. Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a REC e o
Administrador.
A REC e o Administrador não identificaram, na data deste Prospecto, conflitos de interesses
decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com
relação ao Fundo.
Relacionamento do Administrador com o Escriturador
Na data deste Prospecto, os serviços de administração e escrituração são prestados pelo Administrador.
Relacionamento do Administrador com o Custodiante
O Custodiante é o Banco BTG Pactual S.A., que é a sociedade líder do conglomerado BTG Pactual e
oferece diversos produtos aos seus clientes nas áreas de investment banking, corporate lending, sales
and trading, dentre outros. Por meio de suas subsidiárias, o Banco BTG Pactual S.A. oferece produtos
complementares, como fundos de investimento e produtos de wealth management. O Administrador,
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, é uma sociedade detida e controlada 100% diretamente
pelo Banco BTG Pactual S.A., atuando na administração de fundos de investimento, tanto para clientes
do Banco BTG Pactual S.A., quanto para clientes de outras instituições, de acordo e em conformidade
com as diretrizes da instituição e do conglomerado BTG Pactual, embora, cumpre ressaltar, que tal
sociedade atua de forma apartada em suas operações e atividades, possuindo uma administração e
funcionários próprios.
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Relacionamento do Administrador com o Consultor
Na data deste Prospecto, o Administrador e o Consultor não possuem qualquer relação societária
entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado.
O Administrador declara que não possui, além do quanto acima mencionado, qualquer outro
relacionamento relevante com o Consultor que possa configurar conflito de interesses ou que seja
relevante no âmbito da Oferta. Não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Administrador
e o Consultor.
O Administrador e o Consultor não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento do Coordenador Líder com a REC
Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e a REC não possuem qualquer relação societária
entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes em operações
regulares de mercado.
O Coordenador Líder e a REC não mantêm, na data deste Prospecto, qualquer relacionamento
comercial relevante, além do relacionamento decorrente desta Oferta, bem como ser/ter sido
instituição intermediária em distribuições públicas de cotas de outros fundos de investimento sob
gestão do REC.
O Coordenador Líder e a REC não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento do Coordenador Líder com o Escriturador
Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e o Escriturador não possuem qualquer relação
societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes em
operações regulares de mercado.
O Coordenador Líder e o Escriturador não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento do Coordenador Líder com o Consultor
Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e o Consultor não possuem qualquer relação
societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes em
operações regulares de mercado.
O Coordenador Líder e o Consultor não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento do Coordenador Líder e do Custodiante
Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e o Custodiante não possuem qualquer relação
societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes em
operações regulares de mercado.
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O Coordenador Líder não mantém, na data deste Prospecto, qualquer relacionamento comercial
relevante com o Custodiante, além do relacionamento decorrente desta Oferta, bem como ser/ter
sido instituição intermediária em distribuições públicas de cotas de outros fundos de investimento
cuja custódia é realizada pelo Custodiante.
O Coordenador Líder e o Custodiante não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento do Auditor Independente com o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e o Auditor Independente não possuem qualquer
relação societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes
em operações regulares de mercado.
O Coordenador Líder e o Auditor Independente não identificaram conflitos de interesse decorrentes
dos relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento do Auditor Independente com o Administrador
Na data deste Prospecto, o Administrador e o Auditor Independente não possuem qualquer relação
societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de
mercado.
O Administrador e o Auditor Independente não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento do Auditor Independente com a REC
A REC não mantém, na data deste Prospecto, qualquer relacionamento comercial relevante com o
Auditor Independente.
A REC e o Auditor Independente não identificaram conflitos de interesses decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento do Auditor Independente com o Consultor
O Consultor não mantém, na data deste Prospecto, qualquer relacionamento comercial relevante
com o Auditor Independente.
O Consultor e o Auditor Independente não identificaram conflitos de interesses decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
Relacionamento do Auditor Independente com o Custodiante
Na data deste Prospecto, o Custodiante e o Auditor Independente não possuem qualquer relação
societária entre si, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de
mercado.
O Custodiante e o Auditor Independente não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo.
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6º RTD-RJ Protocolo 1380253 Selo EDCV61684-FDD. RJ,04/11/2019
Nº de controle: d7ca4e71015397d02fc3e0ca1ad424a9

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – BRICK 23

A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo,
nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de
carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 8.695, de 20
de março de 2006, qualidade de instituição administradora (“Administradora”), resolve:
(a)
constituir um Fundo de Investimento Imobiliário, sob a forma de condomínio
fechado, nos termos da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme
alterada (“Instrução CVM nº 472/08”), da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993,
conforme alterada (“Lei nº 8.668/1993”), e demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis;
(b)
determinar que o Fundo de Investimento Imobiliário será denominado FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – BRICK 23 (“Fundo”);
(c)

assumir as funções de administração, controladoria e escrituração do Fundo;

(d)
determinar que o diretor da Administradora responsável pela administração do
Fundo, designado para responder, civil e criminalmente, pela administração, supervisão
e acompanhamento do Fundo, bem como pela prestação de informações a ele relativas,
é o Sr. ALLAN HADID, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de
identidade RG nº 102179165 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.913.047-66, com
endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Botafogo, CEP 22250-040;
(e)
aprovar o inteiro teor do regulamento do Fundo, cujo teor segue anexo ao
presente instrumento (“Regulamento”);
Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2019.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Digitally signed by DIANA
DIANA FALCAO
ANA CRISTINA FERREIRA Digitally signed by ANA CRISTINA
FALCAO CAZES:09826047775
FERREIRA DA COSTA:04293386785
DA COSTA:04293386785 Date: 2019.11.01 18:09:14 -03'00'
CAZES:09826047775 Date: 2019.11.01 18:09:31 -03'00'
Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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CN=DIANA FALCAO CAZES:09826047775, OU=AR INFORMBANK,
OU=VALID, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
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Carimbo do tempo: Não
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Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalizaçao Eletrônico
EDCV61684-FDD
Consulte a validade do selo em:
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CLEIA DE ARAUJO BARRETO:07281734760
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO
PARTICULAR DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRICK 23
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na cidade
do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado,
Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de
títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, na qualidade
de instituição administradora (“Administrador”) do Fundo de Investimento Imobiliário - REC Hotelaria (atual
denominação do Fundo de Investimento Imobiliário Brick 23) (“Fundo”),
CONSIDERANDO QUE:
I.
o Administrador, por ato particular celebrado em 24 de setembro de 2020 (“Ato do Administrador”),
deliberou e aprovou (i) a alteração da denominação social do Fundo para FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - REC HOTELARIA; (ii) a versão vigente do regulamento do Fundo (“Regulamento”); (iii) a
contratação da REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.828.968/0001-43
(“Gestora”) para prestar serviços de gestão de carteira do Fundo; (iv) a 1ª (primeira) emissão de cotas do
Fundo para distribuição mediante oferta pública, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003 (“Instrução CVM 400”), da Instrução CVM 472 de 31 de outubro de 2008 (“Instrução CVM 472”), do
Regulamento e das demais disposições legais (“Primeira Emissão” e “Oferta”), conforme as características
descritas no Ato do Administrador; (v) a submissão à CVM do Ato do Administrador e dos demais
documentos da Oferta, conforme previstos na regulamentação aplicável; e (vi) aprovação a contratação da
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Coordenador Líder”);
II.
o Administrador, consoante solicitação do Coordenador Líder e da Gestora, deseja retificar
determinadas disposições do Ato do Administrador para fazer constar na versão vigente do Regulamento a
contratação da Gestora, como instituição responsável pela prestação de serviços de gestão da carteira do
Fundo, bem como para aprimorar a redação de algumas das características da Oferta para fins de clareza; e
III.

até a presente data, a Oferta não foi objeto de registro perante a CVM;

RESOLVE:
1.
retificar a redação do artigo 1º do Regulamento para inclusão de nova redação ao seu parágrafo
terceiro e renumeração dos parágrafos seguintes, com o objetivo de consignar a contratação da REC GESTÃO
DE RECURSOS S.A. como gestora da carteira do Fundo, o que não constou da versão do regulamento
aprovada no Ato do Administrador. Diante do exposto, o artigo 1º e seus parágrafos 3º e 4º passarão a vigorar
no seguinte sentido:
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“Art. 1º O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA designado
neste regulamento como FUNDO, é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a
forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelo presente
regulamento, a seguir referido como “Regulamento”, pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993,
conforme em vigor (“Lei nº 8.668/93”), pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme em vigor (“Instrução CVM 472”), e
pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, sendo destinado a
pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil, investidores institucionais e
fundos de investimento, bem como investidores não residentes, observadas as normas aplicáveis,
sendo certo que, até que (i) as Cotas do FUNDO sejam objeto de oferta pública nos termos da
Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM
400”), ou (ii) o FUNDO apresente prospecto, nos termos do parágrafo segundo do artigo 15 da
Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”);
somente poderão participar do FUNDO, na qualidade de cotistas (a) investidores profissionais,
conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13 de dezembro de 2013,
conforme alterada (“Instrução CVM 539”), e (b) investidores qualificados, conforme definidos
no artigo 9º-B da Instrução CVM 539, única e exclusivamente nos termos dos artigos 13 e 15 da
Instrução CVM 476, mediante negociação no mercado secundário, e a negociação das Cotas do
FUNDO estará condicionada ao cumprimento do prazo previsto no artigo 13 da Instrução CVM
476.
[...]
§3º Para dar suporte e subsidiar a ADMINISTRADORA em suas atividades de análise, seleção
e avaliação dos empreendimentos imobiliários relacionados aos Ativos-Alvo e ao investimento em
Ativos de Renda Fixa, o FUNDO contratou a REC GESTÃO DE RECURSOS S.A., sociedade
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, 250, conj. 216,
Vila Olímpia, CEP 04552-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.828.968/0001-43, devidamente
autorizada a prestar serviços de administração de carteira de valores mobiliários nos termos do
Ato Declaratório CVM nº 14.464, de 18 de setembro de 2015 (“REC” ou “GESTORA”), para a
prestação dos serviços de gestão da carteira do FUNDO, a qual desempenhará suas atribuições
conforme o disposto neste Regulamento e no respectivo contrato de prestação de serviços.
§4º Para fins do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de
Recursos de Terceiros” (“Código ANBIMA”), o FUNDO é classificado como “FII Híbrido
Gestão Ativa” no segmento Híbrido.”
2.
retificar, para aprimoramento de texto, a redação do artigo 21º do Regulamento, o qual passará a
vigorar no seguinte sentido:
“Art. 21º - Sem prejuízo do disposto no artigo 22º, não serão cobradas taxa de ingresso ou saída
dos subscritores das cotas nos mercados primário ou secundário.”
3.
considerando as alterações acima realizadas, o Regulamento passará a vigorar nos termos do Anexo I,
o qual é parte integrante do presente Instrumento, doravante referido simplesmente como “Regulamento”,
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sendo certo que todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força do Regulamento e/ou
normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos cotistas, poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do
Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço:
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria;
4.
retificar algumas das características da Oferta descritas no item 4 do Ato do Administrador para
aprimoramento de texto, apenas para (a) suprimir as referências à “Taxa de Distribuição Primária” (tendo em
vista que os custos da custos da Oferta, inclusive a comissão de estruturação e distribuição da Oferta devida às
Instituições Participantes, serão arcadas pelo Fundo e estão incluídos no valor do Preço de Emissão) no rol das
características da Oferta, mantendo-se as demais características inalteradas. O Administrador faz consignar
que considerando que os custos da Oferta serão pagos pelo Fundo a partir dos recursos integralizados pelos
investidores que subscreverem Cotas da Oferta, sem que haja acréscimo de valores em relação ao Preço de
Emissão (o qual permanecerá em R$100,00 (cem reais) por Cota), desnecessária se faz a menção à “Taxa de
Distribuição Primária” no contexto da Oferta, e (b) aprimorar a definição de “Investidores Não Institucionais”
e “Investidores Institucionais”, para atendimento de exigência endereçada pelo Ofício nº
339/2020/CVM/SRE/GER-1, expedido pela CVM no âmbito da análise do pedido de registro da Oferta.
Diante do exposto, as características da Oferta constantes do item 4 do Ato do Administrador passarão a
vigorar nos seguintes termos:
(a)
Quantidade de Cotas Emitidas: a quantidade inicial de cotas a serem emitidas é de até 1.550.000 (um
milhão, quinhentas e cinquenta mil) cotas do Fundo, sem considerar as cotas do Lote Adicional, conforme
abaixo definido;
(b)

Preço de Subscrição das Cotas: R$100,00 (cem reais) cada cota.

(c)
Aplicação Mínima Inicial: o investimento mínimo por investidor é de 10 (dez) cotas, em valor
correspondente a R$1.000,00 (mil reais) (“Aplicação Mínima Inicial”);
(d)
Montante Inicial da Oferta: a Primeira Emissão será de, inicialmente, R$155.000.000,00 (cento e
cinquenta e cinco milhões de reais), podendo ser acrescido em até 20% (vinte por cento), conforme o caso,
mediante a emissão do lote adicional (“Montante Inicial da Oferta”);
(e)
Distribuição Parcial/Cancelamento da Emissão: na Primeira Emissão do Fundo será admitida a
distribuição parcial das cotas, em valor mínimo correspondente a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais)
(“Montante Mínimo da Oferta”). Caso não sejam subscritas cotas em montante correspondente ao Montante
Mínimo até o término do prazo de subscrição das cotas a Primeira Emissão será cancelada. Caso sejam
subscritas e integralizadas cotas em quantidade igual ou superior ao Montante Mínimo, mas não
correspondente ao valor da Primeira Emissão, descrito no item “(d)” acima, o Administrador realizará o
cancelamento das cotas não colocadas, nos termos da regulamentação em vigor;
(f)
Lote Adicional: em caso de excesso de demanda, a quantidade de cotas inicialmente ofertada também
poderá ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, até 310.000 (trezentas e dez mil) cotas,
correspondentes ao valor adicional de até R$31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais) (“Lote Adicional”),
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nos termos do artigo 14, §2º, da Instrução CVM 400. As Cotas do Lote Adicional serão emitidas, se for o
caso, nas mesmas condições e Preço de Subscrição das cotas inicialmente ofertadas;
(g)

Destinação dos Recursos: os recursos serão destinados para a realização do objeto do Fundo;

(h)
Público-alvo: a Primeira Emissão será direcionada para Investidores Institucionais e Investidores Não
Institucionais. Serão considerados Investidores Institucionais, os investidores institucionais, correspondentes a
fundos de investimentos, carteira administradas, fundos de pensão, regimes próprios de previdência social,
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo
BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM
e/ou na B3, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização, investidores profissionais
(nos termos de regulamentação CVM), em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil,
bem como investidores não residentes que invistam no Brasil, segundo as normas aplicáveis e que aceite os
riscos inerentes a tal investimento, observada a Aplicação Mínima Inicial por Investidor, inexistindo valores
máximos. (“Investidores Institucionais”); e Investidores Não Institucionais, os investidores pessoas físicas ou
jurídicas, residentes, domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil, inclusive aqueles considerados
investidores qualificados, mas excluídos os investidores profissionais, nos termos da regulamentação da
CVM, que formalizem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva, junto a uma única Instituição
Participante da Oferta, observada a Aplicação Mínima Inicial por Investidor, inexistindo valores máximos.
(“Investidores Não Institucionais”);
(i)

Séries: a Primeira Emissão será efetuada em série única;

(j)
Forma e Integralização: todas as cotas da Primeira Emissão serão nominativas e escriturais e deverão
ser integralizadas à vista, em moeda corrente nacional;
(k)

Taxa de Ingresso: não será cobrada taxa de ingresso;

(l)
Direito das Cotas: Cada cota terá as características que lhe foram asseguradas no Regulamento do
Fundo;
(m)
Negociação das Cotas: As cotas subscritas e integralizadas serão admitidas à negociação secundária
no Mercado de Bolsa de Valores administrado pela B3; e
(n)
Período de colocação: Até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do anúncio de início da
Oferta, ou até a data de divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, o que ocorrer primeiro.
5.
ratificar, de modo que restem inalterados e convalidados, os demais termos e condições do Ato do
Administrador não expressamente retificados neste instrumento, incluindo, mas sem limitação, a contratação
da Gestora e do Coordenador Líder.
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O Administrador faz consignar, por fim, que este Instrumento Particular de Retificação e Ratificação é
dispensado de registro nos termos do art. 1.368-C do Código Civil, conforme redação dada pelo art. 7º da Lei
nº 13.874/2019.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2020

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
REINALDO GARCIA
ADAO:09205226700

ANA CRISTINA
FERREIRA DA
COSTA:04293386785

Digitally signed by REINALDO
GARCIA ADAO:09205226700
Date: 2020.10.30 16:05:34 -03'00'

Digitally signed by ANA
CRISTINA FERREIRA DA
COSTA:04293386785
Date: 2020.10.30 16:05:51 -03'00'

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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ANEXO I
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REGULAMENTO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA
CNPJ/ME n.º 35.652.306/0001-07
DO FUNDO
Art. 1º O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA designado neste
regulamento como FUNDO, é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio
fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelo presente regulamento, a seguir referido como
“Regulamento”, pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme em vigor (“Lei nº 8.668/93”), pela
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme em
vigor (“Instrução CVM 472”), e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis,
sendo destinado a pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil, investidores institucionais e
fundos de investimento, bem como investidores não residentes, observadas as normas aplicáveis, sendo certo
que, até que (i) as Cotas do FUNDO sejam objeto de oferta pública nos termos da Instrução da CVM nº 400,
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), ou (ii) o FUNDO apresente
prospecto, nos termos do parágrafo segundo do artigo 15 da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 476”); somente poderão participar do FUNDO, na qualidade de cotistas
(a) investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13 de
dezembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539”), e (b) investidores qualificados, conforme
definidos no artigo 9º-B da Instrução CVM 539, única e exclusivamente nos termos dos artigos 13 e 15 da
Instrução CVM 476, mediante negociação no mercado secundário, e a negociação das Cotas do FUNDO
estará condicionada ao cumprimento do prazo previsto no artigo 13 da Instrução CVM 476.

§ 1º - O FUNDO é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM,
instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
nº 501, – 5º andar (parte), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23 (doravante simplesmente
denominada ADMINISTRADORA). O Diretor responsável pela supervisão do FUNDO pode ser consultado
nos seguintes endereços eletrônicos: (a) CVM: www.cvm.gov.br; e (b) ADMINISTRADORA:
https://www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx/FundosInvestimentoImobiliario.
§ 2º - Todas as informações e documentos relativos ao FUNDO que, por força deste Regulamento e/ou
normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos cotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede da
ADMINISTRADORA ou em sua página na rede mundial de computadores no endereço indicado no § 1º
acima.
§ 3º -

Para dar suporte e subsidiar a ADMINISTRADORA em suas atividades de análise, seleção e
avaliação dos empreendimentos imobiliários relacionados aos Ativos-Alvo e ao investimento em Ativos de
Renda Fixa, o FUNDO contratou a REC GESTÃO DE RECURSOS S.A., sociedade com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, 250, conj. 216, Vila Olímpia, CEP 04552-040, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 22.828.968/0001-43, devidamente autorizada a prestar serviços de administração de
carteira de valores mobiliários nos termos do Ato Declaratório CVM nº 14.464, de 18 de setembro de 2015
(“REC” ou “GESTORA”), para a prestação dos serviços de gestão da carteira do FUNDO, a qual
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desempenhará suas atribuições conforme o disposto neste Regulamento e no respectivo contrato de prestação
de serviços.

§ 4º - Para fins do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos
de Terceiros” (“Código ANBIMA”), o FUNDO é classificado como “FII Híbrido Gestão Ativa” no segmento
Híbrido.
DO OBJETO
Art. 2º O FUNDO tem por objeto o investimento, primordialmente, em empreendimentos imobiliários
por meio da aquisição dos seguintes ativos:
(i)

imóveis com destinação hoteleira localizados no Brasil, incluindo, sem limitação, terrenos, imóveis
em fase de desenvolvimento, prontos e acabados, unidades autônomas, ou ainda, direitos reais a eles
relativos, incluindo a propriedade em regime de condomínio sob multipropriedade, nos termos do
Art. 1.358-B e seguintes da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Imóveis-Alvo”);

(ii)

quotas ou ações de sociedades cujo propósito principal seja a aquisição ou desenvolvimento de
Imóveis-Alvo (“Participação Societária”);

(iii)

certificados de recebíveis imobiliários, desde que estes certificados tenham sido objeto de oferta
pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em
vigor (“CRI”);

(iv)

cotas de outros fundos de investimento imobiliários (“Cotas de FII”); e

(v)

outros valores mobiliários desde que tenham sido emitidos por emissores registrados na CVM cujas
atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário (em conjunto
com Imóveis-Alvo, Participações Societárias, CRI e Cotas de FII, os “Ativos-Alvo”).

§ 1º Adicionalmente, o FUNDO poderá manter seus recursos permanentemente aplicados em títulos e
valores mobiliários de renda fixa cuja aquisição seja permitida aos fundos de investimento imobiliário nos
termos da Instrução CVM 472 (“Ativos de Renda Fixa”), para atender suas necessidades de liquidez.
§ 2º As aquisições dos Ativos-Alvo pelo FUNDO deverão obedecer às seguintes formalidades e as
demais condições estabelecidas neste Regulamento:
(i)

os imóveis, bens e direitos de uso a serem adquiridos pelo FUNDO serão objeto de prévia avaliação
pela ADMINISTRADORA, pela REC ou por terceiro independente, nos termos do § 4º do art. 45
da Instrução CVM 472; e
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(ii)

se por ocasião da aquisição de Ativos-Alvo forem necessários recursos financeiros adicionais aos
então disponíveis para a compra, o FUNDO deverá emitir novas cotas, considerando, no mínimo, o
montante necessário para arcar com a totalidade do pagamento.

DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Art. 3º Os recursos do FUNDO captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários
serão aplicados pelo FUNDO, preponderantemente, na aquisição dos Ativos-Alvo, por decisão da
ADMINISTRADORA, após recomendação da REC e, de forma a proporcionar ao cotista a valorização e
rentabilidade de suas cotas, mediante a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando,
fundamentalmente:
(i)

auferir receitas por meio de locação, arrendamento, exploração do direito de superfície para fins
hoteleiros, de hospedagem e/ou venda dos Imóveis-Alvo integrantes do seu patrimônio, podendo,
inclusive: (a) ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes da venda, locação, arrendamento ou
exploração de tais dos Imóveis-Alvo; e (b) realizar, conforme aplicável aos Imóveis-Alvo, reforma,
readequação (retrofit), construção e incorporação imobiliária, desde que para a finalidade hoteleira;

(ii)

auferir rendimentos advindos da aquisição dos demais Ativos-Alvo; e

(iii)

auferir rendimentos advindos da aquisição dos Ativos de Renda Fixa.

§ 1º Os rendimentos acima mencionados poderão estar significativamente concentrados em uma mesma
fonte pagadora, não havendo limite de investimento por Imóvel-Alvo ou Ativos Alvo, senão aqueles descritos
no Art. 5º abaixo e na regulamentação aplicável.
§ 2º O FUNDO poderá adquirir Imóveis-Alvo sobre os quais tenham sido constituídos ônus reais ou
outros tipos de gravames anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do FUNDO.

Quando o investimento do FUNDO se der em projetos de construção, caberá à
ADMINISTRADORA, independentemente da contratação de terceiros especializados, exercer controle
efetivo sobre o desenvolvimento do projeto.

§ 3º -

A GESTORA terá discricionariedade na seleção e diversificação dos Ativos-Alvo e dos Ativos de
Renda Fixa da carteira do FUNDO, desde que seja respeitada a política de investimento ora prevista e a
legislação e regulamentação aplicáveis.

§ 4º -

§ 5º Caso os investimentos do FUNDO em valores mobiliários ultrapassem 50% (cinquenta por cento)
de seu patrimônio líquido deverão ser respeitados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de
ativos financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento, incluindo, sem limitar-se à
Instrução CVM 555, e serão aplicáveis à ADMINISTRADORA as regras de desenquadramento e
reenquadramento lá estabelecidas, não se aplicando a restrição de concentração por modalidade para os ativos
mencionados no Art. 45, § 6º, da Instrução CVM 472.
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Art. 4º Sem prejuízo da possibilidade de aquisição de CRI pelo FUNDO, nos termos do Art. 2º acima, o
FUNDO poderá participar subsidiariamente de operações de securitização através de cessão de direitos e/ou
créditos de locação, venda ou direito de superfície de imóveis integrantes de seu patrimônio a empresas
securitizadoras de recebíveis imobiliários, na forma da legislação pertinente.
Art. 5º As disponibilidades financeiras do FUNDO que, temporariamente, não estejam aplicadas em
Ativos-Alvo, nos termos deste Regulamento, poderão ser aplicadas em:
(i)
(ii)

Ativos de Renda Fixa; e
derivativos, exclusivamente para fins de proteção patrimonial, cuja exposição seja sempre, no
máximo, o valor do patrimônio líquido do FUNDO.

Art. 6º A ADMINISTRADORA poderá, sem prévia anuência dos cotistas, observadas as
recomendações da GESTORA, praticar os seguintes atos, ou quaisquer outros necessários à consecução dos
objetivos do FUNDO, desde que em observância a este Regulamento e à legislação e regulamentação
aplicáveis:
(i)

celebrar os contratos, negócios jurídicos e a realização de todas as operações necessárias à execução
da política de investimento do FUNDO, incluindo instrumentos relacionados à alienação ou à
aquisição dos Ativos-Alvo, salvo nas hipóteses de Conflito de Interesses, existentes ou que poderão
vir a fazer parte do patrimônio do FUNDO, de acordo com a política de investimento;

(ii)

adquirir de quaisquer terceiros, transigir, vender, permutar ou de qualquer forma alienar, no todo ou
em parte, para quaisquer terceiros, incluindo, mas não se limitando, para cotistas do FUNDO, salvo
nas hipóteses de Conflito de Interesses, Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa, existentes ou que
poderão vir a fazer parte do patrimônio do FUNDO, de acordo com a política de investimento,
inclusive com a elaboração de análises econômico-financeiras, se for o caso;

(iii)

celebrar, aditar, rescindir ou não renovar, bem como ceder ou transferir para terceiros, a qualquer
título, os contratos com os prestadores de serviços do FUNDO;

(iv)

alugar, arrendar, ou constituir direito real de superfície sobre os Imóveis-Alvo integrantes do
patrimônio do FUNDO; e

(v)

adquirir ou subscrever, conforme o caso, Ativos de Renda Fixa para o FUNDO.

Art. 7º Não existe qualquer promessa do FUNDO, da ADMINISTRADORA ou dos demais prestadores
de serviço do FUNDO acerca da rentabilidade das aplicações dos recursos do FUNDO.
DAS COTAS
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Art. 8º As cotas do FUNDO correspondem a frações ideais de seu patrimônio e terão a forma
nominativa e escritural, sendo que as condições de emissão, distribuição, subscrição, integralização,
remuneração, amortização e resgate serão descritas neste Regulamento e no respectivo suplemento. Todas as
cotas emitidas pelo FUNDO garantem aos seus titulares direitos patrimoniais, políticos e econômicos
idênticos.
O FUNDO manterá contrato com instituição depositária devidamente credenciada pela CVM para a
prestação de serviços de escrituração de cotas, que emitirá extratos de contas de depósito, a fim de comprovar
a propriedade das cotas e a qualidade de condômino do FUNDO.

§ 1º -

§ 2º -

A cada cota corresponderá um voto nas assembleias do FUNDO.

§ 3º De acordo com o disposto no artigo 2º, da Lei nº 8.668/93 e do Art. 9º da Instrução CM 472, o
cotista não poderá requerer o resgate de suas cotas.

As cotas emitidas pelo FUNDO poderão ser depositadas para negociação em mercado de bolsa ou
de balcão organizado administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

§ 4º -

§ 5º -

O titular de cotas do FUNDO:

(i)

não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes do
patrimônio do FUNDO;

(ii)

não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual, relativa aos imóveis e
empreendimentos integrantes do patrimônio FUNDO ou da ADMINISTRADORA, salvo quanto à
obrigação de pagamento das cotas que subscrever; e

(iii)

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

O patrimônio inicial do FUNDO será formado pelas cotas representativas da primeira emissão de
cotas do Fundo.
§ 6º -

A ADMINISTRADORA, com vistas à constituição do FUNDO, aprovou a 1ª (primeira) emissão
de cotas do FUNDO, no total de até 1.550.000 (um milhão, quinhentas e cinquenta mil) cotas, cujo valor
unitário será de R$100,00 (cem reais) por cota, no montante inicial de R$155.000.000,00 (cento e cinquenta e
cinco milhões de reais), em série única, que poderá ser acrescido em até 20% (vinte por cento), a critério da
Administradora, conforme facultado pelo artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400 (“Primeira Emissão”). Será
admitida a distribuição parcial das cotas objeto da Primeira Oferta, respeitado o montante mínimo
correspondente a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) (“Montante Mínimo”).
§ 7º -

As cotas da Primeira Emissão serão objeto de distribuição pública nos termos da Instrução CVM
400 e das disposições deste Regulamento referentes às ofertas públicas de cotas do FUNDO (“Primeira
Oferta”).

§ 8º -
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No âmbito da Primeira Oferta, o investimento mínimo inicial no FUNDO requerido para cada
cotista será de R$1.000,00 (mil reais), correspondentes a 10 (dez) cotas (“Aplicação Mínima Inicial”), não
sendo admitidas cotas fracionárias.

§ 9º -

Na hipótese de encerramento da Primeira Oferta sem a colocação integral das cotas da Primeira
Emissão, mas após a colocação do Montante Mínimo, a ADMINISTRADORA realizará o cancelamento das
cotas não colocadas, nos termos da regulamentação em vigor.
§ 10º -

Caso não sejam subscritas cotas em montante equivalente ao Montante Mínimo até o término do
prazo de subscrição das cotas, a ADMINISTRADORA deverá proceder à liquidação do FUNDO, na forma
prevista na legislação vigente e neste Regulamento e a Primeira Oferta será cancelada.
§ 11º -

As subscrições devem ser formalizadas pelos interessados diretamente nas instituições participantes
da oferta pública, por meio de assinatura de pedido de subscrição, do boletim de subscrição das cotas, se
houver, e/ou ordens de investimento, mediante o qual cada investidor formalizará a subscrição de suas
respectivas cotas e sua adesão ao Regulamento.
§ 12º -

DAS NOVAS EMISSÕES DE COTAS
Art. 9º Após o encerramento da primeira distribuição de cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA,
conforme recomendação da GESTORA, poderá deliberar por realizar novas emissões de cotas do FUNDO,
sem a necessidade de aprovação em assembleia geral de cotistas e alteração deste Regulamento, desde que: (i)
consideradas em conjunto, estejam limitadas ao montante máximo de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de
reais) (“Capital Autorizado”); (ii) não prevejam a integralização das cotas da nova emissão em bens e
direitos; (iii) não impliquem na criação de classes e/ou séries distintas de cotas.
§ 1º Na hipótese de emissão de novas cotas, o preço de emissão das cotas objeto da respectiva oferta
deverá ser fixado, preferencialmente, tendo-se em vista (i) o valor patrimonial das cotas, representado pelo
quociente entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do FUNDO e o número de cotas emitidas,
apurado em data a ser fixada no respectivo instrumento de aprovação da nova emissão; (ii) as perspectivas de
rentabilidade do FUNDO; e/ou (iii) o valor de mercado das cotas já emitidas, apurado em data a ser fixada no
respectivo instrumento de aprovação da nova emissão. Em caso de emissões de novas cotas até o limite do
Capital Autorizado, caberá à ADMINISTRADORA a escolha do critério de fixação do valor de emissão das
novas cotas dentre as três alternativas acima.
§ 2º Aos cotistas que tiverem subscrito e integralizado suas cotas fica assegurado, nas futuras emissões
de cotas, o direito de preferência na subscrição de novas cotas, na proporção do número de cotas que
possuírem, direito este concedido para exercício por prazo não inferior a 10 (dez) Dias Úteis, sendo certo que,
a critério da ADMINISTRADORA, conforme recomendação da REC, poderá ou não haver a possibilidade
de, cessão do direito de preferência pelos cotistas entre os próprios cotistas ou a terceiros, bem como a
abertura de prazo para exercício de direito de subscrição das sobras do direito de preferência e/ou montante
adicional, nos termos e condições a serem indicados no ato da ADMINISTRADORA que aprovar a emissão
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de novas cotas, no qual deve ser definida, ainda, a data-base para definição de quais cotistas terão o direito de
preferência, observados os prazos e procedimentos operacionais da B3.
Art. 10º - Sem prejuízo do disposto no Art. 9º acima, a assembleia geral de cotistas: (i) poderá deliberar,
mediante reunião presencial ou consulta formal, sobre novas emissões das cotas, inclusive em montante
superior ao Capital Autorizado, definindo seus termos e condições, incluindo, sem limitação, a possibilidade
de distribuição parcial, e o cancelamento de saldo não colocado findo o prazo de distribuição, observadas as
disposições da legislação aplicável; e (ii) deverá sempre deliberar, exceto quando se tratar da primeira oferta
pública de distribuição de cotas do fundo, acerca da aprovação de uma emissão em que seja permitida a
integralização das novas cotas em bens e direitos, sendo certo que tal integralização deve ser feita com base
em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, de acordo com o Anexo 12 da Instrução CVM
472.
Art. 11º - Não há limites máximos ou mínimos de investimento no FUNDO, por qualquer investidor,
exceto pelos eventuais limites que venham a ser estabelecidos no âmbito de cada oferta, observado o disposto
neste Regulamento.
Art. 12º - No âmbito da respectiva oferta de novas cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA e a REC,
em conjunto com as respectivas instituições contratadas para a realização da distribuição das cotas de emissão
do FUNDO, poderão estabelecer o público alvo para a respectiva emissão e oferta e a possibilidade de
subscrição parcial das cotas da respectiva oferta.
DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Art. 13º - O FUNDO deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos
resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, previsto no parágrafo único do artigo 10 da Lei nº
8.668/13 e do Ofício CVM/SIN/SNC/Nº 1/2014, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e
31 de dezembro de cada ano. Os resultados auferidos poderão ser distribuídos aos Cotistas, a critério da
GESTORA e da ADMINISTRADORA, mensalmente, sempre até o 13º (décimo terceiro) Dia Útil do mês
subsequente ao do provisionamento das receitas pelo FUNDO, a título de antecipação dos rendimentos do
semestre a serem distribuídos, sendo que eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação poderá
ser pago em até 13 (treze) Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto, observado o disposto nos itens (a) e
(b) abaixo, podendo referido saldo ter outra destinação dada pela Assembleia Geral. O montante que (a)
exceda a distribuição mínima de 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos no semestre, nos
termos da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, e (b) não sejam destinados à Reserva de Contingência
(conforme definido no Regulamento) poderá ser, a critério da REC e da ADMINISTRADORA, investido
em Aplicações Financeiras (conforme definido no Regulamento) para posterior distribuição aos Cotistas,
ou reinvestido na aquisição de Ativos Alvo (conforme definido no Regulamento).
§ 1º O FUNDO também poderá reinvestir os recursos provenientes de eventual cessão de fluxo de
aluguéis e outros recebíveis originados a partir do investimento em Ativos-Alvo, observados os limites
previstos na regulamentação e legislação aplicáveis.
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§ 2º O percentual mínimo a que se refere o parágrafo anterior será observado apenas semestralmente,
sendo que os adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir o referido mínimo.

Para suprir inadimplências e deflação em reajuste nos valores a receber do FUNDO e arcar com as
despesas extraordinárias, se houver, poderá ser constituída uma reserva de contingência (“Reserva de
Contingência”). Entende-se por despesas extraordinárias aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros
relacionados ao FUNDO. Os recursos da Reserva de Contingência serão aplicados em Ativos de Renda Fixa e
os rendimentos decorrentes desta aplicação poderão compor o valor da Reserva de Contingência.

§ 3º -

Com o objetivo de provisionar recursos para o pagamento de eventuais despesas extraordinárias o
FUNDO poderá reter até 5% (cinco por cento) dos lucros acumulados e apurados semestralmente pelo
FUNDO.
§ 4º -

O FUNDO manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado, de forma a
demonstrar aos cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento.
§ 5º -

§ 6º Farão jus aos rendimentos de que trata o § 1º os titulares de cotas do FUNDO no fechamento do 5º
(quinto) Dia Útil anterior (exclusive) à data de distribuição de rendimento de cada mês, de acordo com as
contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.
§ 7º Para os fins deste Regulamento, consideram-se “Dias Úteis” quaisquer dias exceto: (i) sábados,
domingos ou feriados nacionais, na Cidade de São Paulo ou no Estado de São Paulo; e (ii) aqueles sem
expediente na B3.

DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 14º - Compete à ADMINISTRADORA realizar todas as operações e praticar todos os atos que se
relacionem com o objeto do FUNDO, inclusive abrir e movimentar contas bancárias, adquirir, alienar, locar,
arrendar e exercer todos os demais direitos inerentes à propriedade dos bens e direitos integrantes do
patrimônio do FUNDO, inclusive o de ações, recursos e exceções, podendo transigir, solicitar, se for o caso, a
admissão à negociação em mercado organizado das cotas do FUNDO, representar o fundo em juízo e fora
dele, deliberar sobre a emissão de novas cotas, observados os limites e condições estabelecidos neste
Regulamento, e praticar todos os atos necessários à administração do FUNDO, observado o disposto neste
Regulamento, na legislação em vigor e demais regulamentações aplicáveis.
§ 1º Os poderes constantes deste artigo são outorgados à ADMINISTRADORA pelos cotistas do
FUNDO, outorga esta que se considerará expressamente efetivada pela assinatura aposta pelo cotista no
boletim de subscrição, mediante a assinatura aposta pelo cotista no termo de adesão a este Regulamento, ou
ainda, por todo cotista que adquirir cotas do FUNDO no mercado secundário.

A ADMINISTRADORA deverá empregar no exercício de suas funções o cuidado que toda
entidade profissional ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios, devendo,
ainda, servir com lealdade ao FUNDO e manter reserva sobre seus negócios.

§ 2º -
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A ADMINISTRADORA será, nos termos e condições previstas na Lei nº 8.668/93, a proprietária
fiduciária dos bens imóveis adquiridos pelo FUNDO, administrando e dispondo dos bens na forma e para os
fins estabelecidos na legislação ou neste Regulamento.
§ 3º -

Art. 15º - Para o exercício de suas atribuições a ADMINISTRADORA poderá contratar, em nome e às
expensas do FUNDO, os seguintes serviços facultativos:
(i)

distribuição de cotas;

(ii)

consultorias especializadas, que objetivem dar suporte e subsidiar a ADMINISTRADORA e a
REC em suas atividades de análise, seleção e avaliação de empreendimentos imobiliários e demais
ativos integrantes ou que possam vir a integrar a carteira do FUNDO;

(iii)

empresa especializada para administrar as locações ou arrendamentos de empreendimentos
imobiliários integrantes do patrimônio do FUNDO, a exploração do direito de superfície, monitorar
e acompanhar projetos e a comercialização dos respectivos imóveis e consolidar dados econômicos e
financeiros selecionados das companhias investidas para fins de monitoramento; e

(iv)

formador de mercado para as cotas do FUNDO.

Art. 16º A ADMINISTRADORA deverá prover o FUNDO com os seguintes serviços, seja
prestando-os diretamente, hipótese em que deve estar habilitado para tanto, ou indiretamente:
(i)

manutenção de departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de
projetos imobiliários;

(ii)

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

(iii)

escrituração de cotas;

(iv)

custódia de ativos financeiros;

(v)

auditoria independente; e

(vi)

gestão dos valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO.

Sem prejuízo da possibilidade de contratar terceiros para a administração dos imóveis, a
responsabilidade pela gestão dos ativos imobiliários do FUNDO compete exclusivamente à
ADMINISTRADORA, que deterá a propriedade fiduciária dos bens do FUNDO.
§ 1º -

§ 2º É dispensada a contratação do serviço de custódia para os ativos financeiros que representem até 5%
(cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO, desde que tais ativos estejam admitidos à negociação em
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bolsa de valores ou mercado de balcão organizado ou registrados em sistema de registro ou de liquidação
financeira autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRADORA
Art. 17º -

Constituem obrigações e responsabilidades da ADMINISTRADORA:

(i)

selecionar os bens e direitos e comporão o patrimônio do FUNDO, de acordo com a política de
investimento prevista neste Regulamento, e as recomendações da GESTORA;

(ii)

providenciar a averbação, junto aos cartórios de registro de imóveis competentes, das restrições
dispostas no artigo 7º da Lei nº 8.668/93, fazendo constar nas matrículas dos bens imóveis
integrantes do patrimônio do FUNDO que tais ativos imobiliários: (a) não integram o ativo da
ADMINISTRADORA; (b) não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da
ADMINISTRADORA; (c) não compõem a lista de bens e direitos da ADMINISTRADORA, para
efeito de liquidação judicial ou extrajudicial; (d) não podem ser dados em garantia de débito de
operação da ADMINISTRADORA; (e) não são passíveis de execução por quaisquer credores da
ADMINISTRADORA, por mais privilegiados que possam ser; (f) não podem ser objeto de
constituição de ônus reais;

(iii)

manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem: (a) os registros dos cotistas e de
transferência de cotas; (b) os livros de atas e de presença das assembleias gerais; (c) a documentação
relativa aos imóveis e às operações do FUNDO; (d) os registros contábeis referentes às operações e
ao patrimônio do FUNDO; (e) o arquivo dos relatórios do auditor independente e, quando for o
caso, dos representantes de cotistas e dos profissionais ou empresas contratados nos termos do Arts.
16º e 17º acima;

(iv)

celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da política de
investimentos do FUNDO, exercendo, ou diligenciando para que sejam exercidos, todos os direitos
relacionados ao patrimônio e às atividades do FUNDO;

(v)

receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao FUNDO;

(vi)

custear as despesas de propaganda do FUNDO, exceto pelas despesas de propaganda em período de
distribuição de cotas que podem ser arcadas pelo FUNDO;

(vii)

manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia devidamente autorizada pela
CVM, os títulos adquiridos com recursos do FUNDO;

(viii)

no caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a
documentação referida no inciso (iii) até o término do procedimento;
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(ix)

dar cumprimento aos deveres de informação previstos no Capítulo VII da Instrução CVM 472 e
neste Regulamento;

(x)

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

(xi)

observar as disposições constantes neste Regulamento e no(s) prospecto(s) do FUNDO, quando
aplicável, bem como as deliberações da assembleia geral;

(xii)

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do FUNDO, fiscalizando os
serviços prestados por terceiros e o andamento dos empreendimentos imobiliários sob sua
responsabilidade; e

(xiii)

transferir ao FUNDO qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua
condição de administradora do FUNDO.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA GESTORA
Art. 18º - A GESTORA deverá, sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Regulamento e
assumidas no contrato de prestação de serviços:
(i)

identificar, avaliar, acompanhar, sem necessidade de aprovação em assembleia geral, salvo nas
hipóteses de Conflito de Interesses, Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa, existentes ou que poderão
vir a fazer parte do patrimônio do FUNDO, de acordo com a política de investimento, inclusive com
a elaboração de análises econômico-financeiras, se for o caso, bem como recomendar à
ADMINISTRADORA a aquisição ou a alienação de Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa;

(ii)

recomendar à ADMINISTRADORA a celebração dos contratos, negócios jurídicos e a realização
de todas as operações necessárias à execução da política de investimento do FUNDO;

(iii)

auxiliar a ADMINISTRADORA nas atividades inerentes à gestão dos Ativos-Alvo e Ativos de
Renda Fixa integrantes da carteira do FUNDO, auxiliando a ADMINISTRADORA na fiscalização
dos serviços prestados por terceiros, incluindo os serviços de administração dos Imóveis integrantes
da carteira do FUNDO, bem como das locações ou arrendamentos de referidos Imóveis-Alvo
integrantes da carteira do FUNDO, bem como de exploração de quaisquer direitos reais, o que
inclui, mas não se limita ao direito de superfície, usufruto e direito de uso e da comercialização dos
respectivos Imóveis, que eventualmente venham a ser contratados na forma prevista neste
Regulamento;

(iv)

monitorar o desempenho do FUNDO, na forma de valorização das cotas, e a evolução do valor do
patrimônio do FUNDO;

(v)

recomendar à ADMINISTRADORA modificações neste Regulamento;
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(vi)

diretamente ou por meio de terceiros, discutir propostas de locação ou formas de obtenção de renda
por meio da exploração dos Imóveis-Alvo integrantes da carteira do FUNDO com as empresas
contratadas para prestarem os serviços de administração hoteleira ou de administração das locações
ou arrendamentos de empreendimentos integrantes do patrimônio do FUNDO;

(vii)

monitorar investimentos realizados pelo Fundo;

(viii)

avaliar a necessidade e/ou recomendar a implementação de reformas ou benfeitorias nos ImóveisAlvo integrantes da carteira do FUNDO com o objetivo de manter valor de tais imóveis ou
potencializar os retornos decorrentes da exploração comercial ou eventual comercialização;

(ix)

exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação ao FUNDO e aos
cotistas, nos termos do artigo 33 da Instrução CVM 472; e

(x)

transferir ao FUNDO qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua
condição de gestora do FUNDO.

A ADMINISTRADORA poderá conferir amplos e irrestritos poderes à GESTORA para que esta
adquira os ativos listados na política de investimentos (exceto Imóveis-Alvo), de acordo com o disposto neste
Regulamento, na regulamentação em vigor e no contrato de prestação de serviços, obrigando-se a outorgar as
respectivas procurações por meio de mandatos específicos, conforme assim exigido pela legislação aplicável
ou pelos órgãos públicos competente.

§ 1º -

§ 2º Caso o FUNDO venha a adquirir ou subscrever ativos que confiram aos seus titulares o direito de
voto, a REC adotará, conforme o previsto no Capítulo XI do Código ANBIMA, política de exercício de
direito de voto em assembleias, que disciplinará os princípios gerais, o processo decisório e quais serão as
matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto (“Política de Voto”). A Política de Voto
orientará as decisões da REC em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos
seus titulares o direito de voto.

A Política de Voto adotada pela REC pode ser obtida na página da REC na rede mundial de
computadores, no seguinte endereço: http://www.recgestao.com/documentos

§ 3º -

A REC poderá alterar a sua Política de Voto, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, sem a
necessidade de aprovação ou prévia comunicação aos cotistas.
§ 4º -

§ 5º A REC poderá outorgar mandato à ADMINISTRADORA para o exercício dos poderes de voto
referido no parágrafo anterior.
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DAS VEDAÇÕES DA ADMINISTRADORA
Art. 19º - É vedado à ADMINISTRADORA, no exercício de suas atividades como gestora do patrimônio
do FUNDO e utilizando os recursos ou ativos deste:
(i)

receber depósito em sua conta corrente;

(ii)

conceder empréstimos, adiantar rendas futuras ou abrir crédito a cotistas sob qualquer modalidade;

(iii)

contrair ou efetuar empréstimo;

(iv)

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

(v)

aplicar, no exterior, os recursos captados no País;

(vi)

aplicar recursos na aquisição de cotas do próprio FUNDO;

(vii)

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

(viii)

prometer rendimento predeterminado aos cotistas;

(ix)

ressalvada a hipótese de aprovação em assembleia geral nos termos do art. 34 da Instrução CVM
472, realizar operações do FUNDO quando caracterizada situação de conflito de interesses entre o
FUNDO e a ADMINISTRADORA, REC ou consultor especializado, caso contratado, entre o
FUNDO e os cotistas que detenham participação correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento)
do patrimônio do FUNDO, entre o FUNDO e o representante de cotistas ou entre o FUNDO e o
empreendedor (“Conflito de Interesses”);

(x)

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

(xi)

realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não previstas na Instrução
CVM 472;

(xii)

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

(xiii)

realizar operações com derivativos, exceto quando tais operações forem realizadas exclusivamente
para fins de proteção patrimonial e desde que a exposição seja sempre, no máximo, o valor do
patrimônio líquido do FUNDO; e
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(xiv)

praticar qualquer ato de liberalidade.

§ 1º A vedação prevista no inciso (x) acima não impede a aquisição, pela ADMINISTRADORA, de
Imóveis-Alvo sobre os quais tenham sido constituídos ônus reais anteriormente ao seu ingresso no patrimônio
do FUNDO.
§ 2º O FUNDO poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que tais operações de
empréstimo sejam cursadas exclusivamente através de serviço autorizado pelo Banco Central do Brasil ou
pela CVM ou usá-los para prestar garantias de operações próprias.

DA REMUNERAÇÃO
Art. 20º - A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de
Administração”): (a) equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) a.a., à razão de 1/12
avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do
FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja
critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume
financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do
FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no
mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá
ser paga diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de autorização
para funcionamento do Fundo; e (b) valor anual de até 0,025% (vinte e cinco milésimos por cento) a incidir
(b.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou (b.2) sobre o valor de mercado do FUNDO
caso a taxa de administração seja cobrada nos termos do item a.2 desse artigo, correspondente aos serviços de
escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração da ADMINISTRADORA e a ser pago a
terceiros, nos termos do § 2º deste Artigo, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para estes serviços, valor este a ser corrigido anualmente pela variação do IGP-M.
§ 1º A Taxa de Administração será calculada mensalmente, por período vencido e quitada até o 5º
(quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados, e será paga à
ADMINISTRADORA e à REC, independentemente da função exercida, conforme previsto no Art. 1º, §3º,
deste Regulamento.
§ 2º A Taxa de Administração compreende os pagamentos devidos à GESTORA, ao Custodiante e à
instituição escrituradora das cotas e não inclui valores correspondentes aos demais Encargos do Fundo, os
quais serão arcados pelo Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente. A
ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da taxa de administração sejam pagas diretamente pelo
FUNDO aos prestadores de serviços contratados.

Art. 21º - Sem prejuízo do disposto no artigo 22º, não serão cobradas taxa de ingresso ou saída dos
subscritores das cotas nos mercados primário ou secundário.
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Art. 22º - A cada emissão, o FUNDO poderá, a exclusivo critério da ADMINISTRADORA em conjunto
com a GESTORA, cobrar a taxa de distribuição primária, que deverá ser arcada pelos investidores
interessados em adquirir as cotas objeto da oferta, a ser fixado a cada emissão de cotas do FUNDO, de forma
a arcar com os custos de distribuição.

DA SUBSTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA
Art. 23º - A ADMINISTRADORA será substituída nos casos de sua destituição pela assembleia geral, de
sua renúncia ou de seu descredenciamento, nos termos previstos na Instrução CVM 472, assim como na
hipótese de sua dissolução, liquidação extrajudicial ou insolvência.
§ 1º -

Nas hipóteses de renúncia, ficará a ADMINISTRADORA obrigada a:

(i)

convocar imediatamente assembleia geral para eleger seu sucessor ou deliberar sobre a liquidação do
FUNDO, a qual deverá ser efetuada pela ADMINISTRADORA, ainda que após sua renúncia; e

(ii)

permanecer no exercício de suas funções até ser averbada, no cartório de registro de imóveis, nas
matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do FUNDO, a ata da
assembleia geral que eleger seu substituto e sucessor na propriedade fiduciária desses bens e
direitos, e registrada em Cartório de Títulos e Documentos.

§ 2º É facultado aos cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das cotas emitidas, a
convocação da assembleia geral, caso a ADMINISTRADORA não convoque a assembleia de que trata o §
1º, inciso (i) acima, no prazo de 10 (dez) dias contados da renúncia.
§ 3º No caso de liquidação extrajudicial do administrador, cabe ao liquidante designado pelo Banco
Central do Brasil, sem prejuízo do disposto neste Regulamento e na Instrução CVM 472, convocar a
assembleia geral, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data de publicação, no Diário Oficial da
União, do ato que decretar a liquidação extrajudicial, a fim de deliberar sobre a eleição de novo administrador
e a liquidação ou não do FUNDO.

Cabe ao liquidante praticar todos os atos necessários à gestão regular do patrimônio do FUNDO, até
ser procedida a averbação referida no § 1º, inciso (ii) acima.
§ 4º -

§ 5º Aplica-se o disposto no §1º, inciso (ii) acima, mesmo quando a assembleia geral deliberar a
liquidação do FUNDO em consequência da renúncia, da destituição ou da liquidação extrajudicial da
ADMINISTRADORA, cabendo à assembleia geral, nestes casos, eleger novo administrador para processar a
liquidação do FUNDO.
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§ 6º Se a assembleia de cotistas não eleger novo administrador no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis
contados da publicação no Diário Oficial do ato que decretar a liquidação extrajudicial, o Banco Central do
Brasil nomeará uma instituição para processar a liquidação do FUNDO.
§ 7º Nas hipóteses referidas no caput, bem como na sujeição ao regime de liquidação judicial ou
extrajudicial, a ata da assembleia de cotistas que eleger novo administrador, constitui documento hábil para
averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, da sucessão da propriedade fiduciária dos bens imóveis
integrantes do patrimônio do FUNDO.

A sucessão da propriedade fiduciária de bem imóvel integrante de patrimônio do FUNDO não
constitui transferência de propriedade.

§ 8º -

§ 9º A assembleia geral que destituir a ADMINISTRADORA deverá, no mesmo ato, eleger seu
substituto ou deliberar quanto à liquidação do FUNDO.

Art. 24º - Caso a ADMINISTRADORA renuncie às suas funções ou entre em processo de liquidação
judicial ou extrajudicial, correrão por sua conta os emolumentos e demais despesas relativas à transferência,
ao seu sucessor, da propriedade fiduciária dos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do FUNDO.
DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Art. 25º - A ADMINISTRADORA prestará aos cotistas, ao mercado em geral, à CVM e ao mercado em
que as cotas do FUNDO estejam negociadas, conforme o caso, as informações obrigatórias exigidas pela
Instrução CVM 472.
Art. 26º - Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de
correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os cotistas, inclusive para convocação de assembleias
gerais e procedimentos de consulta formal.
§ Único – O envio de informações por meio eletrônico prevista no caput dependerá de autorização do cotista
do FUNDO.
Art. 27º - Compete ao cotista manter a ADMINISTRADORA atualizada a respeito de qualquer alteração
que ocorrer em suas informações de cadastro ou no seu endereço eletrônico previamente indicado, isentando a
ADMINISTRADORA de qualquer responsabilidade decorrente da falha de comunicação com o cotista, ou
ainda, da impossibilidade de pagamento de rendimentos do FUNDO, em virtude de informações de cadastro
desatualizadas.
Art. 28º - O correio eletrônico igualmente será uma forma de correspondência válida entre a
ADMINISTRADORA e a CVM.
DA ASSEMBLEIA GERAL DOS COTISTAS
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Art. 29º -

Compete privativamente à assembleia geral de cotistas deliberar sobre:

(i)

demonstrações financeiras apresentadas pela ADMINISTRADORA;

(ii)

alteração do regulamento, ressalvado o disposto no art. 17-A da Instrução CVM 472;

(iii)

destituição ou substituição da ADMINISTRADORA e escolha de seu substituto;

(iv)

emissão de novas cotas, observado o disposto no Art. 11º deste Regulamento;

(v)

fusão, incorporação, cisão e transformação do FUNDO;

(vi)

dissolução e liquidação do FUNDO, naquilo que não estiver disciplinado neste Regulamento;

(vii)

definição ou alteração do mercado em que as cotas são admitidas à negociação;

(viii)

apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de cotas do
FUNDO;

(ix)

eleição e destituição de representante dos cotistas, fixação de sua remuneração, se houver, e
aprovação do valor máximo das despesas que poderão ser incorridas no exercício de suas atividades,
caso aplicável;

(x)

alteração do prazo de duração do FUNDO;

(xi)

aprovação dos atos que configurem potencial Conflito de Interesses, nos termos dos arts. 31-A, § 2º,
34 e 35, IX da Instrução CVM 472; e

(xii)

alteração da taxa de administração nos termos do art. 36 da Instrução CVM 472, observado o
disposto no §4º abaixo.

§ 1º A assembleia geral que examinar e deliberar sobre as matérias previstas no inciso (i) do caput deste
artigo deverá ser realizada, anualmente, até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social.
§ 2º A assembleia geral referida no parágrafo anterior somente pode ser realizada no mínimo 30 (trinta)
dias após estarem disponíveis aos cotistas as demonstrações contábeis auditadas relativas ao exercício
encerrado.
§ 3º A assembleia geral a que comparecerem todos os cotistas poderá dispensar a observância do prazo
estabelecido no parágrafo anterior.
§ 4º O Regulamento poderá ser alterado, independentemente de qualquer aprovação, sempre que tal
alteração (i) decorra, exclusivamente, da necessidade de atender exigências legais ou regulamentares,
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exigências expressas da CVM, de entidade administradora de mercados organizados onde as cotas do fundo
sejam admitidas à negociação, ou de entidade autorreguladora, nos termos da legislação aplicável e de
convênio com a CVM, (ii) for necessária em virtude da atualização dos dados cadastrais da
ADMINISTRADORA ou dos prestadores de serviços do FUNDO, tais como alteração na razão social,
endereço, página na rede mundial de computadores e telefone; e (iii) envolver redução da Taxa de
Administração ou da taxa de custódia, devendo tal alteração ser comunicado aos cotistas no prazo de até 30
(trinta) dias contado da data em que tiverem sido implementada.
Art. 30º -

Compete à ADMINISTRADORA convocar a assembleia geral.

§ 1º -

A primeira convocação das assembleias gerais deverá ocorrer:

(i)

com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência no caso das assembleias gerais ordinárias; e

(ii)

com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das assembleias gerais extraordinárias.

§ 2º A assembleia geral poderá também ser convocada diretamente por cotista(s) que detenha(m), no
mínimo 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO ou pelo representante dos cotistas, observado o
disposto no presente Regulamento.
§ 3º A convocação por iniciativa dos cotistas ou dos representantes de cotistas será dirigida à
ADMINISTRADORA, que deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento, realizar a
convocação da assembleia geral às expensas dos requerentes, salvo se a assembleia geral assim convocada
deliberar em contrário.

Art. 31º - A convocação da assembleia geral deve ser feita por correspondência encaminhada a cada cotista,
observadas as seguintes disposições:
(i)

da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a assembleia;

(ii)

a convocação de assembleia geral deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as
matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias
que dependam de deliberação da assembleia; e

(iii)

o aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os documentos pertinentes
à proposta a ser submetida à apreciação da assembleia.

§ 1º -

A assembleia geral se instalará com a presença de qualquer número de cotistas.

§ 2º A ADMINISTRADORA deve colocar, na mesma data da convocação, todas as informações e
documentos necessários ao exercício informado do direito de voto:

(i)

em sua página na rede mundial de computadores;
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(ii)

no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores; e

(iii)

na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas do FUNDO estejam
admitidas à negociação.

Por ocasião da assembleia geral ordinária do FUNDO, os cotistas que detenham, no mínimo, 3%
(três por cento) das cotas emitidas do FUNDO ou o(s) representante(s) de cotistas podem solicitar, por meio
de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da
assembleia geral ordinária, que passará a ser assembleia geral ordinária e extraordinária.

§ 3º -

§ 4º O pedido de que trata o § 3º acima deve vir acompanhado de todos os documentos necessários ao
exercício do direito de voto, inclusive aqueles mencionados no § 5º do Art. 40º abaixo, e deve ser
encaminhado em até 10 (dez) dias contados da data de convocação da assembleia geral ordinária.
§ 5º O percentual de que trata o § 3º acima deverá ser calculado com base nas participações constantes do
registro de cotistas na data de convocação da assembleia.

Art. 32º -

A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação.

Art. 33º - Todas as decisões em assembleia geral deverão ser tomadas por maioria de votos dos cotistas
presentes, correspondendo a cada cota um voto, não se computando os votos em branco, excetuadas as
hipóteses de quórum qualificado previstas neste Regulamento.
As deliberações relativas exclusivamente às matérias previstas nos incisos (ii), (iii), (v), (vi), (viii),
(xi) e (xii) do Art. 30º acima, dependem da aprovação por maioria de votos dos cotistas presentes e que
representem: (a) no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha
mais de 100 (cem) cotistas; ou (b) no mínimo, metade das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha até
100 (cem) cotistas.
§ 1º -

§ 2º Os percentuais de que trata o § 1º acima deverão ser determinados com base no número de cotistas
do FUNDO indicados no registro de cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo à
ADMINISTRADORA informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que
tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado.

Art. 34º - Somente poderão votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da
convocação da Assembleia.
§ Único - Têm qualidade para comparecer à assembleia geral os representantes legais dos cotistas ou seus
procuradores legalmente constituídos há menos de um ano.
Art. 35º -

Os cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica.
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§ Único - Também será admito o exercício de voto à distância por meio de plataformas eletrônicas, tais como
a Central de Inteligência Corporativa (“CICORP”), conforme procedimentos descritos nos ofícios circulares
divulgados pela B3.
Art. 36º - A ADMINISTRADORA poderá encaminhar aos cotistas pedido de procuração, mediante
correspondência, física ou eletrônica, ou anúncio publicado.
§ 1º O pedido de procuração deverá satisfazer aos seguintes requisitos: (a) conter todos os elementos
informativos necessários ao exercício do voto pedido; (b) facultar ao cotista o exercício de voto contrário à
proposta, por meio da mesma procuração; e (c) ser dirigido a todos os cotistas.

É facultado a cotistas que detenham, conjunta ou isoladamente, 0,5% (meio por cento) ou mais do
total de cotas emitidas solicitar à ADMINISTRADORA o envio pedido de procuração de que trata o Art. 37º
acima aos demais cotistas do FUNDO, desde que tal pedido contenha todos os elementos informativos
necessários ao exercício do voto pedido.

§ 2º -

Nas hipóteses previstas no § 2º acima a ADMINISTRADORA pode exigir: (a) reconhecimento da
firma do cotista signatário do pedido; e (b) cópia dos documentos que comprovem que o signatário tem
poderes para representar os cotistas solicitantes, quando o pedido for assinado por representantes.
§ 3º -

Ao receber a solicitação de que trata o § 2º acima a ADMINISTRADORA deverá mandar, em
nome do cotista solicitante, pedido para outorga de procuração, conforme conteúdo e nos termos determinados
pelo cotista solicitante, em até 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data da solicitação.
§ 4º -

Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pela ADMINISTRADORA, em nome
de cotistas, serão arcados pelo FUNDO.
§ 5º -

§ 6º É vedado à a ADMINISTRADORA: (a) exigir quaisquer outras justificativas para o pedido de que
trata o § 2º acima; (b) cobrar pelo fornecimento da relação de cotistas; e (c) condicionar o deferimento do
pedido ao cumprimento de quaisquer formalidades ou à apresentação de quaisquer documentos não previstos
no § 3º acima.

Art. 37º - As deliberações da assembleia geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal,
sem a necessidade de reunião de cotistas, preferencialmente formalizado por correio eletrônico (e-mail) ou,
ainda, em carta ou outra forma de comunicação escrita, dirigido pela Administradora a cada cotista para
resposta pelos Cotistas em prazo não inferior aos prazos previstos no Art. 31, §1º, acima, e as formalidades
previstas nos arts. 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472.
§ 1º -

Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de

voto.
§ 2º -

Não podem votar nas assembleias gerais do FUNDO:
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(i)

a ADMINISTRADORA ou a REC;

(ii)

os sócios, diretores e funcionários da ADMINISTRADORA ou da REC;

(iii)

empresas ligadas à ADMINISTRADORA ou à REC, seus sócios, diretores e funcionários;

(iv)

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

(v)

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

(vi)

o cotista cujo interesse seja conflitante com o do FUNDO.

§ 3º -

Não se aplica a vedação prevista no §2º acima quando:

(i)

os únicos cotistas do FUNDO forem as pessoas mencionadas nos incisos no §2º acima;

(ii)

houver aquiescência expressa da maioria dos demais cotistas, manifestada na própria assembleia, ou
em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia em que se dará a
permissão de voto; ou

(iii)

todos os subscritores de cotas forem condôminos de bem com que concorreram para a integralização
de cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º do art. 8º da
Lei 6.404/76, conforme o § 2º do art. 12 da Instrução CVM 472.

DO REPRESENTANTE DOS COTISTAS
Art. 38º - O FUNDO poderá ter 1 (um) representante de cotistas, pessoa natural ou jurídica, a ser eleito e
nomeado pela assembleia geral, com prazo de mandato de 1 (um) ano, observado o disposto no § 3º abaixo,
para exercer as funções de fiscalização dos empreendimentos ou investimentos do FUNDO, em defesa dos
direitos e interesses dos cotistas, observado os seguintes requisitos:
(i)

ser cotista do FUNDO;

(ii)

não exercer cargo ou função na ADMINISTRADORA ou no controlador da
ADMINISTRADORA, em sociedades por ela diretamente controladas e em coligadas ou outras
sociedades sob controle comum, ou prestar-lhes assessoria de qualquer natureza;

(iii)

não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora do empreendimento imobiliário que
constitua objeto do FUNDO, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza;

(iv)

não ser administrador ou gestor de outros fundos de investimento imobiliário;
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(v)

não estar em conflito de interesses com o FUNDO; e

(vi)

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

§ 1º Compete ao representante de cotistas já eleito informar à ADMINISTRADORA e aos cotistas do
FUNDO a superveniência de circunstâncias que possam impedi-lo de exercer a sua função.
§ 2º A eleição do representante de cotistas pode ser aprovada pela maioria dos cotistas presentes na
assembleia e que, cumulativamente, representem, no mínimo:

(i)

3% (três por cento) do total de cotas emitidas do FUNDO, quando o FUNDO tiver mais de 100
(cem) cotistas; ou

(ii)

5% (cinco por cento) do total de cotas emitidas do FUNDO, quando o FUNDO tiver até 100 (cem)
cotistas.

Os representantes de cotistas deverão ser eleitos com prazo de mandato unificado, a se encerrar na
próxima assembleia geral ordinária do FUNDO, permitida a reeleição.

§ 3º -

§ 4º -

A função de representante dos cotistas é indelegável.

Sempre que a assembleia geral do FUNDO for convocada para eleger representante de cotistas,
além das informações de que trata o Art. 33º, § 2º deste Regulamento, deverão ser disponibilizadas as
seguintes informações sobre o(s) candidato(s):
§ 5º -

(i)

declaração dos candidatos de que atendem os requisitos previstos no Art. 40º abaixo; e

(ii)

as informações exigidas no item 12.1 do Anexo 39-V da Instrução CVM 472.

Art. 39º -

Compete ao representante dos cotistas:

(i)

fiscalizar os atos da ADMINISTRADORA e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e
regulamentares;

(ii)

emitir formalmente opinião sobre as propostas da ADMINISTRADORA, a serem submetidas à
assembleia geral, relativas à emissão de novas cotas – exceto na hipótese do Art. 11º deste
Regulamento –, transformação, incorporação, fusão ou cisão do FUNDO;
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(iii)

denunciar à ADMINISTRADORA e, se esta não tomar as providências necessárias para a proteção
dos interesses do FUNDO, à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e
sugerir providências úteis ao FUNDO;

(iv)

analisar, ao menos trimestralmente, as informações financeiras elaboradas periodicamente pelo
FUNDO;

(v)

examinar as demonstrações financeiras do FUNDO do exercício social e sobre elas opinar;

(vi)

elaborar relatório que contenha, no mínimo:
a)

descrição das atividades desempenhadas no exercício findo;

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

despesas incorridas no exercício de suas atividades; e

d)
opinião sobre as demonstrações financeiras do FUNDO e o formulário cujo conteúdo reflita o
Anexo 39-V da Instrução CVM 472, fazendo constar do seu parecer as informações complementares
que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral; e
(vii)

exercer essas atribuições durante a liquidação do FUNDO; e

(viii)

fornecer à ADMINISTRADORA em tempo hábil todas as informações que forem necessárias para
o preenchimento do item 12.1 do Anexo 39-V da Instrução CVM 472.

§ 1º A ADMINISTRADORA é obrigada, por meio de comunicação por escrito, a colocar à disposição
dos representantes dos cotistas, em no máximo, 90 (noventa dias) dias a contar do encerramento do exercício
social, as demonstrações financeiras e o formulário de que trata a alínea “d” do inciso (vi) do caput.

Os representantes de cotistas podem solicitar à ADMINISTRADORA esclarecimentos ou
informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora.

§ 2º -

§ 3º Os pareceres e opiniões dos representantes de cotistas deverão ser encaminhados à
ADMINISTRADOR no prazo de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento das demonstrações financeiras
de que trata a alínea “d” do inciso (vi) do caput e, tão logo concluídos, no caso dos demais documentos para
que a ADMINISTRADORA proceda à divulgação nos termos dos arts. 40 e 42 da Instrução CVM 472.

Art. 40º - Os representantes de cotistas devem comparecer às assembleias gerais do FUNDO e responder
aos pedidos de informações formulados pelos cotistas.
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§ Único - Os pareceres e representações individuais ou conjuntos dos representantes de cotistas podem ser
apresentados e lidos na assembleia geral do FUNDO, independentemente de publicação e ainda que a matéria
não conste da ordem do dia.
Art. 41º - Os representantes de cotistas têm os mesmos deveres da ADMINISTRADORA nos termos do
art. 33 da Instrução CVM 472.
Art. 42º -

Os representantes de cotistas devem exercer suas funções no exclusivo interesse do FUNDO.

DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Art. 43º - O FUNDO terá escrituração contábil própria, destacada daquela relativa à
ADMINISTRADORA, encerrando o seu exercício social em 30 de junho de cada ano, quando serão
levantadas as demonstrações financeiras relativas ao período findo.
Art. 44º - As demonstrações financeiras do FUNDO obedecerão às normas contábeis específicas expedidas
pela CVM e serão auditadas anualmente por empresa de auditoria independente registrada na CVM.
§ 1º Os trabalhos de auditoria compreenderão, além do exame da exatidão contábil e conferência dos
valores integrantes do ativo e passivo do FUNDO, a verificação do cumprimento das disposições legais e
regulamentares por parte da ADMINISTRADORA.

Para efeito contábil, será considerado como valor patrimonial das cotas o quociente entre o valor do
patrimônio líquido contábil atualizado do FUNDO e o número de cotas emitidas.
§ 2º -

Art. 45º - As demonstrações financeiras do FUNDO devem ser elaboradas observando-se a natureza dos
empreendimentos imobiliários e das demais aplicações em que serão investidos os recursos do FUNDO.
DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E AMORTIZAÇÃO PARCIAL DE COTAS
Art. 46º - No caso de dissolução ou liquidação do FUNDO, o patrimônio do FUNDO será partilhado aos
cotistas na proporção de suas cotas, após o pagamento de todas as dívidas e despesas do FUNDO.
Art. 47º - Na hipótese de liquidação do FUNDO, o auditor independente deverá emitir parecer sobre a
demonstração da movimentação do patrimônio líquido, compreendendo o período entre a data das últimas
demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do FUNDO.
§ Único - Deverá constar das notas explicativas às demonstrações financeiras do FUNDO análise quanto a
terem os valores dos resgates sido ou não efetuados em condições equitativas e de acordo com a
regulamentação pertinente, bem como quanto à existência ou não de débitos, créditos, ativos ou passivos não
contabilizados.
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Art. 48º - Após a partilha do ativo, a ADMINISTRADORA deverá promover o cancelamento do registro
do FUNDO.
Art. 49º - O FUNDO poderá amortizar parcialmente as suas cotas quando ocorrer a venda de ativos para
redução do seu patrimônio ou sua liquidação.
Art. 50º - A amortização parcial das cotas para redução do patrimônio do FUNDO implicará na
manutenção da quantidade de cotas existentes por ocasião da venda do ativo, com a consequente redução do
seu valor na proporção da diminuição do patrimônio representado pelo ativo alienado.
Art. 51º - Caso o FUNDO efetue amortização de capital os cotistas deverão encaminhar cópia do boletim
de subscrição ou as respectivas notas de negociação das cotas do FUNDO à ADMINISTRADORA,
comprobatórios do custo de aquisição de suas cotas. Os cotistas que não apresentarem tais documentos terão
o valor integral da amortização sujeito à tributação, conforme determinar a regra tributária para cada caso.
DA TRIBUTAÇÃO
Art. 52º - Não há limitação à subscrição ou aquisição de cotas do FUNDO por qualquer pessoa física ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, inclusive empreendedor, incorporador, construtor ou o loteador do solo,
ficando desde já ressalvado que:
(i)

a propriedade de percentual igual ou superior a 10% (dez por cento) da totalidade das cotas emitidas
pelo FUNDO, ou a titularidade das cotas que garantam o direito ao recebimento de rendimentos em
quantia superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo FUNDO, por
determinado cotista, pessoa natural, resultará na perda, por esse cotista, da isenção no pagamento de
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos em decorrência da distribuição realizada pelo
FUNDO, conforme disposto na legislação tributária em vigor; e

(ii)

se o FUNDO aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador,
construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais
de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do FUNDO, o mesmo passará a sujeitar-se à tributação
aplicável às pessoas jurídicas.

§ Único - A ADMINISTRADORA não será responsável e não possui meios de evitar alterações no
tratamento tributário conferido ao FUNDO ou aos seus cotistas e/ou decorrentes de alteração na legislação
tributária aplicável ao FUNDO, a seus cotistas e/ou aos investimentos no FUNDO.
DOS ENCARGOS DO FUNDO
Art. 53º (i)

Constituem encargos do FUNDO:

a Taxa de Administração;
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(ii)

taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que recaiam ou
venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO;

(iii)

gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e outros expedientes
de interesse do FUNDO e dos cotistas, inclusive comunicações aos cotistas previstas neste
Regulamento ou na Instrução CVM 472;

(iv)

gastos da distribuição primária de cotas, bem como com seu registro para negociação em mercado
organizado de valores mobiliários, observada a possibilidade de cobrança pelo FUNDO, a exclusivo
critério da ADMINISTRADORA em conjunto com a REC, da taxa de distribuição primária, a cada
emissão, nos termos do Art. 15º, § único deste Regulamento;

(v)

honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações
financeiras do FUNDO;

(vi)

comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FUNDO, incluindo despesas relativas à
compra, venda, locação ou arrendamento dos Imóveis-Alvo que componham seu patrimônio;

(vii)

honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do
FUNDO, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja eventualmente
imposta;

(viii)

honorários e despesas relacionadas às atividades previstas nos incisos (ii), (iii) e (iv) do Art. 18º
acima;

(ix)

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

(x)

gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FUNDO
e realização de assembleias gerais;

(xi)

taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do FUNDO, se aplicável;

(xii)

gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias;

(xiii)

gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de Imóveis-Alvo integrantes do patrimônio
do FUNDO;

(xiv)

taxas de ingresso e saída dos fundos de que o FUNDO seja cotista, se for o caso;

(xv)

despesas com o registro de documentos em cartório; e
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(xvi)

honorários e despesas relacionadas às atividades de representantes de cotistas.

§ Único - Quaisquer despesas não expressamente previstas no caput ou na Instrução CVM 472 como encargos
do FUNDO devem correr por conta da ADMINISTRADORA.
DOS FATORES DE RISCO
Art. 54º - Os investimentos do FUNDO estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado
imobiliário e do mercado em geral, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e
negociação atípica nos mercados de atuação e não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o FUNDO e para o Cotista.
Os recursos que constam na carteira do FUNDO e os Cotistas estão sujeitos a diversos fatores de
riscos que incluem, sem limitação, aqueles descritos no Anexo I ao presente Regulamento.

§ 1º -

As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia da ADMINISTRADORA, da REC
ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

§ 2º -

DO FORO
Art. 55º - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes
deste Regulamento.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2020.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, na qualidade de administradora do FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA
Digitally signed by ANA
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CRISTINA FERREIRA DA
FERREIRA DA
COSTA:04293386785
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ANEXO I
FATORES DE RISCO
A ntes de tomar uma decisão de inv estimento no F undo, os potenciais inv estidores dev em,
considerando sua própria situação f inanceira, seus objetivos de investimento e seu perf il de risco,
av aliar cuidadosamente todas as informações disponíveis no R egulamento, inclusiv e, mas não se
limitando a, aquelas relativas à política de investimento, à composição da carteira e aos f atores de
risco descritos nesta seção, aos quais o F undo e os inv estidores estão sujeitos.
Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Cotistas devem estar cientes
dos riscos a que estarão sujeitos os investimentos e aplicações do Fundo, conforme descritos abaixo, não
havendo, garantias, portanto, de que o capital efetivamente integralizado será remunerado conforme
expectativa dos Cotistas.
Não obstante a diligência da Administradora e da REC em colocar em prática a política de investimento
delineada, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado,
risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de
atuação e, mesmo que a Administradora e a REC mantenham rotinas e procedimentos de gerenciamento
de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os
Cotistas.
A seguir encontram-se descritos os principais riscos inerentes ao Fundo, que não são os únicos aos quais
estão sujeitos os investimentos no Fundo e no Brasil em geral. Os negócios, situação financeira ou resultados
do Fundo podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer desses riscos, sem prejuízo de riscos
adicionais que não seja atualmente de conhecimento da Administradora ou que sejam julgados de pequena
relevância neste momento.
A íntegra dos fatores de risco atualizados a que o FUNDO e os Cotistas estão sujeitos é periodicamente
atualizada e consta do Informe Anual elaborado em conformidade com o Anexo 39-V da Instrução
CVM nº 472, devendo os Cotistas e os potenciais investidores ler atentamente o referido documento.
I.

Riscos de mercado: Existe a possibilidade de que, ao final do prazo da oferta de distribuição das
Cotas, não sejam subscritas ou adquiridas a totalidade das Cotas ofertadas, fazendo com que o
Fundo tenha um patrimônio inferior ao montante total pretendido da oferta. O investidor deve
estar ciente de que, nesta hipótese, a rentabilidade do Fundo estará condicionada aos Ativos-Alvo
que o Fundo conseguirá adquirir com os recursos obtidos no âmbito da oferta, podendo a
rentabilidade esperada pelo Investidor variar em decorrência da distribuição parcial das Cotas.
Ainda, em caso de distribuição parcial, a quantidade de Cotas distribuídas será inferior ao
montante total pretendido da oferta, ou seja, existirão menos Cotas do Fundo em negociação no
mercado secundário, o que poderá reduzir a liquidez das Cotas do Fundo.
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II.

Risco de não colocação do montante mínimo da oferta: Caso não seja atingido o montante
mínimo pretendido para uma oferta de Cotas, esta será cancelada e os investidores poderão ter
seus pedidos cancelados. Neste caso, caso os investidores já tenham realizado o pagamento das
Cotas para a respectiva instituição participante da oferta, a expectativa de rentabilidade de tais
recursos pode ser prejudicada, já que, nesta hipótese, os valores serão restituídos líquidos de
tributos e encargos incidentes sobre os rendimentos incorridos no período, se existentes, sendo
devida apenas os rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em cotas de fundos de
investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, realizadas no período.

III.

Risco de liquidação do Fundo na hipótese de colocação do montante mínimo da oferta: Em
se tratando da primeira emissão de Cotas do Fundo, Caso não seja atingido o montante mínimo
pretendido na primeira emissão, a oferta será cancelada, e a Administradora deverá proceder à
liquidação do Fundo, nos termos do § 2º, inciso II, do artigo 13, da Instrução CVM 472. Neste
caso, caso os investidores já tenham realizado o pagamento das Cotas para a respectiva
instituição participante da oferta, a expectativa de rentabilidade de tais recursos pode ser
prejudicada, já que, nesta hipótese, os valores serão restituídos líquidos de tributos e encargos
incidentes sobre os rendimentos incorridos no período, se existentes, sendo devida apenas os
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em cotas de fundos de investimento ou títulos de
renda fixa, públicos ou privados, realizadas no período.

IV.

Riscos de mercados internacionais: Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo em países de economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de
mercado dos valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado das Cotas. O valor de
mercado de valores mobiliários de emissão de cotas de FII é influenciado, em diferentes graus,
pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países da América Latina,
Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses
outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários
emitidos no Brasil. Crises no Brasil e nesses países podem reduzir o interesse dos investidores
nos valores mobiliários emitidos no Brasil, inclusive com relação às Cotas. No passado, o
desenvolvimento de condições econômicas adversas em outros países considerados como
mercados emergentes resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na
redução de recursos externos investidos no Brasil. Qualquer dos acontecimentos acima
mencionados poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de
negociação das Cotas.

V.

Riscos de mercado nacional: O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes
graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de economia
emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um
efeito adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários emitidos no país, reduzindo o
interesse dos investidores nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas. No passado, o
surgimento de condições econômicas adversas em outros países do mercado emergente resultou,
em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de recursos externos
investidos no Brasil. Crises financeiras recentes resultaram em um cenário recessivo em escala
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global, com diversos reflexos que, direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa o
mercado financeiro e o mercado de capitais brasileiros e a economia do Brasil, tais como:
flutuações no mercado financeiro e de capitais, com oscilações nos preços de ativos (inclusive de
imóveis), indisponibilidade de crédito, redução de gastos, desaceleração da economia,
instabilidade cambial e pressão inflacionária. Qualquer novo acontecimento de natureza similar
aos acima mencionados, no exterior ou no Brasil, poderá prejudicar de forma negativa as
atividades do Fundo, o patrimônio do Fundo, a rentabilidade dos Cotistas e o valor de negociação
das Cotas. Variáveis exógenas tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos
extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política,
econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o
mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de
desvalorização da moeda e mudanças legislativas relevantes, poderão afetar negativamente os
preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo e o valor das Cotas, bem como resultar (a) em
alongamento do período de amortização de Cotas; e/ou de distribuição dos resultados do Fundo;
ou (b) liquidação do Fundo, o que poderá ocasionar a perda, pelos respectivos Cotistas, do valor
de principal de suas aplicações.
Adicionalmente, os ativos financeiros do Fundo devem ser marcados a mercado, ou seja, seus
valores serão atualizados diariamente e contabilizados pelo preço de negociação no mercado, ou
pela melhor estimativa do valor que se obteria nessa negociação. Como consequência, o valor das
Cotas de emissão Fundo poderá sofrer oscilações frequentes e significativas, inclusive ao longo
do dia, de modo que o valor de mercado das Cotas de emissão do Fundo poderá não refletir
necessariamente seu valor patrimonial. Assim, existe o risco de que em caso de venda de ativos
integrantes da carteira do Fundo e distribuição aos Cotistas o valor a ser distribuído ao Cotista
não corresponda ao valor que este aferiria em caso de venda de suas Cotas no mercado.
Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo as instituições responsáveis pela
distribuição das Cotas, os demais Cotistas do Fundo, a Administradora e a REC, qualquer multa
ou penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por qualquer razão, (a) o alongamento do
período de amortização das cotas e/ou de distribuição dos resultados do Fundo; (b) a liquidação
do Fundo; ou, ainda, (c) caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de tais
eventos.
VI.

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

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

VIII.

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

IX.

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

X.

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

XI.

Risco de liquidação do Fundo: No caso de liquidação Fundo, inclusive por aprovação em
Assembleia Geral de Cotistas, o patrimônio deste será partilhado entre os Cotistas, na proporção
de suas Cotas, após a alienação dos ativos e do pagamento de todas as dívidas, obrigações e
despesas do Fundo. No caso de liquidação do Fundo, não sendo possível a alienação acima
referida, os próprios ativos serão entregues aos Cotistas na proporção da participação de cada um
deles, em regime de condomínio civil. Nesse caso: (a) o exercício dos direitos por qualquer
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Cotista poderá ser dificultado em função do condomínio civil estabelecido com os demais
Cotistas; (b) a alienação de tais direitos por um Cotista para terceiros poderá ser dificultada em
função da iliquidez de tais direitos, podendo seu valor aumentar ou diminuir, de acordo com as
flutuações de preços, cotações de mercado e dos critérios para precificação, podendo acarretar,
assim, eventuais prejuízos aos Cotistas.
XII.

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

XIII.

Riscos tributários: A Lei nº 9.779/99 estabelece que os FIIs são isentos de tributação sobre a sua
receita operacional, desde que (i) distribuam, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos
lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete
semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e (ii) apliquem recursos em
empreendimentos imobiliários que não tenham como construtor, incorporador ou sócio, cotista
que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, percentual superior a 25%
(vinte e cinco por cento) das cotas. Ainda de acordo com a Lei nº 9.779/99, os dividendos
distribuídos aos cotistas, quando distribuídos, e os ganhos de capital auferidos são tributados na
fonte à alíquota de 20% (vinte por cento). Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo
único, inciso II, da Lei nº 11.033/04, ficam isentos do IR na fonte e na declaração de ajuste anual
das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo fundo cujas cotas sejam admitidas à
negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. O referido
benefício fiscal (i) será concedido somente nos casos em que o fundo possua, no mínimo, 50
(cinquenta) cotistas e (ii) não será concedido ao Cotista pessoa física titular de cotas que
representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das cotas ou cujas cotas lhe derem direito
ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos
pelo fundo. Assim, considerando que no âmbito do Fundo não há limite máximo de subscrição
por investidor, não farão jus ao benefício tributário acima mencionado (i) o Cotista pessoa física
que seja titular de Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas ou
cujas Cotas lhe deem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do
total de rendimentos auferidos pelo Fundo, e/ou (ii) o Fundo, na hipótese de ter menos de 50
(cinquenta) Cotistas. Os rendimentos das aplicações de renda fixa e variável realizadas pelo
Fundo estarão sujeitas à incidência do IR retido na fonte à alíquota de 20% (vinte por cento), nos
termos da Lei nº 9.779/99, o que poderá afetar a rentabilidade esperada para as Cotas. O
tratamento tributário do Fundo pode ser alterado a qualquer tempo, independentemente de
quaisquer medidas que o Administrador adote ou possa adotar, em caso de alteração na legislação
tributária vigente.
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O risco tributário ao se investir no Fundo engloba ainda o risco de perdas decorrentes (i) da
criação de novos tributos, (ii) da extinção de benefício fiscal, (iii) da majoração de alíquotas ou
da interpretação diversa da legislação vigente sobre a incidência de quaisquer tributos ou da
aplicação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus cotistas a novos recolhimentos não
previstos inicialmente.
Riscos relacionados à pandemia de COVID-19: O surto de Coronavírus (“COVID-19”) em
escala global iniciado a partir de dezembro de 2019 e declarado como pandemia pela
Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, pode afetar as decisões de investimento
e poderá resultar em volatilidade esporádica nos mercados de capitais globais. Além disso, a
pandemia de COVID-19 pode resultar em restrições a 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, o que pode ter um efeito adverso relevante na
economia global e/ou na economia brasileira. Qualquer mudança material nos mercados
financeiros ou na economia brasileira como resultado desses eventos pode afetar material e
adversamente os negócios, a condição financeira, os resultados das operações e a capacidade de
financiamento, alavancagem e de pagamento das obrigações pecuniárias contraídas pelos
locatários de Imóveis Alvo investidos pelo Fundo e, por consequência, poderá impactar
negativamente a rentabilidade das Cotas do Fundo. Além disso, as mudanças materiais nas
condições econômicas resultantes da pandemia do COVID-19 podem impactar a captação de
recursos pelo Fundo no âmbito da Oferta, influenciando a capacidade do o Fundo investir em
Ativos Alvo, havendo até mesmo risco de não se atingir o Montante Mínimo, o que poderá
impactar a própria viabilidade de realização da Oferta.

XV.

Risco de baixa ocupação dos Imóveis: A receita preponderante do Fundo decorrerá da
exploração da atividade hoteleira a ser desenvolvida nos Imóveis-Alvo, sendo certo que a
rentabilidade do Fundo poderá sofrer oscilação em caso de ocupação abaixo da taxa de ocupação
esperada. A ocupação abaixo da estimada ou a redução no nível de ocupação dos Imóveis-Alvo
integrantes da carteira do Fundo poderão afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a
rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. Por conta da pandemia da Covid-19, as
atividades relacionadas a empreendimentos de lazer e turismo foram severamente afetadas pela
restrição de convívio social. Situações semelhantes, ou mesmo crises econômicas que afetem tais
atividades, poderão resultar em baixa ocupação dos Imóveis-Alvo, impactando negativamente a
receita do Fundo.

XVI.

Risco de alteração da legislação aplicável ao Fundo e/ou aos Cotistas: A legislação aplicável
ao Fundo, aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo, sem limitação, leis
tributárias, leis cambiais e leis que regulamentem investimentos estrangeiros em cotas de fundos
de investimento no Brasil, está sujeita a alterações. Ainda, poderão ocorrer interferências de
autoridades governamentais e órgãos reguladores nos mercados, bem como moratórias e
alterações das políticas monetárias e cambiais. Tais eventos poderão impactar de maneira adversa
o valor das Cotas, bem como as condições para distribuição de rendimentos e para resgate das
Cotas, inclusive as regras de fechamento de câmbio e de remessa de recursos do e para o exterior.
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Ademais, a aplicação de leis existentes e a interpretação de novas leis poderão impactar os
resultados do Fundo. Existe o risco de tais regras serem modificadas no contexto de uma eventual
reforma tributária. Assim, o risco tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de
novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a
revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não
previstos inicialmente. O tratamento tributário do Fundo pode ser alterado a qualquer tempo,
independentemente de quaisquer medidas que o Administrador adote ou possa adotar, em caso de
alteração na legislação tributária vigente. À parte da legislação tributária, as demais leis e normas
aplicáveis ao Fundo, aos Cotistas e aos investimentos do Fundo, incluindo, mas não se limitando,
matéria de câmbio e investimentos externos em cotas de fundos de investimento no Brasil,
também estão sujeitas a alterações. Esses eventos podem impactar adversamente no valor dos
investimentos, bem como as condições para a distribuição de rendimentos e de resgate das Cotas.
Risco regulatório: A estrutura financeira, econômica e jurídica do Fundo apoia-se em um
conjunto de obrigações e responsabilidades contratuais e na legislação em vigor e, em razão da
pouca maturidade e da escassez de precedentes em operações similares e de jurisprudência no
que tange a este tipo de operação financeira, poderá haver perdas por parte dos Cotistas em razão
do dispêndio de tempo e recursos para manutenção do arcabouço contratual estabelecido.
Risco jurídico: O Fundo poderá ser réu em diversas ações, nas esferas cível, tributária e
trabalhista. Não há garantia de que o Fundo venha a obter resultados favoráveis ou que eventuais
processos judiciais ou administrativos propostos contra o Fundo venham a ser julgados
improcedentes, ou, ainda, que ele tenha reservas suficientes. Caso tais reservas não sejam
suficientes, é possível que um aporte adicional de recursos seja feito mediante a subscrição e
integralização de novas Cotas pelos Cotistas, que deverão arcar com eventuais perdas. A despeito
das diligências realizadas, é possível que existam contingências não identificadas ou não
identificáveis que possam onerar o Fundo e o valor de suas Cotas.
Risco da morosidade da justiça brasileira: O Fundo poderá ser parte em demandas judiciais
relacionadas aos Imóveis-Alvo que vier a deter, 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 Imóveis-Alvo e, consequentemente, poderá
impactar negativamente no patrimônio do Fundo, na rentabilidade dos Cotistas e no valor de
negociação das Cotas.
Risco de governança: Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) a
Administradora e/ou REC; (b) os sócios, diretores e funcionários da Administrador e/ou da REC;
(c) empresas ligadas à Administradora e/ou à REC, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os
prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; e (e) o Cotista cujo
interesse seja conflitante com o do Fundo, exceto quando forem os únicos Cotistas ou quando
houver aquiescência expressa da maioria dos Cotistas manifestada na própria Assembleia Geral
de Cotistas, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente Assembleia Geral em
que se dará a permissão de voto ou quando todos os subscritores de Cotas forem condôminos de
bem com quem concorreram para a integralização de Cotas, podendo aprovar o laudo, sem
prejuízo da responsabilidade de que trata o parágrafo 6º do artigo 8º da Lei nº 6.404/76, conforme
o parágrafo 2º do artigo 12 da Instrução CVM 472. Tal restrição de voto pode trazer prejuízos às
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pessoas listadas nas letras "a" a "e", caso estas decidam adquirir Cotas. Adicionalmente,
determinadas matérias que são objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas
quando aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas. Determinadas matérias que são objeto de
Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando aprovadas por: (i) 25% (vinte e
cinco por cento), no mínimo, das cotas emitidas, quando o Fundo tiver mais de 100 (cem)
cotistas; ou (ii) metade, no mínimo, das cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100 (cem)
cotistas. Tendo em vista que FII tendem a possuir número elevado de cotistas, é possível que
determinadas matérias fiquem impossibilitadas de aprovação pela ausência de quórum de
instalação (quando aplicável) e de votação de tais assembleias.
Risco operacional: Os Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa objeto de investimento pelo Fundo
serão administrados pela Administradora e geridos pela REC, portanto os resultados do Fundo
dependerão de uma administração/gestão adequada, a qual estará sujeita a eventuais riscos
operacionais, que caso venham a ocorrer, poderão afetar a rentabilidade dos Cotistas.
Risco de concentração da carteira do Fundo: Não há qualquer indicação na Política de
Investimento sobre a quantidade de ativos que o Fundo deverá adquirir. A carteira do Fundo fica
sujeita à possibilidade de concentração em um número limitado de ativos, estando o Fundo
exposto aos riscos inerentes a essa situação.
Risco relativo à concentração e pulverização: Conforme dispõe o Regulamento, não há
restrição quanto ao limite de Cotas que podem ser detidas por um único Cotista. Assim, poderá
ocorrer situação em que um único Cotista venha a deter parcela substancial das Cotas, passando
tal Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos
eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de que deliberações sejam
tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos em detrimento do
Fundo e/ou dos Cotistas minoritários. Adicionalmente, caso um Cotista que também seja
construtor, incorporador ou sócio dos empreendimentos imobiliários investidos pelo Fundo,
detenha (isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas) percentual superior a 25%
(vinte e cinco por cento) das Cotas, o Fundo passará a ser tributado como pessoa jurídica nos
termos da Lei nº 9.779/99, ocasião em que a rentabilidade do Fundo será prejudicada.
Risco de potencial conflito de interesse: O Regulamento prevê determinados atos que
caracterizam conflito de interesses entre o Fundo e a Administradora ou entre o Fundo e a REC
que dependem de aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas.
Risco de desempenho passado: Ao analisar quaisquer informações fornecidas em qualquer
material de divulgação do Fundo que venha a ser disponibilizado acerca de resultados passados
de quaisquer mercados ou de quaisquer investimentos em que a Administradora e/ou a REC
tenham de qualquer forma participado, os potenciais Cotistas devem considerar que qualquer
resultado obtido no passado não é indicativo de possíveis resultados futuros, e não há qualquer
garantia de que resultados similares serão alcançados pelo Fundo no futuro. Os investimentos
estão sujeitos a diversos riscos, incluindo, sem limitação, variação nas taxas de juros e índices de
inflação e variação cambial.
Risco decorrente de alterações do Regulamento: O Regulamento poderá ser alterado sempre
que tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências da CVM,
em consequência de normas legais ou regulamentares, por determinação da CVM ou por
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deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. Tais alterações poderão afetar o modo de operação
do Fundo e acarretar perdas patrimoniais aos Cotistas.
Risco de diluição: No caso de realização de novas emissões de Cotas pelo Fundo, o exercício do
direito de preferência pelos Cotistas do Fundo em eventuais emissões de novas Cotas depende da
disponibilidade de recursos por parte do Cotista. Caso ocorra uma nova oferta de Cotas e o
Cotista não tenha disponibilidades para exercer o direito de preferência, este poderá sofrer
diluição de sua participação e, assim, ver sua influência nas decisões políticas do Fundo reduzida.
Risco de mercado relativo aos Ativos de Renda Fixa: Existe o risco de variação no valor e na
rentabilidade dos Ativos de Renda Fixa integrantes da carteira do Fundo, que pode aumentar ou
diminuir, de acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e dos critérios para
precificação de ativos. Além disso, poderá haver oscilação negativa nas Cotas pelo fato de o
Fundo poder adquirir títulos que, além da remuneração por um índice de preços, são remunerados
por uma taxa de juros, e sofrerão alterações de acordo com o patamar das taxas de juros
praticadas pelo mercado para as datas de vencimento desses títulos. Em caso de queda do valor
dos Ativos de Renda Fixa que componham a carteira do Fundo, o patrimônio líquido do Fundo
pode ser afetado negativamente. Desse modo, a Administradora pode ser obrigado a liquidar os
Ativos de Renda Fixa a preços depreciados, podendo, com isso, influenciar negativamente no
valor das Cotas.
Riscos de prazo: Considerando que a aquisição de Cotas é um investimento de longo prazo,
pode haver alguma oscilação do valor da Cota, havendo a possibilidade, inclusive, de acarretar
perdas do capital aplicado ou ausência de demanda na venda das Cotas no mercado secundário.
Risco de disponibilidade de caixa: Caso o Fundo não tenha recursos disponíveis para honrar
suas obrigações, a Administradora convocará os Cotistas para que em Assembleia Geral de
Cotistas estes deliberem pela aprovação da emissão de novas cotas com o objetivo de realizar
aportes adicionais de recursos ao Fundo. Os Cotistas que não aportarem recursos serão diluídos.
Riscos relacionados ao investimento em valores mobiliários: O investimento nas Cotas é uma
aplicação em valores mobiliários, o que pressupõe que a rentabilidade do Cotista dependerá da
valorização e dos rendimentos a serem pagos pelos Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa. No caso
em questão, os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas dependerão, principalmente, dos
resultados obtidos pelo Fundo com receita e/ou a negociação dos Ativos-Alvo em que o Fundo
venha a investir, bem como dependerão dos custos incorridos pelo Fundo. Assim, existe a
possibilidade do Fundo ser obrigado a dedicar uma parte substancial de seu fluxo de caixa para
pagar suas obrigações, reduzindo o dinheiro disponível para distribuições aos Cotistas, o que
poderá afetar adversamente o valor de mercado das Cotas.
Riscos relativos ao pré-pagamento ou amortização extraordinária dos ativos: Os AtivosAlvo poderão conter em seus documentos constitutivos cláusulas de pré-pagamento ou
amortização extraordinária. Tal situação pode acarretar o desenquadramento da carteira do Fundo
em relação aos critérios de concentração. Nesta hipótese, poderá haver dificuldades na
identificação pela REC de Ativos-Alvo que estejam de acordo com a Política de Investimento.
Desse modo, a REC poderá não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma
rentabilidade, o que pode afetar de forma negativa o patrimônio do Fundo e a rentabilidade das
Cotas, não sendo devida pelo Fundo, pela Administradora ou pela REC, todavia, qualquer multa
ou penalidade, a qualquer título, em decorrência desse fato.
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Risco de desenquadramento passivo involuntário: Sem prejuízo do quanto estabelecido no
Regulamento, na ocorrência de algum evento que a ensejar o desenquadramento passivo
involuntário, a CVM poderá determinar à Administradora, sem prejuízo das penalidades cabíveis,
a convocação de assembleia geral de Cotistas para decidir sobre uma das seguintes alternativas:
(i) transferência da administração ou da gestão do Fundo, ou de ambas; (ii) incorporação a outro
Fundo, ou (iii) liquidação do Fundo. A ocorrência das hipóteses previstas nos itens “i” e “ii”
acima poderá afetar negativamente o valor das Cotas e a rentabilidade do Fundo. Por sua vez, na
ocorrência do evento previsto no item “iii” acima, não há como garantir que o preço de venda dos
Ativos do Fundo será favorável aos Cotistas, bem como não há como assegurar que os Cotistas
conseguirão reinvestir os recursos em outro investimento que possua rentabilidade igual ou
superior àquela auferida pelo investimento nas Cotas do Fundo.
XXXIV.
Risco relativo à inexistência de ativos que se enquadrem na política de investimento: O
Fundo poderá não dispor de ofertas de Ativos-Alvo suficientes ou em condições aceitáveis, a
critério da REC, que atendam, no momento da aquisição, à Política de Investimento, de modo
que o Fundo poderá enfrentar dificuldades para empregar suas disponibilidades de caixa para
aquisição de Ativos-Alvo. A ausência de Ativos-Alvo para aquisição pelo Fundo poderá impactar
negativamente a rentabilidade das Cotas.
XXXV.
Risco de não confiabilidade do Estudo de Viabilidade: O Estudo de Viabilidade pode não ter a
confiabilidade esperada em razão da combinação das premissas e metodologias utilizadas na sua
elaboração, o que poderá afetar adversamente a decisão de investimento pelo Investidor. Neste
sentido, como o Estudo de Viabilidade se baseia em suposições e expectativas atuais com
respeito a eventos futuros e tendências financeiras, não se pode assegurar ao investidor que estas
projeções serão comprovadamente exatas, pois foram elaboradas com meros fins de ilustrar, de
acordo com determinadas suposições limitadas e simplificadas, uma projeção de recursos
potenciais e custos.
XXXVI.
Risco decorrente da prestação dos serviços de gestão para outros fundos de investimento: A
REC, instituição responsável pela gestão dos ativos integrantes da carteira do Fundo, presta ou
poderá prestar serviços de gestão da carteira de investimentos de outros fundos de investimento
que tenham por objeto o investimento em ativos semelhantes aos ativos objeto da carteira do
Fundo. Desta forma, no âmbito de sua atuação na qualidade de REC do Fundo e de tais fundos de
investimento, é possível que a REC acabe por decidir alocar determinados ativos em outros
fundos de investimento que podem, inclusive, ter um desempenho melhor que os ativos alocados
no Fundo, de modo que não é possível garantir que o Fundo deterá a exclusividade ou preferência
na aquisição de tais ativos.
XXXVII. Risco relativo ao prazo de duração indeterminado do Fundo: Considerando que o Fundo
constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, não
permitido o resgate de Cotas, salvo na hipótese de liquidação do Fundo. Caso os Cotistas
decidam pelo desinvestimento no Fundo, 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.
XXXVIII. Riscos do uso de derivativos: A contratação, pelo Fundo, de instrumentos derivativos poderá
acarretar oscilações negativas no valor de seu patrimônio líquido superiores àquelas que
ocorreriam se tais instrumentos não fossem utilizados. A contratação deste tipo de operação não
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deve ser entendida como uma garantia do Fundo, da Administradora, da REC, de qualquer
mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC de remuneração das Cotas do
Fundo. A contratação de operações com derivativos poderá resultar em perdas para o Fundo e
para os Cotistas.
Riscos relativos aos Imóveis-Alvo: Exceto pela destinação aos recursos decorrentes da
Primeira Emissão, o Fundo não tem Imóveis-Alvo pré-definidos, tratando-se, portanto, de um
fundo “genérico”. Assim, o Fundo não possui um ativo imobiliário ou empreendimento
específico, sendo, portanto, de política de investimento ampla. A REC poderá não encontrar
imóveis atrativos dentro do perfil a que se propõe. Independentemente da possibilidade de
aquisição de diversos imóveis pelo Fundo, este poderá adquirir um número restrito de imóveis,
o que poderá gerar concentração da carteira. Não há garantias de que os investimentos
pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no momento e em quantidade conveniente 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
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 o
patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
Riscos relativos ao setor de securitização imobiliária e às companhias securitizadoras: O
Fundo poderá adquirir CRI, os quais poderão vir a ser negociados com base em registro
provisório concedido pela CVM. Caso determinado registro definitivo não venha a ser concedido
pela CVM, a emissora de tais CRI deverá resgatá-los antecipadamente. Caso a emissora já tenha
utilizado os valores decorrentes da integralização dos CRI, ela poderá não ter disponibilidade
imediata de recursos para resgatar antecipadamente os CRI.
A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 76, estabelece que
“as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de
pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal,
previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são
atribuídos”. Em seu parágrafo único prevê, ainda, que “desta forma permanecem respondendo
pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou
sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação”.
Caso prevaleça o entendimento previsto no dispositivo acima citado, os credores de débitos de
natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista da companhia securitizadora poderão concorrer
com os titulares dos CRI no recebimento dos créditos imobiliários que compõem o lastro dos
CRI em caso de falência.
Portanto, caso a securitizadora não honre suas obrigações fiscais, previdenciárias ou
trabalhistas, os créditos imobiliários que servem de lastro à emissão dos CRI e demais ativos
integrantes dos respectivos patrimônios separados poderão vir a ser acessados para a liquidação
de tais passivos, afetando a capacidade da securitizadora de honrar suas obrigações decorrentes
dos CRI e, consequentemente, o respectivo Ativo Imobiliário integrante do patrimônio do
Fundo.
Riscos relacionados aos créditos que lastreiam os CRI: Para os contratos ou debêntures que
lastreiam a emissão dos CRI em que os devedores têm a possibilidade de efetuar o pagamento
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XLII.

antecipado dos créditos imobiliários, esta antecipação poderá afetar, total ou parcialmente, os
cronogramas de remuneração, amortização e/ou resgate dos CRI, bem como a rentabilidade
esperada do papel.
Para os CRI que possuam condições para a ocorrência de vencimento antecipado do contrato ou
debêntures lastro dos CRI, a companhia securitizadora emissora dos CRI promoverá o resgate
antecipado dos CRI, conforme a disponibilidade dos recursos financeiros. Assim, os
investimentos do Fundo nestes CRI poderão sofrer perdas financeiras no que tange à não
realização do investimento realizado (retorno do investimento ou recebimento da remuneração
esperada), bem como a REC poderá ter dificuldade de reinvestir os recursos à mesma taxa
estabelecida como remuneração do CRI.
A capacidade da companhia securitizadora emissora dos CRI de honrar as obrigações decorrentes
dos CRI depende do pagamento pelo(s) devedor(es) dos créditos imobiliários que lastreiam a
emissão CRI e da execução das garantias eventualmente constituídas. Os créditos imobiliários
representam créditos detidos pela companhia securitizadora contra o(s) devedor(es),
correspondentes aos saldos do(s) contrato(s) imobiliário(s), que compreendem atualização
monetária, juros e outras eventuais taxas de remuneração, penalidades e demais encargos
contratuais ou legais. O patrimônio separado constituído em favor dos titulares dos CRI não
conta com qualquer garantia ou coobrigação da companhia securitizadora. Assim, o recebimento
integral e tempestivo do Fundo e pelos demais titulares dos CRI dos montantes devidos,
conforme previstos nos termos de securitização, depende do recebimento das quantias devidas
em função dos contratos imobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos valores decorrentes
dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira dos devedores
poderá afetar negativamente a capacidade do patrimônio separado de honrar suas obrigações no
que tange ao pagamento dos CRI pela companhia securitizadora.
Riscos relativos ao setor imobiliário: O Fundo poderá investir, direta ou indiretamente, em
imóveis ou direitos reais, os quais estão sujeitos aos seguintes riscos que, se concretizados,
afetarão os rendimentos das Cotas:
(i) Risco imobiliário: É a eventual desvalorização do(s) empreendimento(s) investido(s) direta ou
indiretamente pelo Fundo, ocasionada por, não se limitando, fatores como fatores
macroeconômicos que afetem toda a economia, mudança de zoneamento ou regulatórios que
impactem diretamente o local do(s) empreendimento(s), seja possibilitando a maior oferta de
imóveis (e, consequentemente, deprimindo os preços dos alugueis no futuro) ou que
eventualmente restrinjam os possíveis usos do(s) empreendimento(s) limitando sua valorização
ou potencial de revenda, mudanças socioeconômicas que impactem exclusivamente a(s)
região(ões) onde o(s) empreendimento(s) se encontre(m), como, por exemplo, o aparecimento de
favelas ou locais potencialmente inconvenientes, como boates, bares, entre outros, que resultem
em mudanças na vizinhança, piorando a área de influência para uso comercial, alterações
desfavoráveis do trânsito que limitem, dificultem ou impeçam o acesso ao(s) empreendimento(s)
e restrições de infraestrutura/serviços públicos no futuro, como capacidade elétrica,
telecomunicações, transporte público, entre outros, a expropriação (desapropriação) do(s)
empreendimento(s) em que o pagamento compensatório não reflita o ágio e/ou a apreciação
histórica, atraso e/ou não conclusão das obras dos empreendimentos imobiliários, aumento dos
custos de construção, lançamento de novos empreendimentos imobiliários hoteleiros próximos ao

45

193

imóvel investido, flutuação no valor dos imóveis integrantes da carteira dos fundos investidos
pelo Fundo, risco relacionados aos contratos de locação dos imóveis dos fundos investidos pelo
Fundo e de não pagamento, risco de não contratação de seguro para os imóveis integrantes da
carteira do Fundo, riscos relacionados à possibilidade de aquisição de ativos onerados e riscos
relacionados às garantias dos ativos e o não aperfeiçoamento das mesmas.
(ii)Risco de regularidade dos imóveis: O Fundo e/ou os veículos investidos pelo Fundo poderão
adquirir empreendimentos imobiliários que ainda não estejam concluídos e, portanto, não tenham
obtido todas as licenças aplicáveis. Referidos empreendimentos imobiliários somente poderão ser
utilizados e locados quando estiverem devidamente regularizados perante os órgãos públicos
competentes. Deste modo, a demora na obtenção da regularização dos referidos
empreendimentos imobiliários poderá provocar a impossibilidade de alugá-los e, portanto,
provocar prejuízos aos veículos investidos pelo Fundo e, consequentemente, ao Fundo e aos seus
Cotistas.
(iii) Risco de atrasos e/ou não conclusão das obras de empreendimentos imobiliários: O Fundo
poderá adiantar quantias para projetos de construção, desde que tais recursos se destinem
exclusivamente à execução da obra do empreendimento e sejam compatíveis com o seu
cronograma físico-financeiro. Neste caso, em ocorrendo o atraso na conclusão ou a não
conclusão das obras dos referidos empreendimentos imobiliários, seja por fatores climáticos ou
quaisquer outros que possam afetar direta ou indiretamente os prazos estabelecidos, poderá ser
afetado o prazo estimado para início do recebimento dos valores de locação e consequente
rentabilidade do Fundo, bem como os Cotistas poderão ainda ter que aportar recursos adicionais
nos referidos empreendimentos imobiliários para que os mesmos sejam concluídos. O construtor
dos referidos empreendimentos imobiliários pode enfrentar problemas financeiros,
administrativos ou operacionais que causem a interrupção e/ou atraso das obras e dos projetos
relativos à construção dos referidos empreendimentos imobiliários. Tais hipóteses poderão
provocar prejuízos ao Fundo e, consequentemente aos Cotistas.
(iv) Risco de aumento dos custos de construção: O Fundo poderá adiantar quantias para projetos
de construção, desde que tais recursos se destinem exclusivamente à execução da obra do
empreendimento e sejam compatíveis com o seu cronograma físico-financeiro. Assim, o Fundo
poderá contratualmente assumir a responsabilidade de um eventual aumento dos custos de
construção dos referidos empreendimentos imobiliários. Neste caso, o Fundo terá que aportar
recursos adicionais nos referidos empreendimentos imobiliários para que estes sejam concluídos
e, consequentemente, os Cotistas poderão ter que suportar o aumento no custo de construção dos
empreendimentos imobiliários.
(v) Risco de sinistro: No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis objeto de
investimento pelo Fundo, direta ou indiretamente, os recursos obtidos pela cobertura do seguro
dependerão da capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, nos termos da
apólice exigida, bem como as indenizações a serem pagas pelas seguradoras poderão ser
insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices. Na
hipótese de os valores pagos pela seguradora não serem suficientes para reparar o dano sofrido,
deverá ser convocada assembleia geral de cotistas para que os cotistas deliberem o procedimento
a ser adotado. Há, também, determinados tipos de perdas que não estarão cobertas pelas apólices,
tais como atos de terrorismo, guerras e/ou revoluções civis. Se qualquer dos eventos não cobertos
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nos termos dos contratos de seguro vier a ocorrer, o Fundo poderá sofrer perdas relevantes e
poderá ser obrigado a incorrer em custos adicionais, os quais poderão afetar o seu desempenho
operacional. Ainda, o Fundo poderá ser responsabilizado judicialmente pelo pagamento de
indenização a eventuais vítimas do sinistro ocorrido, o que poderá ocasionar efeitos adversos em
sua condição financeira e, consequentemente, nos rendimentos a serem distribuídos aos cotistas.
(vi) Risco de desapropriação: De acordo com o sistema legal brasileiro, os imóveis integrantes
da carteira do Fundo, direta ou indiretamente, poderão ser desapropriados por necessidade,
utilidade pública ou interesse social, de forma parcial ou total. Ocorrendo a desapropriação, não
há como garantir de antemão que o preço que venha a ser pago pelo Poder Público será justo,
equivalente ao valor de mercado, ou que, efetivamente, remunerará os valores investidos de
maneira adequada. Dessa forma, caso o(s) imóvel(is) seja(m) desapropriado(s), este fato poderá
afetar adversamente e de maneira relevante as atividades do Fundo, sua situação financeira e
resultados. Outras restrições ao(s) imóvel(is) também podem ser aplicadas pelo Poder Público,
restringindo, assim, a utilização a ser dada ao(s) imóvel(is), tais como o tombamento deste ou de
área de seu entorno, incidência de preempção e ou criação de zonas especiais de preservação
cultural, dentre outros.
(vii) Risco do incorporador/construtor: A empreendedora, construtora ou incorporadora de bens
integrantes da carteira do Fundo podem ter problemas financeiros, societários, operacionais e de
performance comercial relacionados a seus negócios em geral ou a outros empreendimentos
integrantes de seu portfólio comercial e de obras. Essas dificuldades podem causar a interrupção
e/ou atraso das obras dos projetos relativos aos empreendimentos imobiliários, causando
alongamento de prazos e aumento dos custos dos projetos. Não há garantias de pleno
cumprimento de prazos, o que pode ocasionar uma diminuição nos resultados do Fundo.
(viii)
Risco de vacância: Os veículos investidos pelo Fundo poderão não ter sucesso na
prospecção de locatários e/ou arrendatários do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) nos quais o
Fundo vier a investir direta ou indiretamente, o que poderá reduzir a rentabilidade do Fundo,
tendo em vista o eventual recebimento de um montante menor de receitas decorrentes de locação,
arrendamento e venda do(s) empreendimento(s). Adicionalmente, os custos a serem despendidos
com o pagamento de taxas de condomínio e tributos, dentre outras despesas relacionadas ao(s)
empreendimento(s) (os quais são atribuídos aos locatários dos imóveis) poderão comprometer a
rentabilidade do Fundo.
(ix) Risco de desvalorização dos imóveis: Um fator que deve ser preponderantemente levado em
consideração é o potencial econômico, inclusive a médio e longo prazo, das regiões onde estarão
localizados os imóveis objeto de investimento pelo Fundo. A análise do potencial econômico da
região deve se circunscrever não somente ao potencial econômico corrente, como também deve
levar em conta a evolução deste potencial econômico da região no futuro, tendo em vista a
possibilidade de eventual decadência econômica da região, com impacto direto sobre o valor do
imóvel investido pelo Fundo.
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(x) Riscos relacionados à ocorrência de casos fortuitos e eventos de força maior: Os
rendimentos do Fundo decorrentes da exploração de imóveis estão sujeitos ao risco de eventuais
prejuízos decorrentes de casos fortuitos e eventos de força maior, os quais consistem em
acontecimentos inevitáveis e involuntários relacionados aos imóveis. Portanto, os resultados do
Fundo estão sujeitos a situações atípicas, que, mesmo com sistemas e mecanismos de
gerenciamento de riscos, poderão gerar perdas ao Fundo e aos Cotistas.
(xi) Risco de contingências ambientais: Por se tratar de investimento em imóveis, eventuais
contingências ambientais podem implicar responsabilidades pecuniárias (indenizações e multas
por prejuízos causados ao meio ambiente) para o Fundo. Problemas ambientais podem ocorrer,
como exemplo vendavais, inundações ou os decorrentes de vazamento de esgoto sanitário
provocado pelo excesso de uso da rede pública, acarretando, assim, na perda de substância
econômica de imóveis situados nas proximidades das áreas atingidas por estes eventos. As
operações dos locatários do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) construído(s) no(s) imóvel(is)
poderão causar impactos ambientais nas regiões em que este(s) se localiza(m). Nesses casos, o
valor do(s) imóvel(is) perante o mercado poderá ser negativamente afetado e os locatários e/ou o
Fundo, na qualidade de proprietário direto ou indireto do(s) imóvel(is) poderão estar sujeitos a
sanções administrativas e criminais, independentemente da obrigação de reparar ou indenizar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados.
(xii) Riscos de alterações nas leis e regulamentos ambientais: Os proprietários e os locatários de
imóveis estão sujeitos a legislação ambiental nas esferas federal, estadual e municipal. Essas leis
e regulamentos ambientais podem acarretar atrasos e custos significativos para cumpri-las, assim
como proibir ou restringir severamente a atividade de incorporação, construção e/ou reforma em
regiões ou áreas ambientalmente sensíveis. Na hipótese de violação ou não cumprimento de tais
leis, regulamentos, licenças e autorizações, empresas e, eventualmente, o Fundo ou os locatários
podem sofrer sanções administrativas, tais como multas, interdição de atividades, cancelamento
de licenças e revogação de autorizações, ou estarem sujeitas a sanções criminais (inclusive seus
administradores). As agências governamentais ou outras autoridades podem também editar novas
regras mais rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes,
que podem obrigar os locatários ou proprietários de imóveis a gastar recursos adicionais na
adequação ambiental, inclusive obtenção de licenças ambientais para instalações e equipamentos
que não necessitavam anteriormente dessas licenças ambientais. As agências governamentais ou
outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira significativa a emissão das licenças e
autorizações necessárias para o desenvolvimento dos negócios dos locatários, gerando,
consequentemente, efeitos adversos em seus negócios. Qualquer dos eventos acima poderá fazer
com que os locatários tenham dificuldade em honrar com os aluguéis dos imóveis que, em
virtude da excussão de determinadas garantias dos ativos, venham integrar o patrimônio do
Fundo podendo afetar adversamente os resultados do Fundo em caso de atrasos ou
inadimplementos. Nessa hipótese, as atividades e os resultados do Fundo poderão ser impactados
adversamente e, por conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas. Ainda, em função de exigências
dos órgãos competentes, pode haver a necessidade de se providenciar reformas ou alterações em
tais imóveis cujo custo poderá ser imputado ao Fundo.
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(xiii) Risco de revisão ou rescisão dos contratos de locação ou arrendamento: O Fundo e/ou os
veículos investidos pelo Fundo poderão ter na sua carteira de investimentos imóveis que sejam
alugados ou arrendados cujos rendimentos decorrentes dos referidos alugueis ou arrendamentos
seja a fonte de remuneração dos Cotistas do Fundo e/ou dos cotistas/acionistas dos veículos
investidos pelo Fundo. Referidos contratos de locação poderão ser rescindidos ou revisados, o
que poderá comprometer total ou parcialmente os rendimentos que são distribuídos ao Fundo e
aos seus Cotistas e/ou aos cotistas/acionistas dos veículos investidos pelo Fundo e,
consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.
(xiv) Risco de lançamento de novos empreendimentos imobiliários hoteleiros: Consiste no risco
de lançamento de novos empreendimentos imobiliários hoteleiros próximos aos imóveis, o que
poderá dificultar a capacidade do Fundo e/ou dos veículos investidos pelo Fundo em renovar as
locações ou locar espaços para novos inquilinos.
O lançamento de novos empreendimentos imobiliários hoteleiros em áreas próximas às que se
situam os imóveis da carteira de investimento do Fundo e/ou dos veículos investidos pelo Fundo
poderá impactar a capacidade em locar ou de renovar a locação de espaços dos imóveis em
condições favoráveis, o que poderá gerar uma redução na receita do Fundo e/ou do veículo
investido pelo Fundo e, consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.
XLIII.

Riscos relativos à rentabilidade do investimento: O investimento em cotas de FII é uma
aplicação em valores mobiliários de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade do
cotista dependerá da valorização imobiliária e do resultado da administração dos imóveis do
patrimônio do fundo. No caso em questão, os valores a serem distribuídos aos Cotistas
dependerão do resultado do Fundo, que por sua vez, dependerá preponderantemente dos ImóveisAlvo objeto de investimento pelo Fundo, excluídas as despesas previstas no Regulamento para a
manutenção do Fundo.

XLIV.

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

XLV.

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

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

XLVII.

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

XLVIII.

Demais riscos: O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios
ou exógenos ao controle da Administradora e da REC, tais como moratória, guerras, revoluções,
além de mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos
financeiros integrantes da carteira, alteração na política econômica e decisões judiciais
porventura não mencionados nesta seção.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRICK 23
CNPJ 35.652.306/0001-07
Pelo presente Instrumento Particular, BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição
financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501,
5º andar (parte), Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23,
devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de
títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006
(“Administrador”), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, por seus representantes
legais infra-assinados, na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIARIO BRICK 23, constituído em 1 de novembro de 2019 (“Fundo”),
CONSIDERANDO QUE:
I.

Não foi realizada emissão e distribuição de cotas do Fundo até o momento;

II.
O Administrador deseja alterar a denominação do Fundo, realizar alterações no Regulamento do
Fundo e contratar, em benefício do Fundo, prestador de serviço de gestão de carteira;
III.
Diante da ausência de cotistas, a alteração do regulamento não demanda a observação do
disposto no artigo 18, II, da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008 (“Instrução CVM nº
472/08”); e
IV.

É do interesse da Administradora aprovar a primeira emissão de cotas do Fundo.

RESOLVE:
1.

Alterar a denominação do Fundo para FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC HOTELARIA;

2.
Aprovar o novo Regulamento do Fundo, substancialmente no teor e na forma do documento
constante do Anexo I, o qual é parte integrante do presente Instrumento, doravante referido
simplesmente como “Regulamento”, sendo certo que todas as informações e documentos relativos ao
Fundo que, por força do Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos cotistas,
poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de
computadores no seguinte endereço: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracaofiduciaria;
3.
Aprovar a contratação da REC GESTÃO DE RECURSOS S.A., com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, 250, conj. 216, Vila Olímpia, CEP 04552-040, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 22.828.968/0001-43, devidamente autorizada a exercer as atividades de administração
de carteira de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 14.464, de 18 de setembro de
2015, para prestar serviços de gestão de carteira do Fundo, conforme atribuições previstas no
Regulamento e no respectivo contrato de prestação de serviços;
4.
Aprovar a primeira emissão de cotas do Fundo para distribuição mediante oferta pública, nos
termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), da Instrução CVM
472 de 31 de outubro de 2008 (“Instrução CVM 472”), do Regulamento e das demais disposições legais
(“Primeira Emissão” e “Oferta”), consoante as seguintes características, sujeito à complementação pelos
documentos da Oferta:
Internal Use Only
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(a)
Quantidade de Cotas Emitidas: a quantidade inicial de cotas a serem emitidas é de até 1.550.000
(um milhão, quinhentas e cinquenta mil) cotas do Fundo, sem considerar as cotas do Lote Adicional,
conforme abaixo definido;
(b)
Preço de Subscrição das Cotas: R$100,00 (cem reais) cada cota, já considerada a Taxa de
Distribuição Primária;
(c)
Aplicação Mínima Inicial: o investimento mínimo por investidor é de 10 (dez) cotas, em valor
correspondente a R$1.000,00 (mil reais) (“Aplicação Mínima Inicial”);
(d)
Montante Inicial da Oferta: a Primeira Emissão será de, inicialmente, R$155.000.000,00 (cento e
cinquenta e cinco milhões de reais), podendo ser acrescido em até 20% (vinte por cento), conforme o
caso, mediante a emissão do lote adicional (“Montante Inicial da Oferta”);
(e)
Distribuição Parcial/Cancelamento da Emissão: na Primeira Emissão do Fundo será admitida a
distribuição parcial das cotas, em valor mínimo correspondente a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais)
(“Montante Mínimo da Oferta”). Caso não sejam subscritas cotas em montante correspondente ao
Montante Mínimo até o término do prazo de subscrição das cotas a Primeira Emissão será cancelada.
Caso sejam subscritas e integralizadas cotas em quantidade igual ou superior ao Montante Mínimo, mas
não correspondente ao valor da Primeira Emissão, descrito no item “(d)” acima, o Administrador
realizará o cancelamento das cotas não colocadas, nos termos da regulamentação em vigor;
(f)
Lote Adicional: em caso de excesso de demanda, a quantidade de cotas inicialmente ofertada
também poderá ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, até 310.000 (trezentas e dez mil)
cotas, correspondentes ao valor adicional de até R$31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais) (“Lote
Adicional”), nos termos do artigo 14, §2º, da Instrução CVM 400. As Cotas do Lote Adicional serão
emitidas, se for o caso, nas mesmas condições e Preço de Subscrição das cotas inicialmente ofertadas;
(g)

Destinação dos Recursos: os recursos serão destinados para a realização do objeto do Fundo;

(h)
Público Alvo: a Primeira Emissão será direcionada para Investidores Institucionais e Investidores
Não Institucionais. Serão considerados Investidores Institucionais, os Investidores qualificados, conforme
definidos no artigo 9º-B da Instrução CVM 539, de 13 de novembro de 2013 (“Instrução CVM 539”), que
sejam fundos de investimentos, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM,
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), condomínios destinados à
aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3 S.A.– Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”), seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de
capitalização, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, assim como investidores não residentes ou
pessoas físicas ou jurídicas que formalizem suas ordens de investimento direcionada ao Coordenador
Líder (abaixo definido), e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento (“Investidores
Institucionais”); e Investidores Não Institucionais, pessoas físicas ou jurídicas, que formalizem pedido de
subscrição durante o período de subscrição, junto a uma única instituição participante da Oferta,
observados o Investimento Mínimo por Investidor (“Investidores Não Institucionais”);
(i)

Séries: a Primeira Emissão será efetuada em série única;

(j)
Forma e Integralização: todas as cotas da Primeira Emissão serão nominativas e escriturais e
deverão ser integralizadas à vista, em moeda corrente nacional;
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(k)

Taxa de Ingresso: não será cobrada taxa de ingresso;

(l)
Taxa de Distribuição Primária: Taxa em montante equivalente a 3,90% (três inteiros e noventa
centésimos por cento) do Preço de Emissão das Cotas, totalizando o valor de R$3,90 (três reais e noventa
centavos) por Cota, cujos recursos serão utilizados para pagamento de todos os custos da Oferta,
inclusive a comissão de estruturação e distribuição da Oferta devida às Instituições Participantes;
(m) Direito das Cotas: Cada cota terá as características que lhe foram asseguradas no Regulamento do
Fundo;
(n)
Negociação das Cotas: As cotas subscritas e integralizadas serão admitidas à negociação
secundária no Mercado de Bolsa de Valores administrado pela B3; e
(o)
Período de colocação: Até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do anúncio de início da
Oferta, ou até a data de divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, o que ocorrer primeiro.
5.
Submeter à CVM a presente deliberação e os demais documentos exigidos pelos artigos 4º e 10, §
1º da Instrução CVM 472, para a obtenção do registro da Primeira Emissão de cotas do Fundo, as quais
serão distribuídas nos termos da Instrução CVM 400; e
6.
Deliberar a contratação, nos termos da Instrução CVM 472, da instituição líder da Primeira
Emissão, conforme abaixo:
(a)
Coordenador da Oferta: a oferta será coordenada pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia
de Botafogo, nº 228, sala 907, Botafogo, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.652.684/000162 (“Coordenador Líder”).
Sendo assim, assina o presente Instrumento em 1 (uma) via, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo
assinadas.
REINALDO GARCIA
ADAO:09205226700

Digitally signed by REINALDO
GARCIA ADAO:09205226700
Date: 2020.09.24 23:07:50 -03'00'

ANA CRISTINA FERREIRA
DA COSTA:04293386785

Digitally signed by ANA CRISTINA
FERREIRA DA COSTA:04293386785
Date: 2020.09.24 23:09:53 -03'00'

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
24 de setembro de 2020.
Testemunhas:

1.
Nome:
CPF:

THAINA BARBOSA DE Digitally signed by THAINA
DE
OLIVEIRA:170279337 BARBOSA
OLIVEIRA:17027933705
Date: 2020.09.24 23:11:23 -03'00'
05

2.
Nome:
CPF:
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Date: 2020.09.24 23:11:46 -03'00'
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REGULAMENTO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA
CNPJ/ME n.º 35.652.306/0001-07
DO FUNDO
Art. 1º - O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA
designado neste regulamento como FUNDO, é um fundo de investimento imobiliário constituído
sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelo presente
regulamento, a seguir referido como “Regulamento”, pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993,
conforme em vigor (“Lei nº 8.668/93”), pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme em vigor (“Instrução CVM 472”), e pelas
demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, sendo destinado a pessoas
físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil, investidores institucionais e fundos de
investimento, bem como investidores não residentes, observadas as normas aplicáveis, sendo
certo que, até que (i) as Cotas do FUNDO sejam objeto de oferta pública nos termos da Instrução
da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), ou (ii)
o FUNDO apresente prospecto, nos termos do parágrafo segundo do artigo 15 da Instrução CVM
nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”); somente poderão
participar do FUNDO, na qualidade de cotistas (a) investidores profissionais, conforme definidos
no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13 de dezembro de 2013, conforme alterada
(“Instrução CVM 539”), e (b) investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da
Instrução CVM 539, única e exclusivamente nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM
476, mediante negociação no mercado secundário, e a negociação das Cotas do FUNDO estará
condicionada ao cumprimento do prazo previsto no artigo 13 da Instrução CVM 476.
§ 1º - O FUNDO é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
DTVM, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Praia de Botafogo, nº 501, – 5º andar (parte), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/000123 (doravante simplesmente denominada ADMINISTRADORA). O Diretor responsável pela
supervisão do FUNDO pode ser consultado nos seguintes endereços eletrônicos: (a) CVM:
www.cvm.gov.br;
e
(b)
ADMINISTRADORA:
https://www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx/FundosInvestimentoImobiliario.
§ 2º - Todas as informações e documentos relativos ao FUNDO que, por força deste
Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos cotistas poderão ser obtidos
e/ou consultados na sede da ADMINISTRADORA ou em sua página na rede mundial de
computadores no endereço indicado no § 1º acima.
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§ 3º - Para fins do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração
de Recursos de Terceiros” (“Código ANBIMA”), o FUNDO é classificado como “FII Híbrido
Gestão Ativa” no segmento Híbrido.
DO OBJETO
Art. 2º - O FUNDO tem por objeto o investimento, primordialmente, em empreendimentos
imobiliários por meio da aquisição dos seguintes ativos:
(i)

imóveis com destinação hoteleira localizados no Brasil, incluindo, sem limitação,
terrenos, imóveis em fase de desenvolvimento, prontos e acabados, unidades autônomas,
ou ainda, direitos reais a eles relativos, incluindo a propriedade em regime de
condomínio sob multipropriedade, nos termos do Art. 1.358-B e seguintes da Lei n.º
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Imóveis-Alvo”);

(ii)

quotas ou ações de sociedades cujo propósito principal seja a aquisição ou
desenvolvimento de Imóveis-Alvo (“Participação Societária”);

(iii)

certificados de recebíveis imobiliários, desde que estes certificados tenham sido objeto
de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos
da regulamentação em vigor (“CRI”);

(iv)

cotas de outros fundos de investimento imobiliários (“Cotas de FII”); e

(v)

outros valores mobiliários desde que tenham sido emitidos por emissores registrados na
CVM cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento
imobiliário (em conjunto com Imóveis-Alvo, Participações Societárias, CRI e Cotas de
FII, os “Ativos-Alvo”).

§ 1º - Adicionalmente, o FUNDO poderá manter seus recursos permanentemente aplicados em
títulos e valores mobiliários de renda fixa cuja aquisição seja permitida aos fundos de
investimento imobiliário nos termos da Instrução CVM 472 (“Ativos de Renda Fixa”), para
atender suas necessidades de liquidez.
§ 2º - As aquisições dos Ativos-Alvo pelo FUNDO deverão obedecer às seguintes
formalidades e as demais condições estabelecidas neste Regulamento:
(i)

os imóveis, bens e direitos de uso a serem adquiridos pelo FUNDO serão objeto de
prévia avaliação pela ADMINISTRADORA, pela REC ou por terceiro independente,
nos termos do § 4º do art. 45 da Instrução CVM 472; e
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(ii)

se por ocasião da aquisição de Ativos-Alvo forem necessários recursos financeiros
adicionais aos então disponíveis para a compra, o FUNDO deverá emitir novas cotas,
considerando, no mínimo, o montante necessário para arcar com a totalidade do
pagamento.

DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Art. 3º - Os recursos do FUNDO captados por meio do sistema de distribuição de valores
mobiliários serão aplicados pelo FUNDO, preponderantemente, na aquisição dos Ativos-Alvo,
por decisão da ADMINISTRADORA, após recomendação da REC e, de forma a proporcionar
ao cotista a valorização e rentabilidade de suas cotas, mediante a realização de investimentos
imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente:
(i)

auferir receitas por meio de locação, arrendamento, exploração do direito de superfície
para fins hoteleiros, de hospedagem e/ou venda dos Imóveis-Alvo integrantes do seu
patrimônio, podendo, inclusive: (a) ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes da
venda, locação, arrendamento ou exploração de tais dos Imóveis-Alvo; e (b) realizar,
conforme aplicável aos Imóveis-Alvo, reforma, readequação (retrofit), construção e
incorporação imobiliária, desde que para a finalidade hoteleira;

(ii)

auferir rendimentos advindos da aquisição dos demais Ativos-Alvo; e

(iii)

auferir rendimentos advindos da aquisição dos Ativos de Renda Fixa.

§ 1º - Os rendimentos acima mencionados poderão estar significativamente concentrados em
uma mesma fonte pagadora, não havendo limite de investimento por Imóvel-Alvo ou Ativos
Alvo, senão aqueles descritos no Art. 5º abaixo e na regulamentação aplicável.
§ 2º - O FUNDO poderá adquirir Imóveis-Alvo sobre os quais tenham sido constituídos ônus
reais ou outros tipos de gravames anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do FUNDO.
§ 3º - Quando o investimento do FUNDO se der em projetos de construção, caberá à
ADMINISTRADORA, independentemente da contratação de terceiros especializados, exercer
controle efetivo sobre o desenvolvimento do projeto.
§ 4º - A GESTORA terá discricionariedade na seleção e diversificação dos Ativos-Alvo e dos
Ativos de Renda Fixa da carteira do FUNDO, desde que seja respeitada a política de
investimento ora prevista e a legislação e regulamentação aplicáveis.
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§ 5º - Caso os investimentos do FUNDO em valores mobiliários ultrapassem 50% (cinquenta
por cento) de seu patrimônio líquido deverão ser respeitados os limites de aplicação por emissor e
por modalidade de ativos financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de
investimento, incluindo, sem limitar-se à Instrução CVM 555, e serão aplicáveis à
ADMINISTRADORA as regras de desenquadramento e reenquadramento lá estabelecidas, não
se aplicando a restrição de concentração por modalidade para os ativos mencionados no Art. 45, §
6º, da Instrução CVM 472.
Art. 4º - Sem prejuízo da possibilidade de aquisição de CRI pelo FUNDO, nos termos do Art.
2º acima, o FUNDO poderá participar subsidiariamente de operações de securitização através de
cessão de direitos e/ou créditos de locação, venda ou direito de superfície de imóveis integrantes
de seu patrimônio a empresas securitizadoras de recebíveis imobiliários, na forma da legislação
pertinente.
Art. 5º - As disponibilidades financeiras do FUNDO que, temporariamente, não estejam
aplicadas em Ativos-Alvo, nos termos deste Regulamento, poderão ser aplicadas em:
(i)
(ii)

Ativos de Renda Fixa; e
derivativos, exclusivamente para fins de proteção patrimonial, cuja exposição seja
sempre, no máximo, o valor do patrimônio líquido do FUNDO.

Art. 6º - A ADMINISTRADORA poderá, sem prévia anuência dos cotistas, observadas as
recomendações da GESTORA, praticar os seguintes atos, ou quaisquer outros necessários à
consecução dos objetivos do FUNDO, desde que em observância a este Regulamento e à
legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)

celebrar os contratos, negócios jurídicos e a realização de todas as operações necessárias
à execução da política de investimento do FUNDO, incluindo instrumentos relacionados
à alienação ou à aquisição dos Ativos-Alvo, salvo nas hipóteses de Conflito de
Interesses, existentes ou que poderão vir a fazer parte do patrimônio do FUNDO, de
acordo com a política de investimento;

(ii)

adquirir de quaisquer terceiros, transigir, vender, permutar ou de qualquer forma alienar,
no todo ou em parte, para quaisquer terceiros, incluindo, mas não se limitando, para
cotistas do FUNDO, salvo nas hipóteses de Conflito de Interesses, Ativos-Alvo e Ativos
de Renda Fixa, existentes ou que poderão vir a fazer parte do patrimônio do FUNDO, de
acordo com a política de investimento, inclusive com a elaboração de análises
econômico-financeiras, se for o caso;

(iii)

celebrar, aditar, rescindir ou não renovar, bem como ceder ou transferir para terceiros, a
qualquer título, os contratos com os prestadores de serviços do FUNDO;
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(iv)

alugar, arrendar, ou constituir direito real de superfície sobre os Imóveis-Alvo
integrantes do patrimônio do FUNDO; e

(v)

adquirir ou subscrever, conforme o caso, Ativos de Renda Fixa para o FUNDO.

Art. 7º - Não existe qualquer promessa do FUNDO, da ADMINISTRADORA ou dos demais
prestadores de serviço do FUNDO acerca da rentabilidade das aplicações dos recursos do
FUNDO.
DAS COTAS
Art. 8º - As cotas do FUNDO correspondem a frações ideais de seu patrimônio e terão a
forma nominativa e escritural, sendo que as condições de emissão, distribuição, subscrição,
integralização, remuneração, amortização e resgate serão descritas neste Regulamento e no
respectivo suplemento. Todas as cotas emitidas pelo FUNDO garantem aos seus titulares direitos
patrimoniais, políticos e econômicos idênticos.
§ 1º - O FUNDO manterá contrato com instituição depositária devidamente credenciada pela
CVM para a prestação de serviços de escrituração de cotas, que emitirá extratos de contas de
depósito, a fim de comprovar a propriedade das cotas e a qualidade de condômino do FUNDO.
§ 2º -

A cada cota corresponderá um voto nas assembleias do FUNDO.

§ 3º - De acordo com o disposto no artigo 2º, da Lei nº 8.668/93 e do Art. 9º da Instrução CM
472, o cotista não poderá requerer o resgate de suas cotas.
§ 4º - As cotas emitidas pelo FUNDO poderão ser depositadas para negociação em mercado
de bolsa ou de balcão organizado administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”).
§ 5º -

O titular de cotas do FUNDO:

(i)

não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes
do patrimônio do FUNDO;

(ii)

não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual, relativa aos
imóveis e empreendimentos integrantes do patrimônio FUNDO ou da
ADMINISTRADORA, salvo quanto à obrigação de pagamento das cotas que
subscrever; e
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(iii)

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

§ 6º - O patrimônio inicial do FUNDO será formado pelas cotas representativas da primeira
emissão de cotas do Fundo.
§ 7º - A ADMINISTRADORA, com vistas à constituição do FUNDO, aprovou a 1ª
(primeira) emissão de cotas do FUNDO, no total de até 1.550.000 (um milhão, quinhentas e
cinquenta mil) cotas, cujo valor unitário será de R$100,00 (cem reais) por cota, no montante
inicial de R$155.000.000,00 (cento e cinquenta e cinco milhões de reais), em série única, que
poderá ser acrescido em até 20% (vinte por cento), a critério da Administradora, conforme
facultado pelo artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400 (“Primeira Emissão”). Será admitida a
distribuição parcial das cotas objeto da Primeira Oferta, respeitado o montante mínimo
correspondente a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) (“Montante Mínimo”).
§ 8º As cotas da Primeira Emissão serão objeto de distribuição pública nos termos da
Instrução CVM 400 e das disposições deste Regulamento referentes às ofertas públicas de cotas
do FUNDO (“Primeira Oferta”).
§ 9º No âmbito da Primeira Oferta, o investimento mínimo inicial no FUNDO requerido
para cada cotista será de R$1.000,00 (mil reais), correspondentes a 10 (dez) cotas (“Aplicação
Mínima Inicial”), não sendo admitidas cotas fracionárias.
§ 10º - Na hipótese de encerramento da Primeira Oferta sem a colocação integral das cotas da
Primeira Emissão, mas após a colocação do Montante Mínimo, a ADMINISTRADORA
realizará o cancelamento das cotas não colocadas, nos termos da regulamentação em vigor.
§ 11º - Caso não sejam subscritas cotas em montante equivalente ao Montante Mínimo até o
término do prazo de subscrição das cotas, a ADMINISTRADORA deverá proceder à liquidação
do FUNDO, na forma prevista na legislação vigente e neste Regulamento e a Primeira Oferta
será cancelada.
§ 12º - As subscrições devem ser formalizadas pelos interessados diretamente nas instituições
participantes da oferta pública, por meio de assinatura de pedido de subscrição, do boletim de
subscrição das cotas, se houver, e/ou ordens de investimento, mediante o qual cada investidor
formalizará a subscrição de suas respectivas cotas e sua adesão ao Regulamento.
DAS NOVAS EMISSÕES DE COTAS
Art. 9º - Após o encerramento da primeira distribuição de cotas do FUNDO, a
ADMINISTRADORA, conforme recomendação da GESTORA, poderá deliberar por realizar
novas emissões de cotas do FUNDO, sem a necessidade de aprovação em assembleia geral de
cotistas e alteração deste Regulamento, desde que: (i) consideradas em conjunto, estejam
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limitadas ao montante máximo de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) (“Capital
Autorizado”); (ii) não prevejam a integralização das cotas da nova emissão em bens e direitos;
(iii) não impliquem na criação de classes e/ou séries distintas de cotas.
§ 1º - Na hipótese de emissão de novas cotas, o preço de emissão das cotas objeto da
respectiva oferta deverá ser fixado, preferencialmente, tendo-se em vista (i) o valor patrimonial
das cotas, representado pelo quociente entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do
FUNDO e o número de cotas emitidas, apurado em data a ser fixada no respectivo instrumento
de aprovação da nova emissão; (ii) as perspectivas de rentabilidade do FUNDO; e/ou (iii) o valor
de mercado das cotas já emitidas, apurado em data a ser fixada no respectivo instrumento de
aprovação da nova emissão. Em caso de emissões de novas cotas até o limite do Capital
Autorizado, caberá à ADMINISTRADORA a escolha do critério de fixação do valor de emissão
das novas cotas dentre as três alternativas acima.
§ 2º - Aos cotistas que tiverem subscrito e integralizado suas cotas fica assegurado, nas futuras
emissões de cotas, o direito de preferência na subscrição de novas cotas, na proporção do número
de cotas que possuírem, direito este concedido para exercício por prazo não inferior a 10 (dez)
Dias Úteis, sendo certo que, a critério da ADMINISTRADORA, conforme recomendação da
REC, poderá ou não haver a possibilidade de, cessão do direito de preferência pelos cotistas entre
os próprios cotistas ou a terceiros, bem como a abertura de prazo para exercício de direito de
subscrição das sobras do direito de preferência e/ou montante adicional, nos termos e condições a
serem indicados no ato da ADMINISTRADORA que aprovar a emissão de novas cotas, no qual
deve ser definida, ainda, a data-base para definição de quais cotistas terão o direito de
preferência, observados os prazos e procedimentos operacionais da B3.
Art. 10º - Sem prejuízo do disposto no Art. 9º acima, a assembleia geral de cotistas: (i) poderá
deliberar, mediante reunião presencial ou consulta formal, sobre novas emissões das cotas,
inclusive em montante superior ao Capital Autorizado, definindo seus termos e condições,
incluindo, sem limitação, a possibilidade de distribuição parcial, e o cancelamento de saldo não
colocado findo o prazo de distribuição, observadas as disposições da legislação aplicável; e (ii)
deverá sempre deliberar, exceto quando se tratar da primeira oferta pública de distribuição de
cotas do fundo, acerca da aprovação de uma emissão em que seja permitida a integralização das
novas cotas em bens e direitos, sendo certo que tal integralização deve ser feita com base em
laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, de acordo com o Anexo 12 da Instrução
CVM 472.
Art. 11º - Não há limites máximos ou mínimos de investimento no FUNDO, por qualquer
investidor, exceto pelos eventuais limites que venham a ser estabelecidos no âmbito de cada
oferta, observado o disposto neste Regulamento.
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Art. 12º - No âmbito da respectiva oferta de novas cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA
e a REC, em conjunto com as respectivas instituições contratadas para a realização da
distribuição das cotas de emissão do FUNDO, poderão estabelecer o público alvo para a
respectiva emissão e oferta e a possibilidade de subscrição parcial das cotas da respectiva oferta.
DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Art. 13º - O FUNDO deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por
cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, previsto no parágrafo único
do artigo 10 da Lei nº 8.668/13 e do Ofício CVM/SIN/SNC/Nº 1/2014, com base em balanço
semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Os resultados auferidos
poderão ser distribuídos aos Cotistas, a critério da GESTORA e da ADMINISTRADORA,
mensalmente, sempre até o 13º (décimo terceiro) Dia Útil do mês subsequente ao do
provisionamento das receitas pelo FUNDO, a título de antecipação dos rendimentos do semestre
a serem distribuídos, sendo que eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação
poderá ser pago em até 13 (treze) Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto, observado o
disposto nos itens (a) e (b) abaixo, podendo referido saldo ter outra destinação dada pela
Assembleia Geral. O montante que (a) exceda a distribuição mínima de 95% (noventa e cinco
por cento) dos lucros auferidos no semestre, nos termos da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993,
e (b) não sejam destinados à Reserva de Contingência (conforme definido no Regulamento)
poderá ser, a critério da REC e do ADMINISTRADORA, investido em Aplicações
Financeiras (conforme definido no Regulamento) para posterior distribuição aos Cotistas, ou
reinvestido na aquisição de Ativos Alvo (conforme definido no Regulamento).
§ 1º - O FUNDO também poderá reinvestir os recursos provenientes de eventual cessão de
fluxo de aluguéis e outros recebíveis originados a partir do investimento em Ativos-Alvo,
observados os limites previstos na regulamentação e legislação aplicáveis.
§ 2º - O percentual mínimo a que se refere o parágrafo anterior será observado apenas
semestralmente, sendo que os adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir o
referido mínimo.
§ 3º - Para suprir inadimplências e deflação em reajuste nos valores a receber do FUNDO e
arcar com as despesas extraordinárias, se houver, poderá ser constituída uma reserva de
contingência (“Reserva de Contingência”). Entende-se por despesas extraordinárias aquelas que
não se refiram aos gastos rotineiros relacionados ao FUNDO. Os recursos da Reserva de
Contingência serão aplicados em Ativos de Renda Fixa e os rendimentos decorrentes desta
aplicação poderão compor o valor da Reserva de Contingência.
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§ 4º - Com o objetivo de provisionar recursos para o pagamento de eventuais despesas
extraordinárias o FUNDO poderá reter até 5% (cinco por cento) dos lucros acumulados e
apurados semestralmente pelo FUNDO.
§ 5º - O FUNDO manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado, de forma
a demonstrar aos cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento.
§ 6º - Farão jus aos rendimentos de que trata o § 1º os titulares de cotas do FUNDO no
fechamento do 5º (quinto) Dia Útil anterior (exclusive) à data de distribuição de rendimento de
cada mês, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.
§ 7º - Para os fins deste Regulamento, consideram-se “Dias Úteis” quaisquer dias exceto: (i)
sábados, domingos ou feriados nacionais, na Cidade de São Paulo ou no Estado de São Paulo; e
(ii) aqueles sem expediente na B3.
DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 14º - Compete à ADMINISTRADORA realizar todas as operações e praticar todos os atos
que se relacionem com o objeto do FUNDO, inclusive abrir e movimentar contas bancárias,
adquirir, alienar, locar, arrendar e exercer todos os demais direitos inerentes à propriedade dos
bens e direitos integrantes do patrimônio do FUNDO, inclusive o de ações, recursos e exceções,
podendo transigir, solicitar, se for o caso, a admissão à negociação em mercado organizado das
cotas do FUNDO, representar o fundo em juízo e fora dele, deliberar sobre a emissão de novas
cotas, observados os limites e condições estabelecidos neste Regulamento, e praticar todos os
atos necessários à administração do FUNDO, observado o disposto neste Regulamento, na
legislação em vigor e demais regulamentações aplicáveis.
§ 1º - Os poderes constantes deste artigo são outorgados à ADMINISTRADORA pelos
cotistas do FUNDO, outorga esta que se considerará expressamente efetivada pela assinatura
aposta pelo cotista no boletim de subscrição, mediante a assinatura aposta pelo cotista no termo
de adesão a este Regulamento, ou ainda, por todo cotista que adquirir cotas do FUNDO no
mercado secundário.
§ 2º - A ADMINISTRADORA deverá empregar no exercício de suas funções o cuidado que
toda entidade profissional ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios
negócios, devendo, ainda, servir com lealdade ao FUNDO e manter reserva sobre seus negócios.
§ 3º - A ADMINISTRADORA será, nos termos e condições previstas na Lei nº 8.668/93, a
proprietária fiduciária dos bens imóveis adquiridos pelo FUNDO, administrando e dispondo dos
bens na forma e para os fins estabelecidos na legislação ou neste Regulamento.
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Art. 15º - Para o exercício de suas atribuições a ADMINISTRADORA poderá contratar, em
nome e às expensas do FUNDO, os seguintes serviços facultativos:
(i)

distribuição de cotas;

(ii)

consultorias especializadas, que objetivem dar suporte e subsidiar a
ADMINISTRADORA e a REC em suas atividades de análise, seleção e avaliação de
empreendimentos imobiliários e demais ativos integrantes ou que possam vir a integrar a
carteira do FUNDO;

(iii)

empresa especializada para administrar as locações ou arrendamentos de
empreendimentos imobiliários integrantes do patrimônio do FUNDO, a exploração do
direito de superfície, monitorar e acompanhar projetos e a comercialização dos
respectivos imóveis e consolidar dados econômicos e financeiros selecionados das
companhias investidas para fins de monitoramento; e

(iv)

formador de mercado para as cotas do FUNDO.

Art. 16º A ADMINISTRADORA deverá prover o FUNDO com os seguintes serviços,
seja prestando-os diretamente, hipótese em que deve estar habilitado para tanto, ou indiretamente:
(i)

manutenção de departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e
acompanhamento de projetos imobiliários;

(ii)

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

(iii)

escrituração de cotas;

(iv)

custódia de ativos financeiros;

(v)

auditoria independente; e

(vi)

gestão dos valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO.

§ 1º - Sem prejuízo da possibilidade de contratar terceiros para a administração dos imóveis, a
responsabilidade pela gestão dos ativos imobiliários do FUNDO compete exclusivamente à
ADMINISTRADORA, que deterá a propriedade fiduciária dos bens do FUNDO.
§ 2º - É dispensada a contratação do serviço de custódia para os ativos financeiros que
representem até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO, desde que tais ativos
estejam admitidos à negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado ou
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registrados em sistema de registro ou de liquidação financeira autorizado pelo Banco Central do
Brasil ou pela CVM.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRADORA
Art. 17º - Constituem obrigações e responsabilidades da ADMINISTRADORA:
(i)

selecionar os bens e direitos e comporão o patrimônio do FUNDO, de acordo com a
política de investimento prevista neste Regulamento, e as recomendações da
GESTORA;

(ii)

providenciar a averbação, junto aos cartórios de registro de imóveis competentes, das
restrições dispostas no artigo 7º da Lei nº 8.668/93, fazendo constar nas matrículas dos
bens imóveis integrantes do patrimônio do FUNDO que tais ativos imobiliários: (a) não
integram o ativo da ADMINISTRADORA; (b) não respondem direta ou indiretamente
por qualquer obrigação da ADMINISTRADORA; (c) não compõem a lista de bens e
direitos da ADMINISTRADORA, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial;
(d) não podem ser dados em garantia de débito de operação da ADMINISTRADORA;
(e) não são passíveis de execução por quaisquer credores da ADMINISTRADORA, por
mais privilegiados que possam ser; (f) não podem ser objeto de constituição de ônus
reais;

(iii)

manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem: (a) os registros dos cotistas e
de transferência de cotas; (b) os livros de atas e de presença das assembleias gerais; (c) a
documentação relativa aos imóveis e às operações do FUNDO; (d) os registros
contábeis referentes às operações e ao patrimônio do FUNDO; (e) o arquivo dos
relatórios do auditor independente e, quando for o caso, dos representantes de cotistas e
dos profissionais ou empresas contratados nos termos do Arts. 16º e 17º acima;

(iv)

celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da
política de investimentos do FUNDO, exercendo, ou diligenciando para que sejam
exercidos, todos os direitos relacionados ao patrimônio e às atividades do FUNDO;

(v)

receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao FUNDO;

(vi)

custear as despesas de propaganda do FUNDO, exceto pelas despesas de propaganda em
período de distribuição de cotas que podem ser arcadas pelo FUNDO;
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(vii)

manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia devidamente
autorizada pela CVM, os títulos adquiridos com recursos do FUNDO;

(viii)

no caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela CVM,
manter a documentação referida no inciso (iii) até o término do procedimento;

(ix)

dar cumprimento aos deveres de informação previstos no Capítulo VII da Instrução
CVM 472 e neste Regulamento;

(x)

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

(xi)

observar as disposições constantes neste Regulamento e no(s) prospecto(s) do FUNDO,
quando aplicável, bem como as deliberações da assembleia geral;

(xii)

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do FUNDO,
fiscalizando os serviços prestados por terceiros e o andamento dos empreendimentos
imobiliários sob sua responsabilidade; e

(xiii)

transferir ao FUNDO qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em
decorrência de sua condição de administradora do FUNDO.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA GESTORA
Art. 18º - A GESTORA deverá, sem prejuízo das demais obrigações previstas neste
Regulamento e assumidas no contrato de prestação de serviços:
(i)

identificar, avaliar, acompanhar, sem necessidade de aprovação em assembleia geral,
salvo nas hipóteses de Conflito de Interesses, Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa,
existentes ou que poderão vir a fazer parte do patrimônio do FUNDO, de acordo com a
política de investimento, inclusive com a elaboração de análises econômico-financeiras,
se for o caso, bem como recomendar à ADMINISTRADORA a aquisição ou a
alienação de Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa;

(ii)

recomendar à ADMINISTRADORA a celebração dos contratos, negócios jurídicos e a
realização de todas as operações necessárias à execução da política de investimento do
FUNDO;

(iii)

auxiliar a ADMINISTRADORA nas atividades inerentes à gestão dos Ativos-Alvo e
Ativos de Renda Fixa integrantes da carteira do FUNDO, auxiliando a
ADMINISTRADORA na fiscalização dos serviços prestados por terceiros, incluindo os
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serviços de administração dos Imóveis integrantes da carteira do FUNDO, bem como
das locações ou arrendamentos de referidos Imóveis-Alvo integrantes da carteira do
FUNDO, bem como de exploração de quaisquer direitos reais, o que inclui, mas não se
limita ao direito de superfície, usufruto e direito de uso e da comercialização dos
respectivos Imóveis, que eventualmente venham a ser contratados na forma prevista
neste Regulamento;
(iv)

monitorar o desempenho do FUNDO, na forma de valorização das cotas, e a evolução
do valor do patrimônio do FUNDO;

(v)

recomendar à ADMINISTRADORA modificações neste Regulamento;

(vi)

diretamente ou por meio de terceiros, discutir propostas de locação ou formas de
obtenção de renda por meio da exploração dos Imóveis-Alvo integrantes da carteira do
FUNDO com as empresas contratadas para prestarem os serviços de administração
hoteleira ou de administração das locações ou arrendamentos de empreendimentos
integrantes do patrimônio do FUNDO;

(vii)

monitorar investimentos realizados pelo Fundo;

(viii)

avaliar a necessidade e/ou recomendar a implementação de reformas ou benfeitorias nos
Imóveis-Alvo integrantes da carteira do FUNDO com o objetivo de manter valor de tais
imóveis ou potencializar os retornos decorrentes da exploração comercial ou eventual
comercialização;

(ix)

exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação ao
FUNDO e aos cotistas, nos termos do artigo 33 da Instrução CVM 472; e

(x)

transferir ao FUNDO qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em
decorrência de sua condição de gestora do FUNDO.

§ 1º - A ADMINISTRADORA poderá conferir amplos e irrestritos poderes à GESTORA
para que esta adquira os ativos listados na política de investimentos (exceto Imóveis-Alvo), de
acordo com o disposto neste Regulamento, na regulamentação em vigor e no contrato de
prestação de serviços, obrigando-se a outorgar as respectivas procurações por meio de mandatos
específicos, conforme assim exigido pela legislação aplicável ou pelos órgãos públicos
competente.
§ 2º - Caso o FUNDO venha a adquirir ou subscrever ativos que confiram aos seus titulares o
direito de voto, a REC adotará, conforme o previsto no Capítulo XI do Código ANBIMA,
política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplinará os princípios gerais, o
processo decisório e quais serão as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de
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voto (“Política de Voto”). A Política de Voto orientará as decisões da REC em assembleias de
detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto.
§ 3º - A Política de Voto adotada pela REC pode ser obtida na página da REC na rede
mundial de computadores, no seguinte endereço: http://www.recgestao.com/documentos
§ 4º - A REC poderá alterar a sua Política de Voto, a seu exclusivo critério e a qualquer
tempo, sem a necessidade de aprovação ou prévia comunicação aos cotistas.
§ 5º - A REC poderá outorgar mandato à ADMINISTRADORA para o exercício dos poderes
de voto referido no parágrafo anterior.
DAS VEDAÇÕES DA ADMINISTRADORA
Art. 19º - É vedado à ADMINISTRADORA, no exercício de suas atividades como gestora do
patrimônio do FUNDO e utilizando os recursos ou ativos deste:
(i)

receber depósito em sua conta corrente;

(ii)

conceder empréstimos, adiantar rendas futuras ou abrir crédito a cotistas sob qualquer
modalidade;

(iii)

contrair ou efetuar empréstimo;

(iv)

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

(v)

aplicar, no exterior, os recursos captados no País;

(vi)

aplicar recursos na aquisição de cotas do próprio FUNDO;

(vii)

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

(viii)

prometer rendimento predeterminado aos cotistas;

(ix)

ressalvada a hipótese de aprovação em assembleia geral nos termos do art. 34 da
Instrução CVM 472, realizar operações do FUNDO quando caracterizada situação de
conflito de interesses entre o FUNDO e a ADMINISTRADORA, REC ou consultor
especializado, caso contratado, entre o FUNDO e os cotistas que detenham participação
correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do patrimônio do FUNDO, entre o
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FUNDO e o representante de cotistas ou entre o FUNDO e o empreendedor (“Conflito
de Interesses”);
(x)

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

(xi)

realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não previstas na
Instrução CVM 472;

(xii)

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

(xiii)

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

(xiv)

praticar qualquer ato de liberalidade.

§ 1º - A vedação prevista no inciso (x) acima não impede a aquisição, pela
ADMINISTRADORA, de Imóveis-Alvo sobre os quais tenham sido constituídos ônus reais
anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do FUNDO.
§ 2º - O FUNDO poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que tais operações
de empréstimo sejam cursadas exclusivamente através de serviço autorizado pelo Banco Central
do Brasil ou pela CVM ou usá-los para prestar garantias de operações próprias.

DA REMUNERAÇÃO
Art. 20º - A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração
(“Taxa de Administração”): (a) equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento)
a.a., à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do
FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período,
índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das
cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo
FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base
na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao
do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser
paga diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00
(dez mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente
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à data de autorização para funcionamento do Fundo; e (b) valor anual de até 0,025% (vinte e
cinco milésimos por cento) a incidir (b.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do
FUNDO ou (b.2) sobre o valor de mercado do FUNDO caso a taxa de administração seja
cobrada nos termos do item a.2 desse artigo, correspondente aos serviços de escrituração das
cotas do FUNDO, incluído na remuneração da ADMINISTRADORA e a ser pago a terceiros,
nos termos do § 2º deste Artigo, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para estes serviços, valor este a ser corrigido anualmente pela variação do IGP-M.
§ 1º - A Taxa de Administração será calculada mensalmente, por período vencido e quitada até
o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados, e será
paga à ADMINISTRADORA e à REC, independentemente da função exercida, conforme
previsto no Art. 1º, §3º, deste Regulamento.
§ 2º - A Taxa de Administração compreende os pagamentos devidos à GESTORA, ao
Custodiante e à instituição escrituradora das cotas e não inclui valores correspondentes aos
demais Encargos do Fundo, os quais serão arcados pelo Fundo de acordo com o disposto neste
Regulamento e na regulamentação vigente. A ADMINISTRADORA pode estabelecer que
parcelas da taxa de administração sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de
serviços contratados.
Art. 21º - Não serão cobradas taxa de ingresso ou saída dos subscritores das cotas nos mercados
primário ou secundário.
Art. 22º - A cada emissão, o FUNDO poderá, a exclusivo critério da ADMINISTRADORA
em conjunto com a GESTORA, cobrar a taxa de distribuição primária, que deverá ser arcada
pelos investidores interessados em adquirir as cotas objeto da oferta, a ser fixado a cada emissão
de cotas do FUNDO, de forma a arcar com os custos de distribuição.
DA SUBSTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA
Art. 23º - A ADMINISTRADORA será substituída nos casos de sua destituição pela
assembleia geral, de sua renúncia ou de seu descredenciamento, nos termos previstos na Instrução
CVM 472, assim como na hipótese de sua dissolução, liquidação extrajudicial ou insolvência.
§ 1º -

Nas hipóteses de renúncia, ficará a ADMINISTRADORA obrigada a:

(i)

convocar imediatamente assembleia geral para eleger seu sucessor ou deliberar sobre a
liquidação do FUNDO, a qual deverá ser efetuada pela ADMINISTRADORA, ainda
que após sua renúncia; e
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(ii)

permanecer no exercício de suas funções até ser averbada, no cartório de registro de
imóveis, nas matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio
do FUNDO, a ata da assembleia geral que eleger seu substituto e sucessor na
propriedade fiduciária desses bens e direitos, e registrada em Cartório de Títulos e
Documentos.

§ 2º - É facultado aos cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das cotas
emitidas, a convocação da assembleia geral, caso a ADMINISTRADORA não convoque a
assembleia de que trata o § 1º, inciso (i) acima, no prazo de 10 (dez) dias contados da renúncia.
§ 3º - No caso de liquidação extrajudicial do administrador, cabe ao liquidante designado pelo
Banco Central do Brasil, sem prejuízo do disposto neste Regulamento e na Instrução CVM 472,
convocar a assembleia geral, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data de publicação, no
Diário Oficial da União, do ato que decretar a liquidação extrajudicial, a fim de deliberar sobre a
eleição de novo administrador e a liquidação ou não do FUNDO.
§ 4º - Cabe ao liquidante praticar todos os atos necessários à gestão regular do patrimônio do
FUNDO, até ser procedida a averbação referida no § 1º, inciso (ii) acima.
§ 5º - Aplica-se o disposto no §1º, inciso (ii) acima, mesmo quando a assembleia geral
deliberar a liquidação do FUNDO em consequência da renúncia, da destituição ou da liquidação
extrajudicial da ADMINISTRADORA, cabendo à assembleia geral, nestes casos, eleger novo
administrador para processar a liquidação do FUNDO.
§ 6º - Se a assembleia de cotistas não eleger novo administrador no prazo de 30 (trinta) Dias
Úteis contados da publicação no Diário Oficial do ato que decretar a liquidação extrajudicial, o
Banco Central do Brasil nomeará uma instituição para processar a liquidação do FUNDO.
§ 7º - Nas hipóteses referidas no caput, bem como na sujeição ao regime de liquidação judicial
ou extrajudicial, a ata da assembleia de cotistas que eleger novo administrador, constitui
documento hábil para averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, da sucessão da propriedade
fiduciária dos bens imóveis integrantes do patrimônio do FUNDO.
§ 8º - A sucessão da propriedade fiduciária de bem imóvel integrante de patrimônio do
FUNDO não constitui transferência de propriedade.
§ 9º - A assembleia geral que destituir a ADMINISTRADORA deverá, no mesmo ato, eleger
seu substituto ou deliberar quanto à liquidação do FUNDO.
Art. 24º - Caso a ADMINISTRADORA renuncie às suas funções ou entre em processo de
liquidação judicial ou extrajudicial, correrão por sua conta os emolumentos e demais despesas
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relativas à transferência, ao seu sucessor, da propriedade fiduciária dos bens imóveis e direitos
integrantes do patrimônio do FUNDO.

DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Art. 25º - A ADMINISTRADORA prestará aos cotistas, ao mercado em geral, à CVM e ao
mercado em que as cotas do FUNDO estejam negociadas, conforme o caso, as informações
obrigatórias exigidas pela Instrução CVM 472.
Art. 26º - Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma
forma de correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os cotistas, inclusive para
convocação de assembleias gerais e procedimentos de consulta formal.
§ Único – O envio de informações por meio eletrônico prevista no caput dependerá de
autorização do cotista do FUNDO.
Art. 27º - Compete ao cotista manter a ADMINISTRADORA atualizada a respeito de
qualquer alteração que ocorrer em suas informações de cadastro ou no seu endereço eletrônico
previamente indicado, isentando a ADMINISTRADORA de qualquer responsabilidade
decorrente da falha de comunicação com o cotista, ou ainda, da impossibilidade de pagamento de
rendimentos do FUNDO, em virtude de informações de cadastro desatualizadas.
Art. 28º - O correio eletrônico igualmente será uma forma de correspondência válida entre a
ADMINISTRADORA e a CVM.
DA ASSEMBLEIA GERAL DOS COTISTAS
Art. 29º - Compete privativamente à assembleia geral de cotistas deliberar sobre:
(i)

demonstrações financeiras apresentadas pela ADMINISTRADORA;

(ii)

alteração do regulamento, ressalvado o disposto no art. 17-A da Instrução CVM 472;

(iii)

destituição ou substituição da ADMINISTRADORA e escolha de seu substituto;

(iv)

emissão de novas cotas, observado o disposto no Art. 11º deste Regulamento;

(v)

fusão, incorporação, cisão e transformação do FUNDO;
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(vi)

dissolução e liquidação do FUNDO, naquilo que não estiver disciplinado neste
Regulamento;

(vii)

definição ou alteração do mercado em que as cotas são admitidas à negociação;

(viii)

apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de cotas
do FUNDO;

(ix)

eleição e destituição de representante dos cotistas, fixação de sua remuneração, se
houver, e aprovação do valor máximo das despesas que poderão ser incorridas no
exercício de suas atividades, caso aplicável;

(x)

alteração do prazo de duração do FUNDO;

(xi)

aprovação dos atos que configurem potencial Conflito de Interesses, nos termos dos arts.
31-A, § 2º, 34 e 35, IX da Instrução CVM 472; e

(xii)

alteração da taxa de administração nos termos do art. 36 da Instrução CVM 472,
observado o diposto no §4º abaixo.

§ 1º - A assembleia geral que examinar e deliberar sobre as matérias previstas no inciso (i) do
caput deste artigo deverá ser realizada, anualmente, até 120 (cento e vinte) dias após o término do
exercício social.
§ 2º - A assembleia geral referida no parágrafo anterior somente pode ser realizada no mínimo
30 (trinta) dias após estarem disponíveis aos cotistas as demonstrações contábeis auditadas
relativas ao exercício encerrado.
§ 3º - A assembleia geral a que comparecerem todos os cotistas poderá dispensar a
observância do prazo estabelecido no parágrafo anterior.
§ 4º - O Regulamento poderá ser alterado, independentemente de qualquer aprovação, sempre
que tal alteração (i) decorra, exclusivamente, da necessidade de atender exigências legais ou
regulamentares, exigências expressas da CVM, de entidade administradora de mercados
organizados onde as cotas do fundo sejam admitidas à negociação, ou de entidade
autorreguladora, nos termos da legislação aplicável e de convênio com a CVM, (ii) for necessária
em virtude da atualização dos dados cadastrais da ADMINISTRADORA ou dos prestadores de
serviços do FUNDO, tais como alteração na razão social, endereço, página na rede mundial de
computadores e telefone; e (iii) envolver redução da Taxa de Administração ou da taxa de
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custódia, devendo tal alteração ser comunicado aos cotistas no prazo de até 30 (trinta) dias
contado da data em que tiverem sido implementada.
Art. 30º - Compete à ADMINISTRADORA convocar a assembleia geral.
§ 1º -

A primeira convocação das assembleias gerais deverá ocorrer:

(i)

com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência no caso das assembleias gerais
ordinárias; e

(ii)

com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das assembleias gerais
extraordinárias.

§ 2º - A assembleia geral poderá também ser convocada diretamente por cotista(s) que
detenha(m), no mínimo 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO ou pelo
representante dos cotistas, observado o disposto no presente Regulamento.
§ 3º - A convocação por iniciativa dos cotistas ou dos representantes de cotistas será dirigida à
ADMINISTRADORA, que deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento, realizar a convocação da assembleia geral às expensas dos requerentes, salvo se a
assembleia geral assim convocada deliberar em contrário.
Art. 31º - A convocação da assembleia geral deve ser feita por correspondência encaminhada a
cada cotista, observadas as seguintes disposições:
(i)

da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a
assembleia;

(ii)

a convocação de assembleia geral deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia,
todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos
gerais haja matérias que dependam de deliberação da assembleia; e

(iii)

o aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os documentos
pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da assembleia.

§ 1º -

A assembleia geral se instalará com a presença de qualquer número de cotistas.

§ 2º - A ADMINISTRADORA deve colocar, na mesma data da convocação, todas as
informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto:
(i)

em sua página na rede mundial de computadores;
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(ii)

no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores; e

(iii)

na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas do
FUNDO estejam admitidas à negociação.

§ 3º - Por ocasião da assembleia geral ordinária do FUNDO, os cotistas que detenham, no
mínimo, 3% (três por cento) das cotas emitidas do FUNDO ou o(s) representante(s) de cotistas
podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a
inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia geral ordinária, que passará a ser assembleia
geral ordinária e extraordinária.
§ 4º - O pedido de que trata o § 3º acima deve vir acompanhado de todos os documentos
necessários ao exercício do direito de voto, inclusive aqueles mencionados no § 5º do Art. 40º
abaixo, e deve ser encaminhado em até 10 (dez) dias contados da data de convocação da
assembleia geral ordinária.
§ 5º - O percentual de que trata o § 3º acima deverá ser calculado com base nas participações
constantes do registro de cotistas na data de convocação da assembleia.
Art. 32º - A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação.
Art. 33º - Todas as decisões em assembleia geral deverão ser tomadas por maioria de votos dos
cotistas presentes, correspondendo a cada cota um voto, não se computando os votos em branco,
excetuadas as hipóteses de quórum qualificado previstas neste Regulamento.
§ 1º - As deliberações relativas exclusivamente às matérias previstas nos incisos (ii), (iii), (v),
(vi), (viii), (xi) e (xii) do Art. 30º acima, dependem da aprovação por maioria de votos dos
cotistas presentes e que representem: (a) no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das cotas
emitidas pelo FUNDO, caso este tenha mais de 100 (cem) cotistas; ou (b) no mínimo, metade das
cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha até 100 (cem) cotistas.
§ 2º - Os percentuais de que trata o § 1º acima deverão ser determinados com base no número
de cotistas do FUNDO indicados no registro de cotistas na data de convocação da assembleia,
cabendo à ADMINISTRADORA informar no edital de convocação qual será o percentual
aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado.
Art. 34º - Somente poderão votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas
na data da convocação da Assembleia.
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§ Único - Têm qualidade para comparecer à assembleia geral os representantes legais dos cotistas
ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de um ano.
Art. 35º - Os cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica.
§ Único - Também será admito o exercício de voto à distância por meio de plataformas
eletrônicas, tais como a Central de Inteligência Corporativa (“CICORP”), conforme
procedimentos descritos nos ofícios circulares divulgados pela B3.
Art. 36º - A ADMINISTRADORA poderá encaminhar aos cotistas pedido de procuração,
mediante correspondência, física ou eletrônica, ou anúncio publicado.
§ 1º - O pedido de procuração deverá satisfazer aos seguintes requisitos: (a) conter todos os
elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; (b) facultar ao cotista o
exercício de voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e (c) ser dirigido a todos
os cotistas.
§ 2º - É facultado a cotistas que detenham, conjunta ou isoladamente, 0,5% (meio por cento)
ou mais do total de cotas emitidas solicitar à ADMINISTRADORA o envio pedido de
procuração de que trata o Art. 37º acima aos demais cotistas do FUNDO, desde que tal pedido
contenha todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido.
§ 3º - Nas hipóteses previstas no § 2º acima a ADMINISTRADORA pode exigir: (a)
reconhecimento da firma do cotista signatário do pedido; e (b) cópia dos documentos que
comprovem que o signatário tem poderes para representar os cotistas solicitantes, quando o
pedido for assinado por representantes.
§ 4º - Ao receber a solicitação de que trata o § 2º acima a ADMINISTRADORA deverá
mandar, em nome do cotista solicitante, pedido para outorga de procuração, conforme conteúdo e
nos termos determinados pelo cotista solicitante, em até 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data da
solicitação.
§ 5º - Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pela ADMINISTRADORA,
em nome de cotistas, serão arcados pelo FUNDO.
§ 6º - É vedado à a ADMINISTRADORA: (a) exigir quaisquer outras justificativas para o
pedido de que trata o § 2º acima; (b) cobrar pelo fornecimento da relação de cotistas; e (c)
condicionar o deferimento do pedido ao cumprimento de quaisquer formalidades ou à
apresentação de quaisquer documentos não previstos no § 3º acima.
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Art. 37º - As deliberações da assembleia geral poderão ser tomadas mediante processo de
consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, preferencialmente formalizado por
correio eletrônico (e-mail) ou, ainda, em carta ou outra forma de comunicação escrita, dirigido
pela Administradora a cada cotista para resposta pelos Cotistas em prazo não inferior aos prazos
previstos no Art. 31, §1º, acima, e as formalidades previstas nos arts. 19, 19-A e 41, I e II da
Instrução CVM 472..
§ 1º - Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício
do direito de voto.
§ 2º -

Não podem votar nas assembleias gerais do FUNDO:

(i)

a ADMINISTRADORA ou a REC;

(ii)

os sócios, diretores e funcionários da ADMINISTRADORA ou da REC;

(iii)

empresas ligadas à ADMINISTRADORA ou à REC, seus sócios, diretores e
funcionários;

(iv)

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

(v)

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

(vi)

o cotista cujo interesse seja conflitante com o do FUNDO.

§ 3º -

Não se aplica a vedação prevista no §2º acima quando:

(i)

os únicos cotistas do FUNDO forem as pessoas mencionadas nos incisos no §2º acima;

(ii)

houver aquiescência expressa da maioria dos demais cotistas, manifestada na própria
assembleia, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia
em que se dará a permissão de voto; ou

(iii)

todos os subscritores de cotas forem condôminos de bem com que concorreram para a
integralização de cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de
que trata o § 6º do art. 8º da Lei 6.404/76, conforme o § 2º do art. 12 da Instrução CVM
472.
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DO REPRESENTANTE DOS COTISTAS
Art. 38º - O FUNDO poderá ter 1 (um) representante de cotistas, pessoa natural ou jurídica, a
ser eleito e nomeado pela assembleia geral, com prazo de mandato de 1 (um) ano, observado o
disposto no § 3º abaixo, para exercer as funções de fiscalização dos empreendimentos ou
investimentos do FUNDO, em defesa dos direitos e interesses dos cotistas, observado os
seguintes requisitos:
(i)

ser cotista do FUNDO;

(ii)

não exercer cargo ou função na ADMINISTRADORA ou no controlador da
ADMINISTRADORA, em sociedades por ela diretamente controladas e em coligadas
ou outras sociedades sob controle comum, ou prestar-lhes assessoria de qualquer
natureza;

(iii)

não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora do empreendimento
imobiliário que constitua objeto do FUNDO, ou prestar-lhe assessoria de qualquer
natureza;

(iv)

não ser administrador ou gestor de outros fundos de investimento imobiliário;

(v)

não estar em conflito de interesses com o FUNDO; e

(vi)

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

§ 1º - Compete ao representante de cotistas já eleito informar à ADMINISTRADORA e aos
cotistas do FUNDO a superveniência de circunstâncias que possam impedi-lo de exercer a sua
função.
§ 2º - A eleição do representante de cotistas pode ser aprovada pela maioria dos cotistas
presentes na assembleia e que, cumulativamente, representem, no mínimo:
(i)

3% (três por cento) do total de cotas emitidas do FUNDO, quando o FUNDO tiver mais
de 100 (cem) cotistas; ou

(ii)

5% (cinco por cento) do total de cotas emitidas do FUNDO, quando o FUNDO tiver até
100 (cem) cotistas.
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§ 3º - Os representantes de cotistas deverão ser eleitos com prazo de mandato unificado, a se
encerrar na próxima assembleia geral ordinária do FUNDO, permitida a reeleição.
§ 4º -

A função de representante dos cotistas é indelegável.

§ 5º - Sempre que a assembleia geral do FUNDO for convocada para eleger representante de
cotistas, além das informações de que trata o Art. 33º, § 2º deste Regulamento, deverão ser
disponibilizadas as seguintes informações sobre o(s) candidato(s):
(i)

declaração dos candidatos de que atendem os requisitos previstos no Art. 40º abaixo; e

(ii)

as informações exigidas no item 12.1 do Anexo 39-V da Instrução CVM 472.

Art. 39º - Compete ao representante dos cotistas:
(i)

fiscalizar os atos da ADMINISTRADORA e verificar o cumprimento dos seus deveres
legais e regulamentares;

(ii)

emitir formalmente opinião sobre as propostas da ADMINISTRADORA, a serem
submetidas à assembleia geral, relativas à emissão de novas cotas – exceto na hipótese
do Art. 11º deste Regulamento –, transformação, incorporação, fusão ou cisão do
FUNDO;

(iii)

denunciar à ADMINISTRADORA e, se esta não tomar as providências necessárias
para a proteção dos interesses do FUNDO, à assembleia geral, os erros, fraudes ou
crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis ao FUNDO;

(iv)

analisar, ao menos trimestralmente,
periodicamente pelo FUNDO;

(v)

examinar as demonstrações financeiras do FUNDO do exercício social e sobre elas
opinar;

(vi)

elaborar relatório que contenha, no mínimo:
a)

as

informações

financeiras

elaboradas

descrição das atividades desempenhadas no exercício findo;

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

despesas incorridas no exercício de suas atividades; e

d)
opinião sobre as demonstrações financeiras do FUNDO e o formulário cujo
conteúdo reflita o Anexo 39-V da Instrução CVM 472, fazendo constar do seu parecer as
informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia
geral; e
(vii)

exercer essas atribuições durante a liquidação do FUNDO; e

(viii)

fornecer à ADMINISTRADORA em tempo hábil todas as informações que forem
necessárias para o preenchimento do item 12.1 do Anexo 39-V da Instrução CVM 472.

§ 1º - A ADMINISTRADORA é obrigada, por meio de comunicação por escrito, a colocar à
disposição dos representantes dos cotistas, em no máximo, 90 (noventa dias) dias a contar do
encerramento do exercício social, as demonstrações financeiras e o formulário de que trata a
alínea “d” do inciso (vi) do caput.
§ 2º - Os representantes de cotistas podem solicitar à ADMINISTRADORA esclarecimentos
ou informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora.
§ 3º - Os pareceres e opiniões dos representantes de cotistas deverão ser encaminhados à
ADMINISTRADOR no prazo de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento das
demonstrações financeiras de que trata a alínea “d” do inciso (vi) do caput e, tão logo concluídos,
no caso dos demais documentos para que a ADMINISTRADORA proceda à divulgação nos
termos dos arts. 40 e 42 da Instrução CVM 472.
Art. 40º - Os representantes de cotistas devem comparecer às assembleias gerais do FUNDO e
responder aos pedidos de informações formulados pelos cotistas.
§ Único - Os pareceres e representações individuais ou conjuntos dos representantes de cotistas
podem ser apresentados e lidos na assembleia geral do FUNDO, independentemente de
publicação e ainda que a matéria não conste da ordem do dia.
Art. 41º - Os representantes de cotistas têm os mesmos deveres da ADMINISTRADORA nos
termos do art. 33 da Instrução CVM 472.
Art. 42º - Os representantes de cotistas devem exercer suas funções no exclusivo interesse do
FUNDO.
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Art. 43º - O FUNDO terá escrituração contábil própria, destacada daquela relativa à
ADMINISTRADORA, encerrando o seu exercício social em 30 de junho de cada ano, quando
serão levantadas as demonstrações financeiras relativas ao período findo.
Art. 44º - As demonstrações financeiras do FUNDO obedecerão às normas contábeis
específicas expedidas pela CVM e serão auditadas anualmente por empresa de auditoria
independente registrada na CVM.
§ 1º - Os trabalhos de auditoria compreenderão, além do exame da exatidão contábil e
conferência dos valores integrantes do ativo e passivo do FUNDO, a verificação do cumprimento
das disposições legais e regulamentares por parte da ADMINISTRADORA.
§ 2º - Para efeito contábil, será considerado como valor patrimonial das cotas o quociente entre
o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do FUNDO e o número de cotas emitidas.
Art. 45º - As demonstrações financeiras do FUNDO devem ser elaboradas observando-se a
natureza dos empreendimentos imobiliários e das demais aplicações em que serão investidos os
recursos do FUNDO.
DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E AMORTIZAÇÃO PARCIAL DE COTAS
Art. 46º - No caso de dissolução ou liquidação do FUNDO, o patrimônio do FUNDO será
partilhado aos cotistas na proporção de suas cotas, após o pagamento de todas as dívidas e
despesas do FUNDO.
Art. 47º - Na hipótese de liquidação do FUNDO, o auditor independente deverá emitir parecer
sobre a demonstração da movimentação do patrimônio líquido, compreendendo o período entre a
data das últimas demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do FUNDO.
§ Único - Deverá constar das notas explicativas às demonstrações financeiras do FUNDO análise
quanto a terem os valores dos resgates sido ou não efetuados em condições equitativas e de
acordo com a regulamentação pertinente, bem como quanto à existência ou não de débitos,
créditos, ativos ou passivos não contabilizados.
Art. 48º - Após a partilha do ativo, a ADMINISTRADORA deverá promover o cancelamento
do registro do FUNDO.
Art. 49º - O FUNDO poderá amortizar parcialmente as suas cotas quando ocorrer a venda de
ativos para redução do seu patrimônio ou sua liquidação.
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Art. 50º - A amortização parcial das cotas para redução do patrimônio do FUNDO implicará na
manutenção da quantidade de cotas existentes por ocasião da venda do ativo, com a consequente
redução do seu valor na proporção da diminuição do patrimônio representado pelo ativo alienado.
Art. 51º - Caso o FUNDO efetue amortização de capital os cotistas deverão encaminhar cópia
do boletim de subscrição ou as respectivas notas de negociação das cotas do FUNDO à
ADMINISTRADORA, comprobatórios do custo de aquisição de suas cotas. Os cotistas que não
apresentarem tais documentos terão o valor integral da amortização sujeito à tributação, conforme
determinar a regra tributária para cada caso.

DA TRIBUTAÇÃO
Art. 52º - Não há limitação à subscrição ou aquisição de cotas do FUNDO por qualquer pessoa
física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, inclusive empreendedor, incorporador, construtor ou o
loteador do solo, ficando desde já ressalvado que:
(i)

a propriedade de percentual igual ou superior a 10% (dez por cento) da totalidade das
cotas emitidas pelo FUNDO, ou a titularidade das cotas que garantam o direito ao
recebimento de rendimentos em quantia superior a 10% (dez por cento) do total de
rendimentos auferidos pelo FUNDO, por determinado cotista, pessoa natural, resultará
na perda, por esse cotista, da isenção no pagamento de imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos em decorrência da distribuição realizada pelo FUNDO, conforme
disposto na legislação tributária em vigor; e

(ii)

se o FUNDO aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como
incorporador, construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com
pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do FUNDO, o
mesmo passará a sujeitar-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas.

§ Único - A ADMINISTRADORA não será responsável e não possui meios de evitar alterações
no tratamento tributário conferido ao FUNDO ou aos seus cotistas e/ou decorrentes de alteração
na legislação tributária aplicável ao FUNDO, a seus cotistas e/ou aos investimentos no FUNDO.
DOS ENCARGOS DO FUNDO
Art. 53º - Constituem encargos do FUNDO:
(i)

a Taxa de Administração;
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(ii)
(iii)

taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que
recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO;
gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e outros
expedientes de interesse do FUNDO e dos cotistas, inclusive comunicações aos cotistas
previstas neste Regulamento ou na Instrução CVM 472;

(iv)

gastos da distribuição primária de cotas, bem como com seu registro para negociação em
mercado organizado de valores mobiliários, observada a possibilidade de cobrança pelo
FUNDO, a exclusivo critério da ADMINISTRADORA em conjunto com a REC, da
taxa de distribuição primária, a cada emissão, nos termos do Art. 15º, § único deste
Regulamento;

(v)

honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das
demonstrações financeiras do FUNDO;

(vi)

comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FUNDO, incluindo despesas
relativas à compra, venda, locação ou arrendamento dos Imóveis-Alvo que componham
seu patrimônio;

(vii)

honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos
interesses do FUNDO, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação
que lhe seja eventualmente imposta;

(viii)

honorários e despesas relacionadas às atividades previstas nos incisos (ii), (iii) e (iv) do
Art. 18º acima;

(ix)

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

(x)

gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação
do FUNDO e realização de assembleias gerais;

(xi)

taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do FUNDO, se aplicável;

(xii)

gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias;

(xiii)

gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de Imóveis-Alvo integrantes do
patrimônio do FUNDO;

(xiv)

taxas de ingresso e saída dos fundos de que o FUNDO seja cotista, se for o caso;
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(xv)

despesas com o registro de documentos em cartório; e

(xvi)

honorários e despesas relacionadas às atividades de representantes de cotistas.

§ Único - Quaisquer despesas não expressamente previstas no caput ou na Instrução CVM 472
como encargos do FUNDO devem correr por conta da ADMINISTRADORA.
DOS FATORES DE RISCO
Art. 54º - Os investimentos do FUNDO estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do
mercado imobiliário e do mercado em geral, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas
de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e não há garantia de completa
eliminação da possibilidade de perdas para o FUNDO e para o Cotista.
Os recursos que constam na carteira do FUNDO e os Cotistas estão sujeitos a diversos
fatores de riscos que incluem, sem limitação, aqueles descritos no Anexo I ao presente
Regulamento.

§ 1º -

As aplicações realizadas no FUNDO não contam com
ADMINISTRADORA, da REC ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
§ 2º -

garantia

da

DO FORO
Art. 55º - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou
questões decorrentes deste Regulamento.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2020.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, na qualidade de administradora
do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA
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ANEXO I
FATORES DE RISCO
An tes d e to mar u ma decisão de in vestimento n o Fu ndo, o s p o tenciais in vestidores d evem,
co n sider ando sua p r ópria situação f inanceir a, seus o bjetivos d e in vestimento e seu p er f il
d e risco, a valiar cu idadosamente to d a s a s in f o rma çõ es d isp o n íveis n o Reg u la men to ,
in clu sive, mas nã o se limita nd o a , a q u ela s rela tiva s à p o lítica d e in vestimen to , à
co mp osição d a carteira e a o s f atores d e risco d escritos n esta seção, a os q uais o Fu n d o e
o s in vestid ores estã o suj eitos.
Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Cotistas devem
estar cientes dos riscos a que estarão sujeitos os investimentos e aplicações do Fundo, conforme
descritos abaixo, não havendo, garantias, portanto, de que o capital efetivamente integralizado
será remunerado conforme expectativa dos Cotistas.
Não obstante a diligência da Administradora e da REC em colocar em prática a política de
investimento delineada, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a
flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de
liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, mesmo que a Administradora e a
REC mantenham rotinas e procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de
completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas.
A seguir encontram-se descritos os principais riscos inerentes ao Fundo, que não são os únicos
aos quais estão sujeitos os investimentos no Fundo e no Brasil em geral. Os negócios, situação
financeira ou resultados do Fundo podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer
desses riscos, sem prejuízo de riscos adicionais que não seja atualmente de conhecimento da
Administradora ou que sejam julgados de pequena relevância neste momento.
A íntegra dos fatores de risco atualizados a que o FUNDO e os Cotistas estão sujeitos é
periodicamente atualizada e consta do Informe Anual elaborado em conformidade com o
Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472, devendo os Cotistas e os potenciais investidores ler
atentamente o referido documento.
I.

Riscos de mercado: Existe a possibilidade de que, ao final do prazo da oferta de
distribuição das Cotas, não sejam subscritas ou adquiridas a totalidade das Cotas
ofertadas, fazendo com que o Fundo tenha um patrimônio inferior ao montante total
pretendido da oferta. O investidor deve estar ciente de que, nesta hipótese, a
rentabilidade do Fundo estará condicionada aos Ativos-Alvo que o Fundo conseguirá
adquirir com os recursos obtidos no âmbito da oferta, podendo a rentabilidade
esperada pelo Investidor variar em decorrência da distribuição parcial das Cotas.
Ainda, em caso de distribuição parcial, a quantidade de Cotas distribuídas será
inferior ao montante total pretendido da oferta, ou seja, existirão menos Cotas do
Fundo em negociação no mercado secundário, o que poderá reduzir a liquidez das
Cotas do Fundo.
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II.

Risco de não colocação do montante mínimo da oferta: Caso não seja atingido o
montante mínimo pretendido para uma oferta de Cotas, esta será cancelada e os
investidores poderão ter seus pedidos cancelados. Neste caso, caso os investidores já
tenham realizado o pagamento das Cotas para a respectiva instituição participante da
oferta, a expectativa de rentabilidade de tais recursos pode ser prejudicada, já que,
nesta hipótese, os valores serão restituídos líquidos de tributos e encargos incidentes
sobre os rendimentos incorridos no período, se existentes, sendo devida apenas os
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em cotas de fundos de investimento
ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, realizadas no período.

III.

Risco de liquidação do Fundo na hipótese de colocação do montante mínimo da
oferta: Em se tratando da primeira emissão de Cotas do Fundo, Caso não seja
atingido o montante mínimo pretendido na primeira emissão, a oferta será cancelada,
e a Administradora deverá proceder à liquidação do Fundo, nos termos do § 2º, inciso
II, do artigo 13, da Instrução CVM 472. Neste caso, caso os investidores já tenham
realizado o pagamento das Cotas para a respectiva instituição participante da oferta, a
expectativa de rentabilidade de tais recursos pode ser prejudicada, já que, nesta
hipótese, os valores serão restituídos líquidos de tributos e encargos incidentes sobre
os rendimentos incorridos no período, se existentes, sendo devida apenas os
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em cotas de fundos de investimento
ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, realizadas no período.

IV.

Riscos de mercados internacionais: Acontecimentos e a percepção de riscos em
outros países, sobretudo em países de economia emergente e nos Estados Unidos,
podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros, inclusive o
preço de mercado das Cotas. O valor de mercado de valores mobiliários de emissão
de cotas de FII é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de
mercado de outros países, incluindo países da América Latina, Ásia, Estados Unidos,
Europa e outros. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países
pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários
emitidos no Brasil. Crises no Brasil e nesses países podem reduzir o interesse dos
investidores nos valores mobiliários emitidos no Brasil, inclusive com relação às
Cotas. No passado, o desenvolvimento de condições econômicas adversas em outros
países considerados como mercados emergentes resultou, em geral, na saída de
investimentos e, consequentemente, na redução de recursos externos investidos no
Brasil. Qualquer dos acontecimentos acima mencionados poderá afetar negativamente
o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.

V.

Riscos de mercado nacional: O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países,
incluindo países de economia emergente. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço de
ativos e valores mobiliários emitidos no país, reduzindo o interesse dos investidores
nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas. No passado, o surgimento de
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condições econômicas adversas em outros países do mercado emergente resultou, em
geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de recursos
externos investidos no Brasil. Crises financeiras recentes resultaram em um cenário
recessivo em escala global, com diversos reflexos que, direta ou indiretamente,
afetaram de forma negativa o mercado financeiro e o mercado de capitais brasileiros e
a economia do Brasil, tais como: flutuações no mercado financeiro e de capitais, com
oscilações nos preços de ativos (inclusive de imóveis), indisponibilidade de crédito,
redução de gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial e pressão
inflacionária. Qualquer novo acontecimento de natureza similar aos acima
mencionados, no exterior ou no Brasil, poderá prejudicar de forma negativa as
atividades do Fundo, o patrimônio do Fundo, a rentabilidade dos Cotistas e o valor de
negociação das Cotas. Variáveis exógenas tais como a ocorrência, no Brasil ou no
exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de
eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual
e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro,
incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e
mudanças legislativas relevantes, poderão afetar negativamente os preços dos ativos
integrantes da carteira do Fundo e o valor das Cotas, bem como resultar (a) em
alongamento do período de amortização de Cotas; e/ou de distribuição dos resultados
do Fundo; ou (b) liquidação do Fundo, o que poderá ocasionar a perda, pelos
respectivos Cotistas, do valor de principal de suas aplicações.
Adicionalmente, os ativos financeiros do Fundo devem ser marcados a mercado, ou
seja, seus valores serão atualizados diariamente e contabilizados pelo preço de
negociação no mercado, ou pela melhor estimativa do valor que se obteria nessa
negociação. Como consequência, o valor das Cotas de emissão Fundo poderá sofrer
oscilações frequentes e significativas, inclusive ao longo do dia, de modo que o valor
de mercado das Cotas de emissão do Fundo poderá não refletir necessariamente seu
valor patrimonial. Assim, existe o risco de que em caso de venda de ativos integrantes
da carteira do Fundo e distribuição aos Cotistas o valor a ser distribuído ao Cotista
não corresponda ao valor que este aferiria em caso de venda de suas Cotas no
mercado.
Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo as instituições
responsáveis pela distribuição das Cotas, os demais Cotistas do Fundo, a
Administradora e a REC, qualquer multa ou penalidade de qualquer natureza, caso
ocorra, por qualquer razão, (a) o alongamento do período de amortização das cotas
e/ou de distribuição dos resultados do Fundo; (b) a liquidação do Fundo; ou, ainda,
(c) caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de tais eventos.
VI.

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

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

VIII.

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

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

X.

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

XI.

Risco de liquidação do Fundo: No caso de liquidação Fundo, inclusive por
aprovação em Assembleia Geral de Cotistas, o patrimônio deste será partilhado entre
os Cotistas, na proporção de suas Cotas, após a alienação dos ativos e do pagamento
de todas as dívidas, obrigações e despesas do Fundo. No caso de liquidação do
Fundo, não sendo possível a alienação acima referida, os próprios ativos serão
entregues aos Cotistas na proporção da participação de cada um deles, em regime de
condomínio civil. Nesse caso: (a) o exercício dos direitos por qualquer Cotista poderá
ser dificultado em função do condomínio civil estabelecido com os demais Cotistas;
(b) a alienação de tais direitos por um Cotista para terceiros poderá ser dificultada em
função da iliquidez de tais direitos, podendo seu valor aumentar ou diminuir, de
acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e dos critérios para
precificação, podendo acarretar, assim, eventuais prejuízos aos Cotistas.

XII.

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

XIII.

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

Riscos relacionados à pandemia de COVID-19: O surto de Coronavírus (“COVID19”) em escala global iniciado a partir de dezembro de 2019 e declarado como
pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, pode afetar
as decisões de investimento e poderá resultar em volatilidade esporádica nos
mercados de capitais globais. Além disso, a pandemia de COVID-19 pode resultar em
restrições a 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, o que pode ter um efeito adverso relevante na
economia global e/ou na economia brasileira. Qualquer mudança material nos
mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado desses eventos pode
afetar material e adversamente os negócios, a condição financeira, os resultados das
operações e a capacidade de financiamento, alavancagem e de pagamento das
obrigações pecuniárias contraídas pelos locatários de Imóveis Alvo investidos pelo
Fundo e, por consequência, poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas
do Fundo. Além disso, as mudanças materiais nas condições econômicas resultantes
da pandemia do COVID-19 podem impactar a captação de recursos pelo Fundo no
âmbito da Oferta, influenciando a capacidade do o Fundo investir em Ativos Alvo,
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havendo até mesmo risco de não se atingir o Montante Mínimo, o que poderá
impactar a própria viabilidade de realização da Oferta.
XV.

Risco de baixa ocupação dos Imóveis: A receita preponderante do Fundo decorrerá
da exploração da atividade hoteleira a ser desenvolvida nos Imóveis-Alvo, sendo
certo que a rentabilidade do Fundo poderá sofrer oscilação em caso de ocupação
abaixo da taxa de ocupação esperada. A ocupação abaixo da estimada ou a redução
no nível de ocupação dos Imóveis-Alvo integrantes da carteira do Fundo poderão
afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação
das Cotas. Por conta da pandemia da Covid-19, as atividades relacionadas a
empreendimentos de lazer e turismo foram severamente afetadas pela restrição de
convívio social. Situações semelhantes, ou mesmo crises econômicas que afetem tais
atividades, poderão resultar em baixa ocupação dos Imóveis-Alvo, impactando
negativamente a receita do Fundo.

XVI.

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

XVII.

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

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

XIX.

Risco da morosidade da justiça brasileira: O Fundo poderá ser parte em demandas
judiciais relacionadas aos Imóveis-Alvo que vier a deter, 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 Imóveis-Alvo e, consequentemente, poderá impactar negativamente
no patrimônio do Fundo, na rentabilidade dos Cotistas e no valor de negociação das
Cotas.

XX.

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

Risco operacional: Os Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa objeto de investimento
pelo Fundo serão administrados pela Administradora e geridos pela REC, 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.

XXII.

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

XXIII.

Risco relativo à concentração e pulverização: Conforme dispõe o Regulamento,
não há restrição quanto ao limite de Cotas que podem ser detidas por um único
Cotista. Assim, poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a deter
parcela substancial das Cotas, passando tal Cotista a deter uma posição
expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais Cotistas
minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de que deliberações sejam tomadas
pelo Cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos em detrimento do
Fundo e/ou dos Cotistas minoritários. Adicionalmente, caso um Cotista que também
seja construtor, incorporador ou sócio dos empreendimentos imobiliários investidos
pelo Fundo, detenha (isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas)
percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas, o Fundo passará a ser
tributado como pessoa jurídica nos termos da Lei nº 9.779/99, ocasião em que a
rentabilidade do Fundo será prejudicada.

XXIV.

Risco de potencial conflito de interesse: O Regulamento prevê determinados atos
que caracterizam conflito de interesses entre o Fundo e a Administradora ou entre o
Fundo e a REC que dependem de aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas.

XXV.

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

XXVI.

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

Risco de diluição: No caso de realização de novas emissões de Cotas pelo Fundo, o
exercício do direito de preferência pelos Cotistas do Fundo em eventuais emissões de
novas Cotas depende da disponibilidade de recursos por parte do Cotista. Caso ocorra
uma nova oferta de Cotas e o Cotista não tenha disponibilidades para exercer o direito
de preferência, este poderá sofrer diluição de sua participação e, assim, ver sua
influência nas decisões políticas do Fundo reduzida.

XXVIII.

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

XXIX.

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

XXX.

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

XXXI.

Riscos relacionados ao investimento em valores mobiliários: O investimento nas
Cotas é uma aplicação em valores mobiliários, o que pressupõe que a rentabilidade do
Cotista dependerá da valorização e dos rendimentos a serem pagos pelos Ativos-Alvo
e Ativos de Renda Fixa. No caso em questão, os rendimentos a serem distribuídos aos
Cotistas dependerão, principalmente, dos resultados obtidos pelo Fundo com receita
e/ou a negociação dos Ativos-Alvo em que o Fundo venha a investir, bem como
dependerão dos custos incorridos pelo Fundo. Assim, existe a possibilidade do Fundo
ser obrigado a dedicar uma parte substancial de seu fluxo de caixa para pagar suas
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obrigações, reduzindo o dinheiro disponível para distribuições aos Cotistas, o que
poderá afetar adversamente o valor de mercado das Cotas.
XXXII.

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

XXXIII.

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

XXXIV.

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

XXXV.

Risco de não confiabilidade do Estudo de Viabilidade: O Estudo de Viabilidade
pode não ter a confiabilidade esperada em razão da combinação das premissas e
metodologias utilizadas na sua elaboração, o que poderá afetar adversamente a
decisão de investimento pelo Investidor. Neste sentido, como o Estudo de Viabilidade
se baseia em suposições e expectativas atuais com respeito a eventos futuros e
tendências financeiras, não se pode assegurar ao investidor que estas projeções serão
comprovadamente exatas, pois foram elaboradas com meros fins de ilustrar, de
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acordo com determinadas suposições limitadas e simplificadas, uma projeção de
recursos potenciais e custos.
XXXVI.

Risco decorrente da prestação dos serviços de gestão para outros fundos de
investimento: A REC, instituição responsável pela gestão dos ativos integrantes da
carteira do Fundo, presta ou poderá prestar serviços de gestão da carteira de
investimentos de outros fundos de investimento que tenham por objeto o
investimento em ativos semelhantes aos ativos objeto da carteira do Fundo. Desta
forma, no âmbito de sua atuação na qualidade de REC do Fundo e de tais fundos de
investimento, é possível que a REC acabe por decidir alocar determinados ativos em
outros fundos de investimento que podem, inclusive, ter um desempenho melhor que
os ativos alocados no Fundo, de modo que não é possível garantir que o Fundo deterá
a exclusividade ou preferência na aquisição de tais ativos.

XXXVII. Risco relativo ao prazo de duração indeterminado do Fundo: Considerando que o
Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração
indeterminado, não permitido o resgate de Cotas, salvo na hipótese de liquidação do
Fundo. Caso os Cotistas decidam pelo desinvestimento no Fundo, 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.
XXXVIII. Riscos do uso de derivativos: A contratação, pelo Fundo, de instrumentos
derivativos poderá acarretar oscilações negativas no valor de seu patrimônio líquido
superiores àquelas que ocorreriam se tais instrumentos não fossem utilizados. A
contratação deste tipo de operação não deve ser entendida como uma garantia do
Fundo, da Administradora, da REC, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo
Garantidor de Crédito - FGC de remuneração das Cotas do Fundo. A contratação de
operações com derivativos poderá resultar em perdas para o Fundo e para os Cotistas.
XXXIX.

Riscos relativos aos Imóveis-Alvo: Exceto pela destinação aos recursos decorrentes
da Primeira Emissão, o Fundo não tem Imóveis-Alvo pré-definidos, tratando-se,
portanto, de um fundo “genérico”. Assim, o Fundo não possui um ativo imobiliário
ou empreendimento específico, sendo, portanto, de política de investimento ampla.
A REC poderá não encontrar imóveis atrativos dentro do perfil a que se propõe.
Independentemente da possibilidade de aquisição de diversos imóveis pelo Fundo,
este poderá adquirir um número restrito de imóveis, o que poderá gerar
concentração da carteira. Não há garantias de que os investimentos pretendidos pelo
Fundo estejam disponíveis no momento e em quantidade conveniente 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 ou a realização desses investimentos em valor inferior ao pretendido
pelo Fundo, considerando os custos do Fundo, dentre os quais a Taxa de

245

Administração, poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade
e o valor de negociação das Cotas.
XL.

Riscos relativos ao setor de securitização imobiliária e às companhias
securitizadoras: O Fundo poderá adquirir CRI, os quais poderão vir a ser negociados
com base em registro provisório concedido pela CVM. Caso determinado registro
definitivo não venha a ser concedido pela CVM, a emissora de tais CRI deverá
resgatá-los antecipadamente. Caso a emissora já tenha utilizado os valores
decorrentes da integralização dos CRI, ela poderá não ter disponibilidade imediata de
recursos para resgatar antecipadamente os CRI.
A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 76,
estabelece que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer
título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação
aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às
garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. Em seu parágrafo único prevê,
ainda, que “desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a
totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida,
inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação”.
Caso prevaleça o entendimento previsto no dispositivo acima citado, os credores de
débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista da companhia securitizadora
poderão concorrer com os titulares dos CRI no recebimento dos créditos
imobiliários que compõem o lastro dos CRI em caso de falência.
Portanto, caso a securitizadora não honre suas obrigações fiscais, previdenciárias ou
trabalhistas, os créditos imobiliários que servem de lastro à emissão dos CRI e
demais ativos integrantes dos respectivos patrimônios separados poderão vir a ser
acessados para a liquidação de tais passivos, afetando a capacidade da
securitizadora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI e, consequentemente,
o respectivo Ativo Imobiliário integrante do patrimônio do Fundo.

XLI.

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

Riscos relativos ao setor imobiliário: O Fundo poderá investir, direta ou
indiretamente, em imóveis ou direitos reais, os quais estão sujeitos aos seguintes
riscos que, se concretizados, afetarão os rendimentos das Cotas:
(i) Risco imobiliário: É a eventual desvalorização do(s) empreendimento(s)
investido(s) direta ou indiretamente pelo Fundo, ocasionada por, não se limitando,
fatores como fatores macroeconômicos que afetem toda a economia, mudança de
zoneamento ou regulatórios que impactem diretamente o local do(s)
empreendimento(s), seja possibilitando a maior oferta de imóveis (e,
consequentemente, deprimindo os preços dos alugueis no futuro) ou que
eventualmente restrinjam os possíveis usos do(s) empreendimento(s) limitando sua
valorização ou potencial de revenda, mudanças socioeconômicas que impactem
exclusivamente a(s) região(ões) onde o(s) empreendimento(s) se encontre(m), como,
por exemplo, o aparecimento de favelas ou locais potencialmente inconvenientes,
como boates, bares, entre outros, que resultem em mudanças na vizinhança, piorando
a área de influência para uso comercial, alterações desfavoráveis do trânsito que
limitem, dificultem ou impeçam o acesso ao(s) empreendimento(s) e restrições de
infraestrutura/serviços
públicos
no
futuro,
como
capacidade
elétrica,
telecomunicações, transporte público, entre outros, a expropriação (desapropriação)
do(s) empreendimento(s) em que o pagamento compensatório não reflita o ágio e/ou
a apreciação histórica, atraso e/ou não conclusão das obras dos empreendimentos
imobiliários, aumento dos custos de construção, lançamento de novos
empreendimentos imobiliários hoteleiros próximos ao imóvel investido, flutuação no
valor dos imóveis integrantes da carteira dos fundos investidos pelo Fundo, risco
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relacionados aos contratos de locação dos imóveis dos fundos investidos pelo Fundo
e de não pagamento, risco de não contratação de seguro para os imóveis integrantes
da carteira do Fundo, riscos relacionados à possibilidade de aquisição de ativos
onerados e riscos relacionados às garantias dos ativos e o não aperfeiçoamento das
mesmas.
(ii) Risco de regularidade dos imóveis: O Fundo e/ou os veículos investidos pelo
Fundo poderão adquirir empreendimentos imobiliários que ainda não estejam
concluídos e, portanto, não tenham obtido todas as licenças aplicáveis. Referidos
empreendimentos imobiliários somente poderão ser utilizados e locados quando
estiverem devidamente regularizados perante os órgãos públicos competentes. Deste
modo, a demora na obtenção da regularização dos referidos empreendimentos
imobiliários poderá provocar a impossibilidade de alugá-los e, portanto, provocar
prejuízos aos veículos investidos pelo Fundo e, consequentemente, ao Fundo e aos
seus Cotistas.
(iii) Risco de atrasos e/ou não conclusão das obras de empreendimentos
imobiliários: O Fundo poderá adiantar quantias para projetos de construção, desde
que tais recursos se destinem exclusivamente à execução da obra do empreendimento
e sejam compatíveis com o seu cronograma físico-financeiro. Neste caso, em
ocorrendo o atraso na conclusão ou a não conclusão das obras dos referidos
empreendimentos imobiliários, seja por fatores climáticos ou quaisquer outros que
possam afetar direta ou indiretamente os prazos estabelecidos, poderá ser afetado o
prazo estimado para início do recebimento dos valores de locação e consequente
rentabilidade do Fundo, bem como os Cotistas poderão ainda ter que aportar recursos
adicionais nos referidos empreendimentos imobiliários para que os mesmos sejam
concluídos. O construtor dos referidos empreendimentos imobiliários pode enfrentar
problemas financeiros, administrativos ou operacionais que causem a interrupção
e/ou atraso das obras e dos projetos relativos à construção dos referidos
empreendimentos imobiliários. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos ao Fundo
e, consequentemente aos Cotistas.
(iv) Risco de aumento dos custos de construção: O Fundo poderá adiantar quantias
para projetos de construção, desde que tais recursos se destinem exclusivamente à
execução da obra do empreendimento e sejam compatíveis com o seu cronograma
físico-financeiro. Assim, o Fundo poderá contratualmente assumir a responsabilidade
de um eventual aumento dos custos de construção dos referidos empreendimentos
imobiliários. Neste caso, o Fundo terá que aportar recursos adicionais nos referidos
empreendimentos imobiliários para que estes sejam concluídos e, consequentemente,
os Cotistas poderão ter que suportar o aumento no custo de construção dos
empreendimentos imobiliários.
(v) Risco de sinistro: No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis
objeto de investimento pelo Fundo, direta ou indiretamente, os recursos obtidos pela
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cobertura do seguro dependerão da capacidade de pagamento da companhia
seguradora contratada, nos termos da apólice exigida, bem como as indenizações a
serem pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a reparação do dano
sofrido, observadas as condições gerais das apólices. Na hipótese de os valores pagos
pela seguradora não serem suficientes para reparar o dano sofrido, deverá ser
convocada assembleia geral de cotistas para que os cotistas deliberem o procedimento
a ser adotado. Há, também, determinados tipos de perdas que não estarão cobertas
pelas apólices, tais como atos de terrorismo, guerras e/ou revoluções civis. Se
qualquer dos eventos não cobertos nos termos dos contratos de seguro vier a ocorrer,
o Fundo poderá sofrer perdas relevantes e poderá ser obrigado a incorrer em custos
adicionais, os quais poderão afetar o seu desempenho operacional. Ainda, o Fundo
poderá ser responsabilizado judicialmente pelo pagamento de indenização a eventuais
vítimas do sinistro ocorrido, o que poderá ocasionar efeitos adversos em sua condição
financeira e, consequentemente, nos rendimentos a serem distribuídos aos cotistas.
(vi) Risco de desapropriação: De acordo com o sistema legal brasileiro, os imóveis
integrantes da carteira do Fundo, direta ou indiretamente, poderão ser desapropriados
por necessidade, utilidade pública ou interesse social, de forma parcial ou total.
Ocorrendo a desapropriação, não há como garantir de antemão que o preço que venha
a ser pago pelo Poder Público será justo, equivalente ao valor de mercado, ou que,
efetivamente, remunerará os valores investidos de maneira adequada. Dessa forma,
caso o(s) imóvel(is) seja(m) desapropriado(s), este fato poderá afetar adversamente e
de maneira relevante as atividades do Fundo, sua situação financeira e resultados.
Outras restrições ao(s) imóvel(is) também podem ser aplicadas pelo Poder Público,
restringindo, assim, a utilização a ser dada ao(s) imóvel(is), tais como o tombamento
deste ou de área de seu entorno, incidência de preempção e ou criação de zonas
especiais de preservação cultural, dentre outros.
(vii) Risco do incorporador/construtor: A empreendedora, construtora ou
incorporadora de bens integrantes da carteira do Fundo podem ter problemas
financeiros, societários, operacionais e de performance comercial relacionados a seus
negócios em geral ou a outros empreendimentos integrantes de seu portfólio
comercial e de obras. Essas dificuldades podem causar a interrupção e/ou atraso das
obras dos projetos relativos aos empreendimentos imobiliários, causando
alongamento de prazos e aumento dos custos dos projetos. Não há garantias de pleno
cumprimento de prazos, o que pode ocasionar uma diminuição nos resultados do
Fundo.
(viii)
Risco de vacância: Os veículos investidos pelo Fundo poderão não ter
sucesso na prospecção de locatários e/ou arrendatários do(s) empreendimento(s)
imobiliário(s) nos quais o Fundo vier a investir direta ou indiretamente, o que poderá
reduzir a rentabilidade do Fundo, tendo em vista o eventual recebimento de um
montante menor de receitas decorrentes de locação, arrendamento e venda do(s)
empreendimento(s). Adicionalmente, os custos a serem despendidos com o
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pagamento de taxas de condomínio e tributos, dentre outras despesas relacionadas
ao(s) empreendimento(s) (os quais são atribuídos aos locatários dos imóveis) poderão
comprometer a rentabilidade do Fundo.
(ix) Risco de desvalorização dos imóveis: Um fator que deve ser preponderantemente
levado em consideração é o potencial econômico, inclusive a médio e longo prazo,
das regiões onde estarão localizados os imóveis objeto de investimento pelo Fundo. A
análise do potencial econômico da região deve se circunscrever não somente ao
potencial econômico corrente, como também deve levar em conta a evolução deste
potencial econômico da região no futuro, tendo em vista a possibilidade de eventual
decadência econômica da região, com impacto direto sobre o valor do imóvel
investido pelo Fundo.
(x) Riscos relacionados à ocorrência de casos fortuitos e eventos de força maior: Os
rendimentos do Fundo decorrentes da exploração de imóveis estão sujeitos ao risco
de eventuais prejuízos decorrentes de casos fortuitos e eventos de força maior, os
quais consistem em acontecimentos inevitáveis e involuntários relacionados aos
imóveis. Portanto, os resultados do Fundo estão sujeitos a situações atípicas, que,
mesmo com sistemas e mecanismos de gerenciamento de riscos, poderão gerar perdas
ao Fundo e aos Cotistas.
(xi) Risco de contingências ambientais: Por se tratar de investimento em imóveis,
eventuais contingências ambientais podem implicar responsabilidades pecuniárias
(indenizações e multas por prejuízos causados ao meio ambiente) para o Fundo.
Problemas ambientais podem ocorrer, como exemplo vendavais, inundações ou os
decorrentes de vazamento de esgoto sanitário provocado pelo excesso de uso da rede
pública, acarretando, assim, na perda de substância econômica de imóveis situados
nas proximidades das áreas atingidas por estes eventos. As operações dos locatários
do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) construído(s) no(s) imóvel(is) poderão causar
impactos ambientais nas regiões em que este(s) se localiza(m). Nesses casos, o valor
do(s) imóvel(is) perante o mercado poderá ser negativamente afetado e os locatários
e/ou o Fundo, na qualidade de proprietário direto ou indireto do(s) imóvel(is) poderão
estar sujeitos a sanções administrativas e criminais, independentemente da obrigação
de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados.
(xii) Riscos de alterações nas leis e regulamentos ambientais: Os proprietários e os
locatários de imóveis estão sujeitos a legislação ambiental nas esferas federal,
estadual e municipal. Essas leis e regulamentos ambientais podem acarretar atrasos e
custos significativos para cumpri-las, assim como proibir ou restringir severamente a
atividade de incorporação, construção e/ou reforma em regiões ou áreas
ambientalmente sensíveis. Na hipótese de violação ou não cumprimento de tais leis,
regulamentos, licenças e autorizações, empresas e, eventualmente, o Fundo ou os
locatários podem sofrer sanções administrativas, tais como multas, interdição de
atividades, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, ou estarem sujeitas
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a sanções criminais (inclusive seus administradores). As agências governamentais ou
outras autoridades podem também editar novas regras mais rigorosas ou buscar
interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que podem obrigar
os locatários ou proprietários de imóveis a gastar recursos adicionais na adequação
ambiental, inclusive obtenção de licenças ambientais para instalações e equipamentos
que não necessitavam anteriormente dessas licenças ambientais. As agências
governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira significativa
a emissão das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento dos
negócios dos locatários, gerando, consequentemente, efeitos adversos em seus
negócios. Qualquer dos eventos acima poderá fazer com que os locatários tenham
dificuldade em honrar com os aluguéis dos imóveis que, em virtude da excussão de
determinadas garantias dos ativos, venham integrar o patrimônio do Fundo podendo
afetar adversamente os resultados do Fundo em caso de atrasos ou inadimplementos.
Nessa hipótese, as atividades e os resultados do Fundo poderão ser impactados
adversamente e, por conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas. Ainda, em função de
exigências dos órgãos competentes, pode haver a necessidade de se providenciar
reformas ou alterações em tais imóveis cujo custo poderá ser imputado ao Fundo.
(xiii) Risco de revisão ou rescisão dos contratos de locação ou arrendamento: O
Fundo e/ou os veículos investidos pelo Fundo poderão ter na sua carteira de
investimentos imóveis que sejam alugados ou arrendados cujos rendimentos
decorrentes dos referidos alugueis ou arrendamentos seja a fonte de remuneração dos
Cotistas do Fundo e/ou dos cotistas/acionistas dos veículos investidos pelo Fundo.
Referidos contratos de locação poderão ser rescindidos ou revisados, o que poderá
comprometer total ou parcialmente os rendimentos que são distribuídos ao Fundo e
aos seus Cotistas e/ou aos cotistas/acionistas dos veículos investidos pelo Fundo e,
consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.
(xiv) Risco de lançamento de novos empreendimentos imobiliários hoteleiros:
Consiste no risco de lançamento de novos empreendimentos imobiliários hoteleiros
próximos aos imóveis, o que poderá dificultar a capacidade do Fundo e/ou dos
veículos investidos pelo Fundo em renovar as locações ou locar espaços para novos
inquilinos.
O lançamento de novos empreendimentos imobiliários hoteleiros em áreas próximas
às que se situam os imóveis da carteira de investimento do Fundo e/ou dos veículos
investidos pelo Fundo poderá impactar a capacidade em locar ou de renovar a locação
de espaços dos imóveis em condições favoráveis, o que poderá gerar uma redução na
receita do Fundo e/ou do veículo investido pelo Fundo e, consequentemente, ao
Fundo e aos seus Cotistas.
XLIII.

Riscos relativos à rentabilidade do investimento: O investimento em cotas de FII é
uma aplicação em valores mobiliários de renda variável, o que pressupõe que a
rentabilidade do cotista dependerá da valorização imobiliária e do resultado da
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administração dos imóveis do patrimônio do fundo. No caso em questão, os valores a
serem distribuídos aos Cotistas dependerão do resultado do Fundo, que por sua vez,
dependerá preponderantemente dos Imóveis-Alvo objeto de investimento pelo Fundo,
excluídas as despesas previstas no Regulamento para a manutenção do Fundo.
XLIV.

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

XLV.

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

XLVI.

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

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

XLVIII.

Demais riscos: O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de
motivos alheios ou exógenos ao controle da Administradora e da REC, tais como
moratória, guerras, revoluções, além de mudanças nas regras aplicáveis aos ativos
financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira,
alteração na política econômica e decisões judiciais porventura não mencionados
nesta seção.
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ANEXO III
Regulamento Vigente do Fundo
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REGULAMENTO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA
CNPJ/ME n.º 35.652.306/0001-07
DO FUNDO
Art. 1º O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA designado neste
regulamento como FUNDO, é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio
fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelo presente regulamento, a seguir referido como
“Regulamento”, pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme em vigor (“Lei nº 8.668/93”), pela
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme em vigor
(“Instrução CVM 472”), e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, sendo
destinado a pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil, investidores institucionais e fundos
de investimento, bem como investidores não residentes, observadas as normas aplicáveis, sendo certo que, até
que (i) as Cotas do FUNDO sejam objeto de oferta pública nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), ou (ii) o FUNDO apresente prospecto, nos
termos do parágrafo segundo do artigo 15 da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”); somente poderão participar do FUNDO, na qualidade de cotistas (a) investidores
profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13 de dezembro de 2013,
conforme alterada (“Instrução CVM 539”), e (b) investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B
da Instrução CVM 539, única e exclusivamente nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, mediante
negociação no mercado secundário, e a negociação das Cotas do FUNDO estará condicionada ao cumprimento
do prazo previsto no artigo 13 da Instrução CVM 476.

§ 1º - O FUNDO é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM,
instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
nº 501, – 5º andar (parte), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23 (doravante simplesmente
denominada ADMINISTRADORA). O Diretor responsável pela supervisão do FUNDO pode ser consultado
nos seguintes endereços eletrônicos: (a) CVM: www.cvm.gov.br; e (b) ADMINISTRADORA:
https://www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx/FundosInvestimentoImobiliario.
§ 2º - Todas as informações e documentos relativos ao FUNDO que, por força deste Regulamento e/ou
normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos cotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede da
ADMINISTRADORA ou em sua página na rede mundial de computadores no endereço indicado no § 1º acima.
§ 3º -

Para dar suporte e subsidiar a ADMINISTRADORA em suas atividades de análise, seleção e
avaliação dos empreendimentos imobiliários relacionados aos Ativos-Alvo e ao investimento em Ativos de
Renda Fixa, o FUNDO contratou a REC GESTÃO DE RECURSOS S.A., sociedade com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, 250, conj. 216, Vila Olímpia, CEP 04552-040, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 22.828.968/0001-43, devidamente autorizada a prestar serviços de administração de
carteira de valores mobiliários nos termos do Ato Declaratório CVM nº 14.464, de 18 de setembro de 2015
(“REC” ou “GESTORA”), para a prestação dos serviços de gestão da carteira do FUNDO, a qual
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desempenhará suas atribuições conforme o disposto neste Regulamento e no respectivo contrato de prestação
de serviços.

§ 4º -

Para fins do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos
de Terceiros” (“Código ANBIMA”), o FUNDO é classificado como “FII Híbrido Gestão Ativa” no segmento
Híbrido.
DO OBJETO
Art. 2º O FUNDO tem por objeto o investimento, primordialmente, em empreendimentos imobiliários por
meio da aquisição dos seguintes ativos:
(i)

imóveis com destinação hoteleira localizados no Brasil, incluindo, sem limitação, terrenos, imóveis
em fase de desenvolvimento, prontos e acabados, unidades autônomas, ou ainda, direitos reais a eles
relativos, incluindo a propriedade em regime de condomínio sob multipropriedade, nos termos do Art.
1.358-B e seguintes da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Imóveis-Alvo”);

(ii)

quotas ou ações de sociedades cujo propósito principal seja a aquisição ou desenvolvimento de
Imóveis-Alvo (“Participação Societária”);

(iii)

certificados de recebíveis imobiliários, desde que estes certificados tenham sido objeto de oferta
pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em
vigor (“CRI”);

(iv)

cotas de outros fundos de investimento imobiliários (“Cotas de FII”); e

(v)

outros valores mobiliários desde que tenham sido emitidos por emissores registrados na CVM cujas
atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário (em conjunto com
Imóveis-Alvo, Participações Societárias, CRI e Cotas de FII, os “Ativos-Alvo”).

§ 1º Adicionalmente, o FUNDO poderá manter seus recursos permanentemente aplicados em títulos e
valores mobiliários de renda fixa cuja aquisição seja permitida aos fundos de investimento imobiliário nos
termos da Instrução CVM 472 (“Ativos de Renda Fixa”), para atender suas necessidades de liquidez.
§ 2º As aquisições dos Ativos-Alvo pelo FUNDO deverão obedecer às seguintes formalidades e as demais
condições estabelecidas neste Regulamento:
(i)

os imóveis, bens e direitos de uso a serem adquiridos pelo FUNDO serão objeto de prévia avaliação
pela ADMINISTRADORA, pela REC ou por terceiro independente, nos termos do § 4º do art. 45 da
Instrução CVM 472; e
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(ii)

se por ocasião da aquisição de Ativos-Alvo forem necessários recursos financeiros adicionais aos
então disponíveis para a compra, o FUNDO deverá emitir novas cotas, considerando, no mínimo, o
montante necessário para arcar com a totalidade do pagamento.

DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Art. 3º Os recursos do FUNDO captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários serão
aplicados pelo FUNDO, preponderantemente, na aquisição dos Ativos-Alvo, por decisão da
ADMINISTRADORA, após recomendação da REC e, de forma a proporcionar ao cotista a valorização e
rentabilidade de suas cotas, mediante a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando,
fundamentalmente:
(i)

auferir receitas por meio de locação, arrendamento, exploração do direito de superfície para fins
hoteleiros, de hospedagem e/ou venda dos Imóveis-Alvo integrantes do seu patrimônio, podendo,
inclusive: (a) ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes da venda, locação, arrendamento ou
exploração de tais dos Imóveis-Alvo; e (b) realizar, conforme aplicável aos Imóveis-Alvo, reforma,
readequação (retrofit), construção e incorporação imobiliária, desde que para a finalidade hoteleira;

(ii)

auferir rendimentos advindos da aquisição dos demais Ativos-Alvo; e

(iii)

auferir rendimentos advindos da aquisição dos Ativos de Renda Fixa.

Os rendimentos acima mencionados poderão estar significativamente concentrados em uma mesma
fonte pagadora, não havendo limite de investimento por Imóvel-Alvo ou Ativos Alvo, senão aqueles descritos
no Art. 5º abaixo e na regulamentação aplicável.
§ 1º -

O FUNDO poderá adquirir Imóveis-Alvo sobre os quais tenham sido constituídos ônus reais ou outros
tipos de gravames anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do FUNDO.

§ 2º -

§ 3º Quando o investimento do FUNDO se der em projetos de construção, caberá à
ADMINISTRADORA, independentemente da contratação de terceiros especializados, exercer controle efetivo
sobre o desenvolvimento do projeto.
§ 4º A GESTORA terá discricionariedade na seleção e diversificação dos Ativos-Alvo e dos Ativos de
Renda Fixa da carteira do FUNDO, desde que seja respeitada a política de investimento ora prevista e a
legislação e regulamentação aplicáveis.

§ 5º Caso os investimentos do FUNDO em valores mobiliários ultrapassem 50% (cinquenta por cento) de
seu patrimônio líquido deverão ser respeitados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos
financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento, incluindo, sem limitar-se à Instrução
CVM 555, e serão aplicáveis à ADMINISTRADORA as regras de desenquadramento e reenquadramento lá
estabelecidas, não se aplicando a restrição de concentração por modalidade para os ativos mencionados no Art.
45, § 6º, da Instrução CVM 472.
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Art. 4º Sem prejuízo da possibilidade de aquisição de CRI pelo FUNDO, nos termos do Art. 2º acima, o
FUNDO poderá participar subsidiariamente de operações de securitização através de cessão de direitos e/ou
créditos de locação, venda ou direito de superfície de imóveis integrantes de seu patrimônio a empresas
securitizadoras de recebíveis imobiliários, na forma da legislação pertinente.
Art. 5º As disponibilidades financeiras do FUNDO que, temporariamente, não estejam aplicadas em
Ativos-Alvo, nos termos deste Regulamento, poderão ser aplicadas em:
(i)
(ii)

Ativos de Renda Fixa; e
derivativos, exclusivamente para fins de proteção patrimonial, cuja exposição seja sempre, no
máximo, o valor do patrimônio líquido do FUNDO.

Art. 6º A ADMINISTRADORA poderá, sem prévia anuência dos cotistas, observadas as recomendações
da GESTORA, praticar os seguintes atos, ou quaisquer outros necessários à consecução dos objetivos do
FUNDO, desde que em observância a este Regulamento e à legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)

celebrar os contratos, negócios jurídicos e a realização de todas as operações necessárias à execução
da política de investimento do FUNDO, incluindo instrumentos relacionados à alienação ou à
aquisição dos Ativos-Alvo, salvo nas hipóteses de Conflito de Interesses, existentes ou que poderão
vir a fazer parte do patrimônio do FUNDO, de acordo com a política de investimento;

(ii)

adquirir de quaisquer terceiros, transigir, vender, permutar ou de qualquer forma alienar, no todo ou
em parte, para quaisquer terceiros, incluindo, mas não se limitando, para cotistas do FUNDO, salvo
nas hipóteses de Conflito de Interesses, Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa, existentes ou que
poderão vir a fazer parte do patrimônio do FUNDO, de acordo com a política de investimento,
inclusive com a elaboração de análises econômico-financeiras, se for o caso;

(iii)

celebrar, aditar, rescindir ou não renovar, bem como ceder ou transferir para terceiros, a qualquer
título, os contratos com os prestadores de serviços do FUNDO;

(iv)

alugar, arrendar, ou constituir direito real de superfície sobre os Imóveis-Alvo integrantes do
patrimônio do FUNDO; e

(v)

adquirir ou subscrever, conforme o caso, Ativos de Renda Fixa para o FUNDO.

Art. 7º Não existe qualquer promessa do FUNDO, da ADMINISTRADORA ou dos demais prestadores
de serviço do FUNDO acerca da rentabilidade das aplicações dos recursos do FUNDO.
DAS COTAS
Art. 8º As cotas do FUNDO correspondem a frações ideais de seu patrimônio e terão a forma nominativa
e escritural, sendo que as condições de emissão, distribuição, subscrição, integralização, remuneração,
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amortização e resgate serão descritas neste Regulamento e no respectivo suplemento. Todas as cotas emitidas
pelo FUNDO garantem aos seus titulares direitos patrimoniais, políticos e econômicos idênticos.
O FUNDO manterá contrato com instituição depositária devidamente credenciada pela CVM para a
prestação de serviços de escrituração de cotas, que emitirá extratos de contas de depósito, a fim de comprovar
a propriedade das cotas e a qualidade de condômino do FUNDO.
§ 1º -

§ 2º -

A cada cota corresponderá um voto nas assembleias do FUNDO.

De acordo com o disposto no artigo 2º, da Lei nº 8.668/93 e do Art. 9º da Instrução CM 472, o cotista
não poderá requerer o resgate de suas cotas.

§ 3º -

§ 4º As cotas emitidas pelo FUNDO poderão ser depositadas para negociação em mercado de bolsa ou de
balcão organizado administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
§ 5º -

O titular de cotas do FUNDO:

(i)

não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes do
patrimônio do FUNDO;

(ii)

não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual, relativa aos imóveis e
empreendimentos integrantes do patrimônio FUNDO ou da ADMINISTRADORA, salvo quanto à
obrigação de pagamento das cotas que subscrever; e

(iii)

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

O patrimônio inicial do FUNDO será formado pelas cotas representativas da primeira emissão de
cotas do Fundo.

§ 6º -

§ 7º A ADMINISTRADORA, com vistas à constituição do FUNDO, aprovou a 1ª (primeira) emissão de
cotas do FUNDO, no total de até 1.550.000 (um milhão, quinhentas e cinquenta mil) cotas, cujo valor unitário
será de R$100,00 (cem reais) por cota, no montante inicial de R$155.000.000,00 (cento e cinquenta e cinco
milhões de reais), em série única, que poderá ser acrescido em até 20% (vinte por cento), a critério da
Administradora, conforme facultado pelo artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400 (“Primeira Emissão”). Será
admitida a distribuição parcial das cotas objeto da Primeira Oferta, respeitado o montante mínimo
correspondente a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) (“Montante Mínimo”).
§ 8º As cotas da Primeira Emissão serão objeto de distribuição pública nos termos da Instrução CVM 400
e das disposições deste Regulamento referentes às ofertas públicas de cotas do FUNDO (“Primeira Oferta”).
§ 9º No âmbito da Primeira Oferta, o investimento mínimo inicial no FUNDO requerido para cada cotista
será de R$1.000,00 (mil reais), correspondentes a 10 (dez) cotas (“Aplicação Mínima Inicial”), não sendo
admitidas cotas fracionárias.
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§ 10º Na hipótese de encerramento da Primeira Oferta sem a colocação integral das cotas da Primeira
Emissão, mas após a colocação do Montante Mínimo, a ADMINISTRADORA realizará o cancelamento das
cotas não colocadas, nos termos da regulamentação em vigor.
§ 11º Caso não sejam subscritas cotas em montante equivalente ao Montante Mínimo até o término do prazo
de subscrição das cotas, a ADMINISTRADORA deverá proceder à liquidação do FUNDO, na forma prevista
na legislação vigente e neste Regulamento e a Primeira Oferta será cancelada.
§ 12º As subscrições devem ser formalizadas pelos interessados diretamente nas instituições participantes
da oferta pública, por meio de assinatura de pedido de subscrição, do boletim de subscrição das cotas, se houver,
e/ou ordens de investimento, mediante o qual cada investidor formalizará a subscrição de suas respectivas cotas
e sua adesão ao Regulamento.

DAS NOVAS EMISSÕES DE COTAS
Art. 9º Após o encerramento da primeira distribuição de cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA,
conforme recomendação da GESTORA, poderá deliberar por realizar novas emissões de cotas do FUNDO,
sem a necessidade de aprovação em assembleia geral de cotistas e alteração deste Regulamento, desde que: (i)
consideradas em conjunto, estejam limitadas ao montante máximo de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de
reais) (“Capital Autorizado”); (ii) não prevejam a integralização das cotas da nova emissão em bens e direitos;
(iii) não impliquem na criação de classes e/ou séries distintas de cotas.
§ 1º Na hipótese de emissão de novas cotas, o preço de emissão das cotas objeto da respectiva oferta deverá
ser fixado, preferencialmente, tendo-se em vista (i) o valor patrimonial das cotas, representado pelo quociente
entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do FUNDO e o número de cotas emitidas, apurado em
data a ser fixada no respectivo instrumento de aprovação da nova emissão; (ii) as perspectivas de rentabilidade
do FUNDO; e/ou (iii) o valor de mercado das cotas já emitidas, apurado em data a ser fixada no respectivo
instrumento de aprovação da nova emissão. Em caso de emissões de novas cotas até o limite do Capital
Autorizado, caberá à ADMINISTRADORA a escolha do critério de fixação do valor de emissão das novas
cotas dentre as três alternativas acima.
§ 2º Aos cotistas que tiverem subscrito e integralizado suas cotas fica assegurado, nas futuras emissões de
cotas, o direito de preferência na subscrição de novas cotas, na proporção do número de cotas que possuírem,
direito este concedido para exercício por prazo não inferior a 10 (dez) Dias Úteis, sendo certo que, a critério da
ADMINISTRADORA, conforme recomendação da REC, poderá ou não haver a possibilidade de, cessão do
direito de preferência pelos cotistas entre os próprios cotistas ou a terceiros, bem como a abertura de prazo para
exercício de direito de subscrição das sobras do direito de preferência e/ou montante adicional, nos termos e
condições a serem indicados no ato da ADMINISTRADORA que aprovar a emissão de novas cotas, no qual
deve ser definida, ainda, a data-base para definição de quais cotistas terão o direito de preferência, observados
os prazos e procedimentos operacionais da B3.
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Art. 10º - Sem prejuízo do disposto no Art. 9º acima, a assembleia geral de cotistas: (i) poderá deliberar,
mediante reunião presencial ou consulta formal, sobre novas emissões das cotas, inclusive em montante superior
ao Capital Autorizado, definindo seus termos e condições, incluindo, sem limitação, a possibilidade de
distribuição parcial, e o cancelamento de saldo não colocado findo o prazo de distribuição, observadas as
disposições da legislação aplicável; e (ii) deverá sempre deliberar, exceto quando se tratar da primeira oferta
pública de distribuição de cotas do fundo, acerca da aprovação de uma emissão em que seja permitida a
integralização das novas cotas em bens e direitos, sendo certo que tal integralização deve ser feita com base em
laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, de acordo com o Anexo 12 da Instrução CVM 472.
Art. 11º - Não há limites máximos ou mínimos de investimento no FUNDO, por qualquer investidor, exceto
pelos eventuais limites que venham a ser estabelecidos no âmbito de cada oferta, observado o disposto neste
Regulamento.
Art. 12º - No âmbito da respectiva oferta de novas cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA e a REC, em
conjunto com as respectivas instituições contratadas para a realização da distribuição das cotas de emissão do
FUNDO, poderão estabelecer o público alvo para a respectiva emissão e oferta e a possibilidade de subscrição
parcial das cotas da respectiva oferta.
DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Art. 13º - O FUNDO deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos
resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, previsto no parágrafo único do artigo 10 da Lei nº
8.668/13 e do Ofício CVM/SIN/SNC/Nº 1/2014, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e
31 de dezembro de cada ano. Os resultados auferidos poderão ser distribuídos aos Cotistas, a critério da
GESTORA e da ADMINISTRADORA, mensalmente, sempre até o 13º (décimo terceiro) Dia Útil do mês
subsequente ao do provisionamento das receitas pelo FUNDO, a título de antecipação dos rendimentos do
semestre a serem distribuídos, sendo que eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação poderá
ser pago em até 13 (treze) Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto, observado o disposto nos itens (a) e (b)
abaixo, podendo referido saldo ter outra destinação dada pela Assembleia Geral. O montante que (a) exceda
a distribuição mínima de 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos no semestre, nos termos da Lei
nº 8.668, de 25 de junho de 1993, e (b) não sejam destinados à Reserva de Contingência (conforme definido no
Regulamento) poderá ser, a critério da REC e da ADMINISTRADORA, investido em Aplicações
Financeiras (conforme definido no Regulamento) para posterior distribuição aos Cotistas, ou reinvestido
na aquisição de Ativos Alvo (conforme definido no Regulamento).
O FUNDO também poderá reinvestir os recursos provenientes de eventual cessão de fluxo de aluguéis
e outros recebíveis originados a partir do investimento em Ativos-Alvo, observados os limites previstos na
regulamentação e legislação aplicáveis.

§ 1º -

§ 2º O percentual mínimo a que se refere o parágrafo anterior será observado apenas semestralmente, sendo
que os adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir o referido mínimo.
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§ 3º Para suprir inadimplências e deflação em reajuste nos valores a receber do FUNDO e arcar com as
despesas extraordinárias, se houver, poderá ser constituída uma reserva de contingência (“Reserva de
Contingência”). Entende-se por despesas extraordinárias aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros
relacionados ao FUNDO. Os recursos da Reserva de Contingência serão aplicados em Ativos de Renda Fixa e
os rendimentos decorrentes desta aplicação poderão compor o valor da Reserva de Contingência.
§ 4º Com o objetivo de provisionar recursos para o pagamento de eventuais despesas extraordinárias o
FUNDO poderá reter até 5% (cinco por cento) dos lucros acumulados e apurados semestralmente pelo FUNDO.
§ 5º O FUNDO manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado, de forma a demonstrar
aos cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento.
§ 6º Farão jus aos rendimentos de que trata o § 1º os titulares de cotas do FUNDO no fechamento do 5º
(quinto) Dia Útil anterior (exclusive) à data de distribuição de rendimento de cada mês, de acordo com as contas
de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.
§ 7º Para os fins deste Regulamento, consideram-se “Dias Úteis” quaisquer dias exceto: (i) sábados,
domingos ou feriados nacionais, na Cidade de São Paulo ou no Estado de São Paulo; e (ii) aqueles sem
expediente na B3.

DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 14º - Compete à ADMINISTRADORA realizar todas as operações e praticar todos os atos que se
relacionem com o objeto do FUNDO, inclusive abrir e movimentar contas bancárias, adquirir, alienar, locar,
arrendar e exercer todos os demais direitos inerentes à propriedade dos bens e direitos integrantes do patrimônio
do FUNDO, inclusive o de ações, recursos e exceções, podendo transigir, solicitar, se for o caso, a admissão à
negociação em mercado organizado das cotas do FUNDO, representar o fundo em juízo e fora dele, deliberar
sobre a emissão de novas cotas, observados os limites e condições estabelecidos neste Regulamento, e praticar
todos os atos necessários à administração do FUNDO, observado o disposto neste Regulamento, na legislação
em vigor e demais regulamentações aplicáveis.
Os poderes constantes deste artigo são outorgados à ADMINISTRADORA pelos cotistas do
FUNDO, outorga esta que se considerará expressamente efetivada pela assinatura aposta pelo cotista no boletim
de subscrição, mediante a assinatura aposta pelo cotista no termo de adesão a este Regulamento, ou ainda, por
todo cotista que adquirir cotas do FUNDO no mercado secundário.

§ 1º -

§ 2º A ADMINISTRADORA deverá empregar no exercício de suas funções o cuidado que toda entidade
profissional ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios, devendo, ainda, servir
com lealdade ao FUNDO e manter reserva sobre seus negócios.
§ 3º A ADMINISTRADORA será, nos termos e condições previstas na Lei nº 8.668/93, a proprietária
fiduciária dos bens imóveis adquiridos pelo FUNDO, administrando e dispondo dos bens na forma e para os
fins estabelecidos na legislação ou neste Regulamento.
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Art. 15º - Para o exercício de suas atribuições a ADMINISTRADORA poderá contratar, em nome e às
expensas do FUNDO, os seguintes serviços facultativos:
(i)

distribuição de cotas;

(ii)

consultorias especializadas, que objetivem dar suporte e subsidiar a ADMINISTRADORA e a REC
em suas atividades de análise, seleção e avaliação de empreendimentos imobiliários e demais ativos
integrantes ou que possam vir a integrar a carteira do FUNDO;

(iii)

empresa especializada para administrar as locações ou arrendamentos de empreendimentos
imobiliários integrantes do patrimônio do FUNDO, a exploração do direito de superfície, monitorar e
acompanhar projetos e a comercialização dos respectivos imóveis e consolidar dados econômicos e
financeiros selecionados das companhias investidas para fins de monitoramento; e

(iv)

formador de mercado para as cotas do FUNDO.

Art. 16º A ADMINISTRADORA deverá prover o FUNDO com os seguintes serviços, seja prestandoos diretamente, hipótese em que deve estar habilitado para tanto, ou indiretamente:
(i)

manutenção de departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de
projetos imobiliários;

(ii)

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

(iii)

escrituração de cotas;

(iv)

custódia de ativos financeiros;

(v)

auditoria independente; e

(vi)

gestão dos valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO.

§ 1º Sem prejuízo da possibilidade de contratar terceiros para a administração dos imóveis, a
responsabilidade pela gestão dos ativos imobiliários do FUNDO compete exclusivamente à
ADMINISTRADORA, que deterá a propriedade fiduciária dos bens do FUNDO.
§ 2º É dispensada a contratação do serviço de custódia para os ativos financeiros que representem até 5%
(cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO, desde que tais ativos estejam admitidos à negociação em
bolsa de valores ou mercado de balcão organizado ou registrados em sistema de registro ou de liquidação
financeira autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM.
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DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRADORA
Art. 17º -

Constituem obrigações e responsabilidades da ADMINISTRADORA:

(i)

selecionar os bens e direitos e comporão o patrimônio do FUNDO, de acordo com a política de
investimento prevista neste Regulamento, e as recomendações da GESTORA;

(ii)

providenciar a averbação, junto aos cartórios de registro de imóveis competentes, das restrições
dispostas no artigo 7º da Lei nº 8.668/93, fazendo constar nas matrículas dos bens imóveis integrantes
do patrimônio do FUNDO que tais ativos imobiliários: (a) não integram o ativo da
ADMINISTRADORA; (b) não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da
ADMINISTRADORA; (c) não compõem a lista de bens e direitos da ADMINISTRADORA, para
efeito de liquidação judicial ou extrajudicial; (d) não podem ser dados em garantia de débito de
operação da ADMINISTRADORA; (e) não são passíveis de execução por quaisquer credores da
ADMINISTRADORA, por mais privilegiados que possam ser; (f) não podem ser objeto de
constituição de ônus reais;

(iii)

manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem: (a) os registros dos cotistas e de
transferência de cotas; (b) os livros de atas e de presença das assembleias gerais; (c) a documentação
relativa aos imóveis e às operações do FUNDO; (d) os registros contábeis referentes às operações e
ao patrimônio do FUNDO; (e) o arquivo dos relatórios do auditor independente e, quando for o caso,
dos representantes de cotistas e dos profissionais ou empresas contratados nos termos do Arts. 16º e
17º acima;

(iv)

celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da política de
investimentos do FUNDO, exercendo, ou diligenciando para que sejam exercidos, todos os direitos
relacionados ao patrimônio e às atividades do FUNDO;

(v)

receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao FUNDO;

(vi)

custear as despesas de propaganda do FUNDO, exceto pelas despesas de propaganda em período de
distribuição de cotas que podem ser arcadas pelo FUNDO;

(vii)

manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia devidamente autorizada pela
CVM, os títulos adquiridos com recursos do FUNDO;

(viii)

no caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a
documentação referida no inciso (iii) até o término do procedimento;

(ix)

dar cumprimento aos deveres de informação previstos no Capítulo VII da Instrução CVM 472 e neste
Regulamento;

(x)

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

10

266

(xi)

observar as disposições constantes neste Regulamento e no(s) prospecto(s) do FUNDO, quando
aplicável, bem como as deliberações da assembleia geral;

(xii)

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do FUNDO, fiscalizando os
serviços prestados por terceiros e o andamento dos empreendimentos imobiliários sob sua
responsabilidade; e

(xiii)

transferir ao FUNDO qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua
condição de administradora do FUNDO.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA GESTORA
Art. 18º - A GESTORA deverá, sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Regulamento e
assumidas no contrato de prestação de serviços:
(i)

identificar, avaliar, acompanhar, sem necessidade de aprovação em assembleia geral, salvo nas
hipóteses de Conflito de Interesses, Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa, existentes ou que poderão
vir a fazer parte do patrimônio do FUNDO, de acordo com a política de investimento, inclusive com
a elaboração de análises econômico-financeiras, se for o caso, bem como recomendar à
ADMINISTRADORA a aquisição ou a alienação de Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa;

(ii)

recomendar à ADMINISTRADORA a celebração dos contratos, negócios jurídicos e a realização de
todas as operações necessárias à execução da política de investimento do FUNDO;

(iii)

auxiliar a ADMINISTRADORA nas atividades inerentes à gestão dos Ativos-Alvo e Ativos de Renda
Fixa integrantes da carteira do FUNDO, auxiliando a ADMINISTRADORA na fiscalização dos
serviços prestados por terceiros, incluindo os serviços de administração dos Imóveis integrantes da
carteira do FUNDO, bem como das locações ou arrendamentos de referidos Imóveis-Alvo integrantes
da carteira do FUNDO, bem como de exploração de quaisquer direitos reais, o que inclui, mas não se
limita ao direito de superfície, usufruto e direito de uso e da comercialização dos respectivos Imóveis,
que eventualmente venham a ser contratados na forma prevista neste Regulamento;

(iv)

monitorar o desempenho do FUNDO, na forma de valorização das cotas, e a evolução do valor do
patrimônio do FUNDO;

(v)

recomendar à ADMINISTRADORA modificações neste Regulamento;

(vi)

diretamente ou por meio de terceiros, discutir propostas de locação ou formas de obtenção de renda
por meio da exploração dos Imóveis-Alvo integrantes da carteira do FUNDO com as empresas
contratadas para prestarem os serviços de administração hoteleira ou de administração das locações
ou arrendamentos de empreendimentos integrantes do patrimônio do FUNDO;
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(vii)

monitorar investimentos realizados pelo Fundo;

(viii)

avaliar a necessidade e/ou recomendar a implementação de reformas ou benfeitorias nos Imóveis-Alvo
integrantes da carteira do FUNDO com o objetivo de manter valor de tais imóveis ou potencializar os
retornos decorrentes da exploração comercial ou eventual comercialização;

(ix)

exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação ao FUNDO e aos
cotistas, nos termos do artigo 33 da Instrução CVM 472; e

(x)

transferir ao FUNDO qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua
condição de gestora do FUNDO.

§ 1º A ADMINISTRADORA poderá conferir amplos e irrestritos poderes à GESTORA para que esta
adquira os ativos listados na política de investimentos (exceto Imóveis-Alvo), de acordo com o disposto neste
Regulamento, na regulamentação em vigor e no contrato de prestação de serviços, obrigando-se a outorgar as
respectivas procurações por meio de mandatos específicos, conforme assim exigido pela legislação aplicável ou
pelos órgãos públicos competente.
§ 2º Caso o FUNDO venha a adquirir ou subscrever ativos que confiram aos seus titulares o direito de
voto, a REC adotará, conforme o previsto no Capítulo XI do Código ANBIMA, política de exercício de direito
de voto em assembleias, que disciplinará os princípios gerais, o processo decisório e quais serão as matérias
relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto (“Política de Voto”). A Política de Voto orientará as
decisões da REC em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares
o direito de voto.
§ 3º A Política de Voto adotada pela REC pode ser obtida na página da REC na rede mundial de
computadores, no seguinte endereço: http://www.recgestao.com/documentos

A REC poderá alterar a sua Política de Voto, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, sem a
necessidade de aprovação ou prévia comunicação aos cotistas.

§ 4º -

§ 5º A REC poderá outorgar mandato à ADMINISTRADORA para o exercício dos poderes de voto
referido no parágrafo anterior.

DAS VEDAÇÕES DA ADMINISTRADORA
Art. 19º - É vedado à ADMINISTRADORA, no exercício de suas atividades como gestora do patrimônio
do FUNDO e utilizando os recursos ou ativos deste:
(i)

receber depósito em sua conta corrente;

(ii)

conceder empréstimos, adiantar rendas futuras ou abrir crédito a cotistas sob qualquer modalidade;
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(iii)

contrair ou efetuar empréstimo;

(iv)

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

(v)

aplicar, no exterior, os recursos captados no País;

(vi)

aplicar recursos na aquisição de cotas do próprio FUNDO;

(vii)

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

(viii)

prometer rendimento predeterminado aos cotistas;

(ix)

ressalvada a hipótese de aprovação em assembleia geral nos termos do art. 34 da Instrução CVM 472,
realizar operações do FUNDO quando caracterizada situação de conflito de interesses entre o FUNDO
e a ADMINISTRADORA, REC ou consultor especializado, caso contratado, entre o FUNDO e os
cotistas que detenham participação correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do patrimônio
do FUNDO, entre o FUNDO e o representante de cotistas ou entre o FUNDO e o empreendedor
(“Conflito de Interesses”);

(x)

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

(xi)

realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não previstas na Instrução
CVM 472;

(xii)

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

(xiii)

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

(xiv)

praticar qualquer ato de liberalidade.

§ 1º A vedação prevista no inciso (x) acima não impede a aquisição, pela ADMINISTRADORA, de
Imóveis-Alvo sobre os quais tenham sido constituídos ônus reais anteriormente ao seu ingresso no patrimônio
do FUNDO.
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§ 2º O FUNDO poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que tais operações de
empréstimo sejam cursadas exclusivamente através de serviço autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela
CVM ou usá-los para prestar garantias de operações próprias.

DA REMUNERAÇÃO
Art. 20º - A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de
Administração”): (a) equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) a.a., à razão de 1/12 avos,
calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO
tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de
inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das
cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com
base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do
pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser paga diretamente
à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado
anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de autorização para
funcionamento do Fundo; e (b) valor anual de até 0,025% (vinte e cinco milésimos por cento) a incidir (b.1)
sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou (b.2) sobre o valor de mercado do FUNDO caso a
taxa de administração seja cobrada nos termos do item a.2 desse artigo, correspondente aos serviços de
escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração da ADMINISTRADORA e a ser pago a terceiros,
nos termos do § 2º deste Artigo, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para estes
serviços, valor este a ser corrigido anualmente pela variação do IGP-M.
§ 1º A Taxa de Administração será calculada mensalmente, por período vencido e quitada até o 5º (quinto)
Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados, e será paga à ADMINISTRADORA
e à REC, independentemente da função exercida, conforme previsto no Art. 1º, §3º, deste Regulamento.
§ 2º A Taxa de Administração compreende os pagamentos devidos à GESTORA, ao Custodiante e à
instituição escrituradora das cotas e não inclui valores correspondentes aos demais Encargos do Fundo, os quais
serão arcados pelo Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente. A
ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da taxa de administração sejam pagas diretamente pelo
FUNDO aos prestadores de serviços contratados.

Art. 21º - Sem prejuízo do disposto no artigo 22º, não serão cobradas taxa de ingresso ou saída dos
subscritores das cotas nos mercados primário ou secundário.
Art. 22º - A cada emissão, o FUNDO poderá, a exclusivo critério da ADMINISTRADORA em conjunto
com a GESTORA, cobrar a taxa de distribuição primária, que deverá ser arcada pelos investidores interessados
em adquirir as cotas objeto da oferta, a ser fixado a cada emissão de cotas do FUNDO, de forma a arcar com os
custos de distribuição.
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DA SUBSTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA
Art. 23º - A ADMINISTRADORA será substituída nos casos de sua destituição pela assembleia geral, de
sua renúncia ou de seu descredenciamento, nos termos previstos na Instrução CVM 472, assim como na hipótese
de sua dissolução, liquidação extrajudicial ou insolvência.
§ 1º -

Nas hipóteses de renúncia, ficará a ADMINISTRADORA obrigada a:

(i)

convocar imediatamente assembleia geral para eleger seu sucessor ou deliberar sobre a liquidação do
FUNDO, a qual deverá ser efetuada pela ADMINISTRADORA, ainda que após sua renúncia; e

(ii)

permanecer no exercício de suas funções até ser averbada, no cartório de registro de imóveis, nas
matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do FUNDO, a ata da
assembleia geral que eleger seu substituto e sucessor na propriedade fiduciária desses bens e direitos,
e registrada em Cartório de Títulos e Documentos.

§ 2º É facultado aos cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das cotas emitidas, a convocação
da assembleia geral, caso a ADMINISTRADORA não convoque a assembleia de que trata o § 1º, inciso (i)
acima, no prazo de 10 (dez) dias contados da renúncia.
§ 3º No caso de liquidação extrajudicial do administrador, cabe ao liquidante designado pelo Banco Central
do Brasil, sem prejuízo do disposto neste Regulamento e na Instrução CVM 472, convocar a assembleia geral,
no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data de publicação, no Diário Oficial da União, do ato que decretar
a liquidação extrajudicial, a fim de deliberar sobre a eleição de novo administrador e a liquidação ou não do
FUNDO.

Cabe ao liquidante praticar todos os atos necessários à gestão regular do patrimônio do FUNDO, até
ser procedida a averbação referida no § 1º, inciso (ii) acima.
§ 4º -

§ 5º Aplica-se o disposto no §1º, inciso (ii) acima, mesmo quando a assembleia geral deliberar a liquidação
do FUNDO em consequência da renúncia, da destituição ou da liquidação extrajudicial da
ADMINISTRADORA, cabendo à assembleia geral, nestes casos, eleger novo administrador para processar a
liquidação do FUNDO.

Se a assembleia de cotistas não eleger novo administrador no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis contados
da publicação no Diário Oficial do ato que decretar a liquidação extrajudicial, o Banco Central do Brasil
nomeará uma instituição para processar a liquidação do FUNDO.
§ 6º -

Nas hipóteses referidas no caput, bem como na sujeição ao regime de liquidação judicial ou
extrajudicial, a ata da assembleia de cotistas que eleger novo administrador, constitui documento hábil para
averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, da sucessão da propriedade fiduciária dos bens imóveis
integrantes do patrimônio do FUNDO.
§ 7º -
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§ 8º A sucessão da propriedade fiduciária de bem imóvel integrante de patrimônio do FUNDO não
constitui transferência de propriedade.

A assembleia geral que destituir a ADMINISTRADORA deverá, no mesmo ato, eleger seu substituto
ou deliberar quanto à liquidação do FUNDO.
§ 9º -

Art. 24º - Caso a ADMINISTRADORA renuncie às suas funções ou entre em processo de liquidação
judicial ou extrajudicial, correrão por sua conta os emolumentos e demais despesas relativas à transferência, ao
seu sucessor, da propriedade fiduciária dos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do FUNDO.
DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Art. 25º - A ADMINISTRADORA prestará aos cotistas, ao mercado em geral, à CVM e ao mercado em
que as cotas do FUNDO estejam negociadas, conforme o caso, as informações obrigatórias exigidas pela
Instrução CVM 472.
Art. 26º - Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de
correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os cotistas, inclusive para convocação de assembleias
gerais e procedimentos de consulta formal.
§ Único – O envio de informações por meio eletrônico prevista no caput dependerá de autorização do cotista do
FUNDO.
Art. 27º - Compete ao cotista manter a ADMINISTRADORA atualizada a respeito de qualquer alteração
que ocorrer em suas informações de cadastro ou no seu endereço eletrônico previamente indicado, isentando a
ADMINISTRADORA de qualquer responsabilidade decorrente da falha de comunicação com o cotista, ou
ainda, da impossibilidade de pagamento de rendimentos do FUNDO, em virtude de informações de cadastro
desatualizadas.
Art. 28º - O correio eletrônico igualmente será uma forma de correspondência válida entre a
ADMINISTRADORA e a CVM.
DA ASSEMBLEIA GERAL DOS COTISTAS
Art. 29º -

Compete privativamente à assembleia geral de cotistas deliberar sobre:

(i)

demonstrações financeiras apresentadas pela ADMINISTRADORA;

(ii)

alteração do regulamento, ressalvado o disposto no art. 17-A da Instrução CVM 472;

(iii)

destituição ou substituição da ADMINISTRADORA e escolha de seu substituto;

(iv)

emissão de novas cotas, observado o disposto no Art. 11º deste Regulamento;
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(v)

fusão, incorporação, cisão e transformação do FUNDO;

(vi)

dissolução e liquidação do FUNDO, naquilo que não estiver disciplinado neste Regulamento;

(vii)

definição ou alteração do mercado em que as cotas são admitidas à negociação;

(viii)

apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de cotas do FUNDO;

(ix)

eleição e destituição de representante dos cotistas, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação
do valor máximo das despesas que poderão ser incorridas no exercício de suas atividades, caso
aplicável;

(x)

alteração do prazo de duração do FUNDO;

(xi)

aprovação dos atos que configurem potencial Conflito de Interesses, nos termos dos arts. 31-A, § 2º,
34 e 35, IX da Instrução CVM 472; e

(xii)

alteração da taxa de administração nos termos do art. 36 da Instrução CVM 472, observado o disposto
no §4º abaixo.

§ 1º A assembleia geral que examinar e deliberar sobre as matérias previstas no inciso (i) do caput deste
artigo deverá ser realizada, anualmente, até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social.

A assembleia geral referida no parágrafo anterior somente pode ser realizada no mínimo 30 (trinta)
dias após estarem disponíveis aos cotistas as demonstrações contábeis auditadas relativas ao exercício
encerrado.

§ 2º -

§ 3º A assembleia geral a que comparecerem todos os cotistas poderá dispensar a observância do prazo
estabelecido no parágrafo anterior.
§ 4º O Regulamento poderá ser alterado, independentemente de qualquer aprovação, sempre que tal
alteração (i) decorra, exclusivamente, da necessidade de atender exigências legais ou regulamentares, exigências
expressas da CVM, de entidade administradora de mercados organizados onde as cotas do fundo sejam
admitidas à negociação, ou de entidade autorreguladora, nos termos da legislação aplicável e de convênio com
a CVM, (ii) for necessária em virtude da atualização dos dados cadastrais da ADMINISTRADORA ou dos
prestadores de serviços do FUNDO, tais como alteração na razão social, endereço, página na rede mundial de
computadores e telefone; e (iii) envolver redução da Taxa de Administração ou da taxa de custódia, devendo tal
alteração ser comunicado aos cotistas no prazo de até 30 (trinta) dias contado da data em que tiverem sido
implementada.
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Art. 30º -

Compete à ADMINISTRADORA convocar a assembleia geral.

§ 1º -

A primeira convocação das assembleias gerais deverá ocorrer:

(i)

com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência no caso das assembleias gerais ordinárias; e

(ii)

com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das assembleias gerais extraordinárias.

§ 2º A assembleia geral poderá também ser convocada diretamente por cotista(s) que detenha(m), no
mínimo 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO ou pelo representante dos cotistas, observado o
disposto no presente Regulamento.
§ 3º A convocação por iniciativa dos cotistas ou dos representantes de cotistas será dirigida à
ADMINISTRADORA, que deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento, realizar a
convocação da assembleia geral às expensas dos requerentes, salvo se a assembleia geral assim convocada
deliberar em contrário.

Art. 31º - A convocação da assembleia geral deve ser feita por correspondência encaminhada a cada cotista,
observadas as seguintes disposições:
(i)

da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a assembleia;

(ii)

a convocação de assembleia geral deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias
a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam
de deliberação da assembleia; e

(iii)

o aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os documentos pertinentes à
proposta a ser submetida à apreciação da assembleia.

§ 1º -

A assembleia geral se instalará com a presença de qualquer número de cotistas.

A ADMINISTRADORA deve colocar, na mesma data da convocação, todas as informações e
documentos necessários ao exercício informado do direito de voto:

§ 2º -

(i)

em sua página na rede mundial de computadores;

(ii)

no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores;
e

(iii)

na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas do FUNDO estejam
admitidas à negociação.
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§ 3º Por ocasião da assembleia geral ordinária do FUNDO, os cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três
por cento) das cotas emitidas do FUNDO ou o(s) representante(s) de cotistas podem solicitar, por meio de
requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da
assembleia geral ordinária, que passará a ser assembleia geral ordinária e extraordinária.
§ 4º O pedido de que trata o § 3º acima deve vir acompanhado de todos os documentos necessários ao
exercício do direito de voto, inclusive aqueles mencionados no § 5º do Art. 40º abaixo, e deve ser encaminhado
em até 10 (dez) dias contados da data de convocação da assembleia geral ordinária.
§ 5º O percentual de que trata o § 3º acima deverá ser calculado com base nas participações constantes do
registro de cotistas na data de convocação da assembleia.

Art. 32º -

A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação.

Art. 33º - Todas as decisões em assembleia geral deverão ser tomadas por maioria de votos dos cotistas
presentes, correspondendo a cada cota um voto, não se computando os votos em branco, excetuadas as hipóteses
de quórum qualificado previstas neste Regulamento.
§ 1º As deliberações relativas exclusivamente às matérias previstas nos incisos (ii), (iii), (v), (vi), (viii),
(xi) e (xii) do Art. 30º acima, dependem da aprovação por maioria de votos dos cotistas presentes e que
representem: (a) no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha
mais de 100 (cem) cotistas; ou (b) no mínimo, metade das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha até 100
(cem) cotistas.
§ 2º Os percentuais de que trata o § 1º acima deverão ser determinados com base no número de cotistas do
FUNDO indicados no registro de cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo à
ADMINISTRADORA informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que
tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado.

Art. 34º - Somente poderão votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da
convocação da Assembleia.
§ Único - Têm qualidade para comparecer à assembleia geral os representantes legais dos cotistas ou seus
procuradores legalmente constituídos há menos de um ano.
Art. 35º -

Os cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica.

§ Único - Também será admito o exercício de voto à distância por meio de plataformas eletrônicas, tais como a
Central de Inteligência Corporativa (“CICORP”), conforme procedimentos descritos nos ofícios circulares
divulgados pela B3.
Art. 36º - A ADMINISTRADORA poderá encaminhar aos cotistas pedido de procuração, mediante
correspondência, física ou eletrônica, ou anúncio publicado.
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§ 1º O pedido de procuração deverá satisfazer aos seguintes requisitos: (a) conter todos os elementos
informativos necessários ao exercício do voto pedido; (b) facultar ao cotista o exercício de voto contrário à
proposta, por meio da mesma procuração; e (c) ser dirigido a todos os cotistas.
§ 2º É facultado a cotistas que detenham, conjunta ou isoladamente, 0,5% (meio por cento) ou mais do
total de cotas emitidas solicitar à ADMINISTRADORA o envio pedido de procuração de que trata o Art. 37º
acima aos demais cotistas do FUNDO, desde que tal pedido contenha todos os elementos informativos
necessários ao exercício do voto pedido.

Nas hipóteses previstas no § 2º acima a ADMINISTRADORA pode exigir: (a) reconhecimento da
firma do cotista signatário do pedido; e (b) cópia dos documentos que comprovem que o signatário tem poderes
para representar os cotistas solicitantes, quando o pedido for assinado por representantes.
§ 3º -

Ao receber a solicitação de que trata o § 2º acima a ADMINISTRADORA deverá mandar, em nome
do cotista solicitante, pedido para outorga de procuração, conforme conteúdo e nos termos determinados pelo
cotista solicitante, em até 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data da solicitação.
§ 4º -

§ 5º Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pela ADMINISTRADORA, em nome de
cotistas, serão arcados pelo FUNDO.
§ 6º É vedado à a ADMINISTRADORA: (a) exigir quaisquer outras justificativas para o pedido de que
trata o § 2º acima; (b) cobrar pelo fornecimento da relação de cotistas; e (c) condicionar o deferimento do pedido
ao cumprimento de quaisquer formalidades ou à apresentação de quaisquer documentos não previstos no § 3º
acima.

Art. 37º - As deliberações da assembleia geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal,
sem a necessidade de reunião de cotistas, preferencialmente formalizado por correio eletrônico (e-mail) ou,
ainda, em carta ou outra forma de comunicação escrita, dirigido pela Administradora a cada cotista para resposta
pelos Cotistas em prazo não inferior aos prazos previstos no Art. 31, §1º, acima, e as formalidades previstas nos
arts. 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472.
§ 1º -

Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de

voto.
§ 2º -

Não podem votar nas assembleias gerais do FUNDO:

(i)

a ADMINISTRADORA ou a REC;

(ii)

os sócios, diretores e funcionários da ADMINISTRADORA ou da REC;

(iii)

empresas ligadas à ADMINISTRADORA ou à REC, seus sócios, diretores e funcionários;
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(iv)

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

(v)

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

(vi)

o cotista cujo interesse seja conflitante com o do FUNDO.

§ 3º -

Não se aplica a vedação prevista no §2º acima quando:

(i)

os únicos cotistas do FUNDO forem as pessoas mencionadas nos incisos no §2º acima;

(ii)

houver aquiescência expressa da maioria dos demais cotistas, manifestada na própria assembleia, ou
em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia em que se dará a permissão
de voto; ou

(iii)

todos os subscritores de cotas forem condôminos de bem com que concorreram para a integralização
de cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º do art. 8º da
Lei 6.404/76, conforme o § 2º do art. 12 da Instrução CVM 472.

DO REPRESENTANTE DOS COTISTAS
Art. 38º - O FUNDO poderá ter 1 (um) representante de cotistas, pessoa natural ou jurídica, a ser eleito e
nomeado pela assembleia geral, com prazo de mandato de 1 (um) ano, observado o disposto no § 3º abaixo,
para exercer as funções de fiscalização dos empreendimentos ou investimentos do FUNDO, em defesa dos
direitos e interesses dos cotistas, observado os seguintes requisitos:
(i)

ser cotista do FUNDO;

(ii)

não exercer cargo ou função na ADMINISTRADORA ou no controlador da ADMINISTRADORA,
em sociedades por ela diretamente controladas e em coligadas ou outras sociedades sob controle
comum, ou prestar-lhes assessoria de qualquer natureza;

(iii)

não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora do empreendimento imobiliário que
constitua objeto do FUNDO, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza;

(iv)

não ser administrador ou gestor de outros fundos de investimento imobiliário;

(v)

não estar em conflito de interesses com o FUNDO; e

(vi)

não estar impedido por lei especial ou ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; nem ter sido condenado a
pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM.
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Compete ao representante de cotistas já eleito informar à ADMINISTRADORA e aos cotistas do
FUNDO a superveniência de circunstâncias que possam impedi-lo de exercer a sua função.

§ 1º -

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

(i)

3% (três por cento) do total de cotas emitidas do FUNDO, quando o FUNDO tiver mais de 100 (cem)
cotistas; ou

(ii)

5% (cinco por cento) do total de cotas emitidas do FUNDO, quando o FUNDO tiver até 100 (cem)
cotistas.

§ 3º Os representantes de cotistas deverão ser eleitos com prazo de mandato unificado, a se encerrar na
próxima assembleia geral ordinária do FUNDO, permitida a reeleição.
§ 4º -

A função de representante dos cotistas é indelegável.

§ 5º Sempre que a assembleia geral do FUNDO for convocada para eleger representante de cotistas, além
das informações de que trata o Art. 33º, § 2º deste Regulamento, deverão ser disponibilizadas as seguintes
informações sobre o(s) candidato(s):

(i)

declaração dos candidatos de que atendem os requisitos previstos no Art. 40º abaixo; e

(ii)

as informações exigidas no item 12.1 do Anexo 39-V da Instrução CVM 472.

Art. 39º -

Compete ao representante dos cotistas:

(i)

fiscalizar os atos da ADMINISTRADORA e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e
regulamentares;

(ii)

emitir formalmente opinião sobre as propostas da ADMINISTRADORA, a serem submetidas à
assembleia geral, relativas à emissão de novas cotas – exceto na hipótese do Art. 11º deste
Regulamento –, transformação, incorporação, fusão ou cisão do FUNDO;

(iii)

denunciar à ADMINISTRADORA e, se esta não tomar as providências necessárias para a proteção
dos interesses do FUNDO, à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir
providências úteis ao FUNDO;

(iv)

analisar, ao menos trimestralmente, as informações financeiras elaboradas periodicamente pelo
FUNDO;

(v)

examinar as demonstrações financeiras do FUNDO do exercício social e sobre elas opinar;
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(vi)

elaborar relatório que contenha, no mínimo:
a)

descrição das atividades desempenhadas no exercício findo;

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

despesas incorridas no exercício de suas atividades; e

d)
opinião sobre as demonstrações financeiras do FUNDO e o formulário cujo conteúdo reflita o
Anexo 39-V da Instrução CVM 472, fazendo constar do seu parecer as informações complementares
que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral; e
(vii)

exercer essas atribuições durante a liquidação do FUNDO; e

(viii)

fornecer à ADMINISTRADORA em tempo hábil todas as informações que forem necessárias para o
preenchimento do item 12.1 do Anexo 39-V da Instrução CVM 472.

A ADMINISTRADORA é obrigada, por meio de comunicação por escrito, a colocar à disposição
dos representantes dos cotistas, em no máximo, 90 (noventa dias) dias a contar do encerramento do exercício
social, as demonstrações financeiras e o formulário de que trata a alínea “d” do inciso (vi) do caput.
§ 1º -

Os representantes de cotistas podem solicitar à ADMINISTRADORA esclarecimentos ou
informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora.

§ 2º -

Os pareceres e opiniões dos representantes de cotistas deverão ser encaminhados à
ADMINISTRADOR no prazo de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento das demonstrações financeiras
de que trata a alínea “d” do inciso (vi) do caput e, tão logo concluídos, no caso dos demais documentos para
que a ADMINISTRADORA proceda à divulgação nos termos dos arts. 40 e 42 da Instrução CVM 472.
§ 3º -

Art. 40º - Os representantes de cotistas devem comparecer às assembleias gerais do FUNDO e responder aos
pedidos de informações formulados pelos cotistas.
§ Único - Os pareceres e representações individuais ou conjuntos dos representantes de cotistas podem ser
apresentados e lidos na assembleia geral do FUNDO, independentemente de publicação e ainda que a matéria
não conste da ordem do dia.
Art. 41º - Os representantes de cotistas têm os mesmos deveres da ADMINISTRADORA nos termos do art.
33 da Instrução CVM 472.
Art. 42º -

Os representantes de cotistas devem exercer suas funções no exclusivo interesse do FUNDO.
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DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Art. 43º - O FUNDO terá escrituração contábil própria, destacada daquela relativa à ADMINISTRADORA,
encerrando o seu exercício social em 30 de junho de cada ano, quando serão levantadas as demonstrações
financeiras relativas ao período findo.
Art. 44º - As demonstrações financeiras do FUNDO obedecerão às normas contábeis específicas expedidas
pela CVM e serão auditadas anualmente por empresa de auditoria independente registrada na CVM.
§ 1º Os trabalhos de auditoria compreenderão, além do exame da exatidão contábil e conferência dos
valores integrantes do ativo e passivo do FUNDO, a verificação do cumprimento das disposições legais e
regulamentares por parte da ADMINISTRADORA.
§ 2º Para efeito contábil, será considerado como valor patrimonial das cotas o quociente entre o valor do
patrimônio líquido contábil atualizado do FUNDO e o número de cotas emitidas.

Art. 45º - As demonstrações financeiras do FUNDO devem ser elaboradas observando-se a natureza dos
empreendimentos imobiliários e das demais aplicações em que serão investidos os recursos do FUNDO.
DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E AMORTIZAÇÃO PARCIAL DE COTAS
Art. 46º - No caso de dissolução ou liquidação do FUNDO, o patrimônio do FUNDO será partilhado aos
cotistas na proporção de suas cotas, após o pagamento de todas as dívidas e despesas do FUNDO.
Art. 47º - Na hipótese de liquidação do FUNDO, o auditor independente deverá emitir parecer sobre a
demonstração da movimentação do patrimônio líquido, compreendendo o período entre a data das últimas
demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do FUNDO.
§ Único - Deverá constar das notas explicativas às demonstrações financeiras do FUNDO análise quanto a
terem os valores dos resgates sido ou não efetuados em condições equitativas e de acordo com a regulamentação
pertinente, bem como quanto à existência ou não de débitos, créditos, ativos ou passivos não contabilizados.
Art. 48º - Após a partilha do ativo, a ADMINISTRADORA deverá promover o cancelamento do registro
do FUNDO.
Art. 49º - O FUNDO poderá amortizar parcialmente as suas cotas quando ocorrer a venda de ativos para
redução do seu patrimônio ou sua liquidação.
Art. 50º - A amortização parcial das cotas para redução do patrimônio do FUNDO implicará na manutenção
da quantidade de cotas existentes por ocasião da venda do ativo, com a consequente redução do seu valor na
proporção da diminuição do patrimônio representado pelo ativo alienado.
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Art. 51º - Caso o FUNDO efetue amortização de capital os cotistas deverão encaminhar cópia do boletim de
subscrição ou as respectivas notas de negociação das cotas do FUNDO à ADMINISTRADORA,
comprobatórios do custo de aquisição de suas cotas. Os cotistas que não apresentarem tais documentos terão o
valor integral da amortização sujeito à tributação, conforme determinar a regra tributária para cada caso.
DA TRIBUTAÇÃO
Art. 52º - Não há limitação à subscrição ou aquisição de cotas do FUNDO por qualquer pessoa física ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, inclusive empreendedor, incorporador, construtor ou o loteador do solo,
ficando desde já ressalvado que:
(i)

a propriedade de percentual igual ou superior a 10% (dez por cento) da totalidade das cotas emitidas
pelo FUNDO, ou a titularidade das cotas que garantam o direito ao recebimento de rendimentos em
quantia superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo FUNDO, por
determinado cotista, pessoa natural, resultará na perda, por esse cotista, da isenção no pagamento de
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos em decorrência da distribuição realizada pelo
FUNDO, conforme disposto na legislação tributária em vigor; e

(ii)

se o FUNDO aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador,
construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais
de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do FUNDO, o mesmo passará a sujeitar-se à tributação
aplicável às pessoas jurídicas.

§ Único - A ADMINISTRADORA não será responsável e não possui meios de evitar alterações no tratamento
tributário conferido ao FUNDO ou aos seus cotistas e/ou decorrentes de alteração na legislação tributária
aplicável ao FUNDO, a seus cotistas e/ou aos investimentos no FUNDO.
DOS ENCARGOS DO FUNDO
Art. 53º -

Constituem encargos do FUNDO:

(i)

a Taxa de Administração;

(ii)

taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que recaiam ou
venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO;

(iii)

gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e outros expedientes de
interesse do FUNDO e dos cotistas, inclusive comunicações aos cotistas previstas neste Regulamento
ou na Instrução CVM 472;

(iv)

gastos da distribuição primária de cotas, bem como com seu registro para negociação em mercado
organizado de valores mobiliários, observada a possibilidade de cobrança pelo FUNDO, a exclusivo
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critério da ADMINISTRADORA em conjunto com a REC, da taxa de distribuição primária, a cada
emissão, nos termos do Art. 15º, § único deste Regulamento;
(v)

honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações
financeiras do FUNDO;

(vi)

comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FUNDO, incluindo despesas relativas à
compra, venda, locação ou arrendamento dos Imóveis-Alvo que componham seu patrimônio;

(vii)

honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FUNDO,
judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja eventualmente imposta;

(viii)

honorários e despesas relacionadas às atividades previstas nos incisos (ii), (iii) e (iv) do Art. 18º acima;

(ix)

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

(x)

gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FUNDO
e realização de assembleias gerais;

(xi)

taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do FUNDO, se aplicável;

(xii)

gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias;

(xiii)

gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de Imóveis-Alvo integrantes do patrimônio
do FUNDO;

(xiv)

taxas de ingresso e saída dos fundos de que o FUNDO seja cotista, se for o caso;

(xv)

despesas com o registro de documentos em cartório; e

(xvi)

honorários e despesas relacionadas às atividades de representantes de cotistas.

§ Único - Quaisquer despesas não expressamente previstas no caput ou na Instrução CVM 472 como encargos
do FUNDO devem correr por conta da ADMINISTRADORA.
DOS FATORES DE RISCO
Art. 54º - Os investimentos do FUNDO estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado
imobiliário e do mercado em geral, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação
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atípica nos mercados de atuação e não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
FUNDO e para o Cotista.
Os recursos que constam na carteira do FUNDO e os Cotistas estão sujeitos a diversos fatores de
riscos que incluem, sem limitação, aqueles descritos no Anexo I ao presente Regulamento.
§ 1º -

§ 2º As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia da ADMINISTRADORA, da REC
ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

DO FORO
Art. 55º - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes
deste Regulamento.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2020.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, na qualidade de administradora do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA

____________________________________
Por:
Cargo:

_______________________________________
Por:
Cargo:
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ANEXO I
FATORES DE RISCO
Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais investidores devem, considerando
sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e seu perfil de risco, avaliar
cuidadosamente todas as informações disponíveis no Regulamento, inclusive, mas não se limitando a,
aquelas relativas à política de investimento, à composição da carteira e aos fatores de risco descritos
nesta seção, aos quais o Fundo e os investidores estão sujeitos.
Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Cotistas devem estar cientes
dos riscos a que estarão sujeitos os investimentos e aplicações do Fundo, conforme descritos abaixo, não
havendo, garantias, portanto, de que o capital efetivamente integralizado será remunerado conforme
expectativa dos Cotistas.
Não obstante a diligência da Administradora e da REC em colocar em prática a política de investimento
delineada, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado,
risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de
atuação e, mesmo que a Administradora e a REC mantenham rotinas e procedimentos de gerenciamento
de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os
Cotistas.
A seguir encontram-se descritos os principais riscos inerentes ao Fundo, que não são os únicos aos quais estão
sujeitos os investimentos no Fundo e no Brasil em geral. Os negócios, situação financeira ou resultados do
Fundo podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer desses riscos, sem prejuízo de riscos
adicionais que não seja atualmente de conhecimento da Administradora ou que sejam julgados de pequena
relevância neste momento.
A íntegra dos fatores de risco atualizados a que o FUNDO e os Cotistas estão sujeitos é periodicamente
atualizada e consta do Informe Anual elaborado em conformidade com o Anexo 39-V da Instrução CVM
nº 472, devendo os Cotistas e os potenciais investidores ler atentamente o referido documento.
I.

Riscos de mercado: Existe a possibilidade de que, ao final do prazo da oferta de distribuição das
Cotas, não sejam subscritas ou adquiridas a totalidade das Cotas ofertadas, fazendo com que o
Fundo tenha um patrimônio inferior ao montante total pretendido da oferta. O investidor deve estar
ciente de que, nesta hipótese, a rentabilidade do Fundo estará condicionada aos Ativos-Alvo que o
Fundo conseguirá adquirir com os recursos obtidos no âmbito da oferta, podendo a rentabilidade
esperada pelo Investidor variar em decorrência da distribuição parcial das Cotas. Ainda, em caso
de distribuição parcial, a quantidade de Cotas distribuídas será inferior ao montante total pretendido
da oferta, ou seja, existirão menos Cotas do Fundo em negociação no mercado secundário, o que
poderá reduzir a liquidez das Cotas do Fundo.
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II.

Risco de não colocação do montante mínimo da oferta: Caso não seja atingido o montante
mínimo pretendido para uma oferta de Cotas, esta será cancelada e os investidores poderão ter seus
pedidos cancelados. Neste caso, caso os investidores já tenham realizado o pagamento das Cotas
para a respectiva instituição participante da oferta, a expectativa de rentabilidade de tais recursos
pode ser prejudicada, já que, nesta hipótese, os valores serão restituídos líquidos de tributos e
encargos incidentes sobre os rendimentos incorridos no período, se existentes, sendo devida apenas
os rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em cotas de fundos de investimento ou títulos
de renda fixa, públicos ou privados, realizadas no período.

III.

Risco de liquidação do Fundo na hipótese de colocação do montante mínimo da oferta: Em
se tratando da primeira emissão de Cotas do Fundo, Caso não seja atingido o montante mínimo
pretendido na primeira emissão, a oferta será cancelada, e a Administradora deverá proceder à
liquidação do Fundo, nos termos do § 2º, inciso II, do artigo 13, da Instrução CVM 472. Neste
caso, caso os investidores já tenham realizado o pagamento das Cotas para a respectiva instituição
participante da oferta, a expectativa de rentabilidade de tais recursos pode ser prejudicada, já que,
nesta hipótese, os valores serão restituídos líquidos de tributos e encargos incidentes sobre os
rendimentos incorridos no período, se existentes, sendo devida apenas os rendimentos líquidos
auferidos pelas aplicações em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos
ou privados, realizadas no período.

IV.

Riscos de mercados internacionais: Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo em países de economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de
mercado dos valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado das Cotas. O valor de
mercado de valores mobiliários de emissão de cotas de FII é influenciado, em diferentes graus,
pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países da América Latina,
Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros
países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários emitidos
no Brasil. Crises no Brasil e nesses países podem reduzir o interesse dos investidores nos valores
mobiliários emitidos no Brasil, inclusive com relação às Cotas. No passado, o desenvolvimento de
condições econômicas adversas em outros países considerados como mercados emergentes
resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de recursos externos
investidos no Brasil. Qualquer dos acontecimentos acima mencionados poderá afetar
negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.

V.

Riscos de mercado nacional: O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus,
pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de economia
emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um
efeito adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários emitidos no país, reduzindo o interesse
dos investidores nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas. No passado, o surgimento de
condições econômicas adversas em outros países do mercado emergente resultou, em geral, na
saída de investimentos e, consequentemente, na redução de recursos externos investidos no Brasil.
Crises financeiras recentes resultaram em um cenário recessivo em escala global, com diversos
reflexos que, direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa o mercado financeiro e o
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mercado de capitais brasileiros e a economia do Brasil, tais como: flutuações no mercado financeiro
e de capitais, com oscilações nos preços de ativos (inclusive de imóveis), indisponibilidade de
crédito, redução de gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial e pressão
inflacionária. Qualquer novo acontecimento de natureza similar aos acima mencionados, no
exterior ou no Brasil, poderá prejudicar de forma negativa as atividades do Fundo, o patrimônio do
Fundo, a rentabilidade dos Cotistas e o valor de negociação das Cotas. Variáveis exógenas tais
como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de
mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a
ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro,
incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas
relevantes, poderão afetar negativamente os preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo e o
valor das Cotas, bem como resultar (a) em alongamento do período de amortização de Cotas; e/ou
de distribuição dos resultados do Fundo; ou (b) liquidação do Fundo, o que poderá ocasionar a
perda, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal de suas aplicações.
Adicionalmente, os ativos financeiros do Fundo devem ser marcados a mercado, ou seja, seus
valores serão atualizados diariamente e contabilizados pelo preço de negociação no mercado, ou
pela melhor estimativa do valor que se obteria nessa negociação. Como consequência, o valor das
Cotas de emissão Fundo poderá sofrer oscilações frequentes e significativas, inclusive ao longo do
dia, de modo que o valor de mercado das Cotas de emissão do Fundo poderá não refletir
necessariamente seu valor patrimonial. Assim, existe o risco de que em caso de venda de ativos
integrantes da carteira do Fundo e distribuição aos Cotistas o valor a ser distribuído ao Cotista não
corresponda ao valor que este aferiria em caso de venda de suas Cotas no mercado.
Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo as instituições responsáveis pela
distribuição das Cotas, os demais Cotistas do Fundo, a Administradora e a REC, qualquer multa
ou penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por qualquer razão, (a) o alongamento do período
de amortização das cotas e/ou de distribuição dos resultados do Fundo; (b) a liquidação do Fundo;
ou, ainda, (c) caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de tais eventos.
VI.

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

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

VIII.

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

IX.

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

X.

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

XI.

Risco de liquidação do Fundo: No caso de liquidação Fundo, inclusive por aprovação em
Assembleia Geral de Cotistas, o patrimônio deste será partilhado entre os Cotistas, na proporção
de suas Cotas, após a alienação dos ativos e do pagamento de todas as dívidas, obrigações e
despesas do Fundo. No caso de liquidação do Fundo, não sendo possível a alienação acima referida,
os próprios ativos serão entregues aos Cotistas na proporção da participação de cada um deles, em
regime de condomínio civil. Nesse caso: (a) o exercício dos direitos por qualquer Cotista poderá
ser dificultado em função do condomínio civil estabelecido com os demais Cotistas; (b) a alienação
de tais direitos por um Cotista para terceiros poderá ser dificultada em função da iliquidez de tais
direitos, podendo seu valor aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços, cotações
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de mercado e dos critérios para precificação, podendo acarretar, assim, eventuais prejuízos aos
Cotistas.
XII.

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

XIII.

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

Riscos relacionados à pandemia de COVID-19: O surto de Coronavírus (“COVID-19”) em
escala global iniciado a partir de dezembro de 2019 e declarado como pandemia pela Organização
Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, pode afetar as decisões de investimento e poderá
resultar em volatilidade esporádica nos mercados de capitais globais. Além disso, a pandemia de
COVID-19 pode resultar em restrições a 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, o que pode ter um efeito adverso relevante na economia global e/ou na
economia brasileira. Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia
brasileira como resultado desses eventos pode afetar material e adversamente os negócios, a
condição financeira, os resultados das operações e a capacidade de financiamento, alavancagem e
de pagamento das obrigações pecuniárias contraídas pelos locatários de Imóveis Alvo investidos
pelo Fundo e, por consequência, poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas do
Fundo. Além disso, as mudanças materiais nas condições econômicas resultantes da pandemia do
COVID-19 podem impactar a captação de recursos pelo Fundo no âmbito da Oferta, influenciando
a capacidade do o Fundo investir em Ativos Alvo, havendo até mesmo risco de não se atingir o
Montante Mínimo, o que poderá impactar a própria viabilidade de realização da Oferta.

XV.

Risco de baixa ocupação dos Imóveis: A receita preponderante do Fundo decorrerá da exploração
da atividade hoteleira a ser desenvolvida nos Imóveis-Alvo, sendo certo que a rentabilidade do
Fundo poderá sofrer oscilação em caso de ocupação abaixo da taxa de ocupação esperada. A
ocupação abaixo da estimada ou a redução no nível de ocupação dos Imóveis-Alvo integrantes da
carteira do Fundo poderão afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor
de negociação das Cotas. Por conta da pandemia da Covid-19, as atividades relacionadas a
empreendimentos de lazer e turismo foram severamente afetadas pela restrição de convívio social.
Situações semelhantes, ou mesmo crises econômicas que afetem tais atividades, poderão resultar
em baixa ocupação dos Imóveis-Alvo, impactando negativamente a receita do Fundo.

XVI.

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

XVIII.

XIX.

XX.

tributária vigente. À parte da legislação tributária, as demais leis e normas aplicáveis ao Fundo,
aos Cotistas e aos investimentos do Fundo, incluindo, mas não se limitando, matéria de câmbio e
investimentos externos em cotas de fundos de investimento no Brasil, também estão sujeitas a
alterações. Esses eventos podem impactar adversamente no valor dos investimentos, bem como as
condições para a distribuição de rendimentos e de resgate das Cotas.
Risco regulatório: A estrutura financeira, econômica e jurídica do Fundo apoia-se em um conjunto
de obrigações e responsabilidades contratuais e na legislação em vigor e, em razão da pouca
maturidade e da escassez de precedentes em operações similares e de jurisprudência no que tange
a este tipo de operação financeira, poderá haver perdas por parte dos Cotistas em razão do dispêndio
de tempo e recursos para manutenção do arcabouço contratual estabelecido.
Risco jurídico: O Fundo poderá ser réu em diversas ações, nas esferas cível, tributária e trabalhista.
Não há garantia de que o Fundo venha a obter resultados favoráveis ou que eventuais processos
judiciais ou administrativos propostos contra o Fundo venham a ser julgados improcedentes, ou,
ainda, que ele tenha reservas suficientes. Caso tais reservas não sejam suficientes, é possível que
um aporte adicional de recursos seja feito mediante a subscrição e integralização de novas Cotas
pelos Cotistas, que deverão arcar com eventuais perdas. A despeito das diligências realizadas, é
possível que existam contingências não identificadas ou não identificáveis que possam onerar o
Fundo e o valor de suas Cotas.
Risco da morosidade da justiça brasileira: O Fundo poderá ser parte em demandas judiciais
relacionadas aos Imóveis-Alvo que vier a deter, 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 Imóveis-Alvo e, consequentemente, poderá
impactar negativamente no patrimônio do Fundo, na rentabilidade dos Cotistas e no valor de
negociação das Cotas.
Risco de governança: Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) a Administradora
e/ou REC; (b) os sócios, diretores e funcionários da Administrador e/ou da REC; (c) empresas
ligadas à Administradora e/ou à REC, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de
serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; e (e) o Cotista cujo interesse seja
conflitante com o do Fundo, exceto quando forem os únicos Cotistas ou quando houver
aquiescência expressa da maioria dos Cotistas manifestada na própria Assembleia Geral de
Cotistas, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente Assembleia Geral em que
se dará a permissão de voto ou quando todos os subscritores de Cotas forem condôminos de bem
com quem concorreram para a integralização de Cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da
responsabilidade de que trata o parágrafo 6º do artigo 8º da Lei nº 6.404/76, conforme o parágrafo
2º do artigo 12 da Instrução CVM 472. Tal restrição de voto pode trazer prejuízos às pessoas
listadas nas letras "a" a "e", caso estas decidam adquirir Cotas. Adicionalmente, determinadas
matérias que são objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando
aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas. Determinadas matérias que são objeto de
Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando aprovadas por: (i) 25% (vinte e
cinco por cento), no mínimo, das cotas emitidas, quando o Fundo tiver mais de 100 (cem) cotistas;
ou (ii) metade, no mínimo, das cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100 (cem) cotistas. Tendo
em vista que FII tendem a possuir número elevado de cotistas, é possível que determinadas matérias
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XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

fiquem impossibilitadas de aprovação pela ausência de quórum de instalação (quando aplicável) e
de votação de tais assembleias.
Risco operacional: Os Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa objeto de investimento pelo Fundo
serão administrados pela Administradora e geridos pela REC, portanto os resultados do Fundo
dependerão de uma administração/gestão adequada, a qual estará sujeita a eventuais riscos
operacionais, que caso venham a ocorrer, poderão afetar a rentabilidade dos Cotistas.
Risco de concentração da carteira do Fundo: Não há qualquer indicação na Política de
Investimento sobre a quantidade de ativos que o Fundo deverá adquirir. A carteira do Fundo fica
sujeita à possibilidade de concentração em um número limitado de ativos, estando o Fundo exposto
aos riscos inerentes a essa situação.
Risco relativo à concentração e pulverização: Conforme dispõe o Regulamento, não há restrição
quanto ao limite de Cotas que podem ser detidas por um único Cotista. Assim, poderá ocorrer
situação em que um único Cotista venha a deter parcela substancial das Cotas, passando tal Cotista
a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais
Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo
Cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos
Cotistas minoritários. Adicionalmente, caso um Cotista que também seja construtor, incorporador
ou sócio dos empreendimentos imobiliários investidos pelo Fundo, detenha (isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas) percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas,
o Fundo passará a ser tributado como pessoa jurídica nos termos da Lei nº 9.779/99, ocasião em
que a rentabilidade do Fundo será prejudicada.
Risco de potencial conflito de interesse: O Regulamento prevê determinados atos que
caracterizam conflito de interesses entre o Fundo e a Administradora ou entre o Fundo e a REC
que dependem de aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas.
Risco de desempenho passado: Ao analisar quaisquer informações fornecidas em qualquer
material de divulgação do Fundo que venha a ser disponibilizado acerca de resultados passados de
quaisquer mercados ou de quaisquer investimentos em que a Administradora e/ou a REC tenham
de qualquer forma participado, os potenciais Cotistas devem considerar que qualquer resultado
obtido no passado não é indicativo de possíveis resultados futuros, e não há qualquer garantia de
que resultados similares serão alcançados pelo Fundo no futuro. Os investimentos estão sujeitos a
diversos riscos, incluindo, sem limitação, variação nas taxas de juros e índices de inflação e
variação cambial.
Risco decorrente de alterações do Regulamento: O Regulamento poderá ser alterado sempre que
tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências da CVM, em
consequência de normas legais ou regulamentares, por determinação da CVM ou por deliberação
da Assembleia Geral de Cotistas. Tais alterações poderão afetar o modo de operação do Fundo e
acarretar perdas patrimoniais aos Cotistas.
Risco de diluição: No caso de realização de novas emissões de Cotas pelo Fundo, o exercício do
direito de preferência pelos Cotistas do Fundo em eventuais emissões de novas Cotas depende da
disponibilidade de recursos por parte do Cotista. Caso ocorra uma nova oferta de Cotas e o Cotista
não tenha disponibilidades para exercer o direito de preferência, este poderá sofrer diluição de sua
participação e, assim, ver sua influência nas decisões políticas do Fundo reduzida.
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XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

Risco de mercado relativo aos Ativos de Renda Fixa: Existe o risco de variação no valor e na
rentabilidade dos Ativos de Renda Fixa integrantes da carteira do Fundo, que pode aumentar ou
diminuir, de acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e dos critérios para
precificação de ativos. Além disso, poderá haver oscilação negativa nas Cotas pelo fato de o Fundo
poder adquirir títulos que, além da remuneração por um índice de preços, são remunerados por
uma taxa de juros, e sofrerão alterações de acordo com o patamar das taxas de juros praticadas pelo
mercado para as datas de vencimento desses títulos. Em caso de queda do valor dos Ativos de
Renda Fixa que componham a carteira do Fundo, o patrimônio líquido do Fundo pode ser afetado
negativamente. Desse modo, a Administradora pode ser obrigado a liquidar os Ativos de Renda
Fixa a preços depreciados, podendo, com isso, influenciar negativamente no valor das Cotas.
Riscos de prazo: Considerando que a aquisição de Cotas é um investimento de longo prazo, pode
haver alguma oscilação do valor da Cota, havendo a possibilidade, inclusive, de acarretar perdas
do capital aplicado ou ausência de demanda na venda das Cotas no mercado secundário.
Risco de disponibilidade de caixa: Caso o Fundo não tenha recursos disponíveis para honrar suas
obrigações, a Administradora convocará os Cotistas para que em Assembleia Geral de Cotistas
estes deliberem pela aprovação da emissão de novas cotas com o objetivo de realizar aportes
adicionais de recursos ao Fundo. Os Cotistas que não aportarem recursos serão diluídos.
Riscos relacionados ao investimento em valores mobiliários: O investimento nas Cotas é uma
aplicação em valores mobiliários, o que pressupõe que a rentabilidade do Cotista dependerá da
valorização e dos rendimentos a serem pagos pelos Ativos-Alvo e Ativos de Renda Fixa. No caso
em questão, os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas dependerão, principalmente, dos
resultados obtidos pelo Fundo com receita e/ou a negociação dos Ativos-Alvo em que o Fundo
venha a investir, bem como dependerão dos custos incorridos pelo Fundo. Assim, existe a
possibilidade do Fundo ser obrigado a dedicar uma parte substancial de seu fluxo de caixa para
pagar suas obrigações, reduzindo o dinheiro disponível para distribuições aos Cotistas, o que
poderá afetar adversamente o valor de mercado das Cotas.
Riscos relativos ao pré-pagamento ou amortização extraordinária dos ativos: Os Ativos-Alvo
poderão conter em seus documentos constitutivos cláusulas de pré-pagamento ou amortização
extraordinária. Tal situação pode acarretar o desenquadramento da carteira do Fundo em relação
aos critérios de concentração. Nesta hipótese, poderá haver dificuldades na identificação pela REC
de Ativos-Alvo que estejam de acordo com a Política de Investimento. Desse modo, a REC poderá
não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma rentabilidade, o que pode afetar de
forma negativa o patrimônio do Fundo e a rentabilidade das Cotas, não sendo devida pelo Fundo,
pela Administradora ou pela REC, todavia, qualquer multa ou penalidade, a qualquer título, em
decorrência desse fato.
Risco de desenquadramento passivo involuntário: Sem prejuízo do quanto estabelecido no
Regulamento, na ocorrência de algum evento que a ensejar o desenquadramento passivo
involuntário, a CVM poderá determinar à Administradora, sem prejuízo das penalidades cabíveis,
a convocação de assembleia geral de Cotistas para decidir sobre uma das seguintes alternativas: (i)
transferência da administração ou da gestão do Fundo, ou de ambas; (ii) incorporação a outro
Fundo, ou (iii) liquidação do Fundo. A ocorrência das hipóteses previstas nos itens “i” e “ii” acima
poderá afetar negativamente o valor das Cotas e a rentabilidade do Fundo. Por sua vez, na
ocorrência do evento previsto no item “iii” acima, não há como garantir que o preço de venda dos
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Ativos do Fundo será favorável aos Cotistas, bem como não há como assegurar que os Cotistas
conseguirão reinvestir os recursos em outro investimento que possua rentabilidade igual ou
superior àquela auferida pelo investimento nas Cotas do Fundo.
XXXIV.
Risco relativo à inexistência de ativos que se enquadrem na política de investimento: O Fundo
poderá não dispor de ofertas de Ativos-Alvo suficientes ou em condições aceitáveis, a critério da
REC, que atendam, no momento da aquisição, à Política de Investimento, de modo que o Fundo
poderá enfrentar dificuldades para empregar suas disponibilidades de caixa para aquisição de
Ativos-Alvo. A ausência de Ativos-Alvo para aquisição pelo Fundo poderá impactar
negativamente a rentabilidade das Cotas.
XXXV.
Risco de não confiabilidade do Estudo de Viabilidade: O Estudo de Viabilidade pode não ter a
confiabilidade esperada em razão da combinação das premissas e metodologias utilizadas na sua
elaboração, o que poderá afetar adversamente a decisão de investimento pelo Investidor. Neste
sentido, como o Estudo de Viabilidade se baseia em suposições e expectativas atuais com respeito
a eventos futuros e tendências financeiras, não se pode assegurar ao investidor que estas projeções
serão comprovadamente exatas, pois foram elaboradas com meros fins de ilustrar, de acordo com
determinadas suposições limitadas e simplificadas, uma projeção de recursos potenciais e custos.
XXXVI.
Risco decorrente da prestação dos serviços de gestão para outros fundos de investimento: A
REC, instituição responsável pela gestão dos ativos integrantes da carteira do Fundo, presta ou
poderá prestar serviços de gestão da carteira de investimentos de outros fundos de investimento
que tenham por objeto o investimento em ativos semelhantes aos ativos objeto da carteira do
Fundo. Desta forma, no âmbito de sua atuação na qualidade de REC do Fundo e de tais fundos de
investimento, é possível que a REC acabe por decidir alocar determinados ativos em outros fundos
de investimento que podem, inclusive, ter um desempenho melhor que os ativos alocados no
Fundo, de modo que não é possível garantir que o Fundo deterá a exclusividade ou preferência na
aquisição de tais ativos.
XXXVII. Risco relativo ao prazo de duração indeterminado do Fundo: Considerando que o Fundo
constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, não
permitido o resgate de Cotas, salvo na hipótese de liquidação do Fundo. Caso os Cotistas decidam
pelo desinvestimento no Fundo, 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.
XXXVIII. Riscos do uso de derivativos: A contratação, pelo Fundo, de instrumentos derivativos poderá
acarretar oscilações negativas no valor de seu patrimônio líquido superiores àquelas que ocorreriam
se tais instrumentos não fossem utilizados. A contratação deste tipo de operação não deve ser
entendida como uma garantia do Fundo, da Administradora, da REC, de qualquer mecanismo de
seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC de remuneração das Cotas do Fundo. A
contratação de operações com derivativos poderá resultar em perdas para o Fundo e para os
Cotistas.
XXXIX.
Riscos relativos aos Imóveis-Alvo: Exceto pela destinação aos recursos decorrentes da Primeira
Emissão, o Fundo não tem Imóveis-Alvo pré-definidos, tratando-se, portanto, de um fundo
“genérico”. Assim, o Fundo não possui um ativo imobiliário ou empreendimento específico,
sendo, portanto, de política de investimento ampla. A REC poderá não encontrar imóveis
atrativos dentro do perfil a que se propõe. Independentemente da possibilidade de aquisição de
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XL.

XLI.

diversos imóveis pelo Fundo, este poderá adquirir um número restrito de imóveis, o que poderá
gerar concentração da carteira. Não há garantias de que os investimentos pretendidos pelo Fundo
estejam disponíveis no momento e em quantidade conveniente 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 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 o patrimônio do Fundo, a
rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
Riscos relativos ao setor de securitização imobiliária e às companhias securitizadoras: O
Fundo poderá adquirir CRI, os quais poderão vir a ser negociados com base em registro provisório
concedido pela CVM. Caso determinado registro definitivo não venha a ser concedido pela CVM,
a emissora de tais CRI deverá resgatá-los antecipadamente. Caso a emissora já tenha utilizado os
valores decorrentes da integralização dos CRI, ela poderá não ter disponibilidade imediata de
recursos para resgatar antecipadamente os CRI.
A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 76, estabelece que “as
normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa
física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária
ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. Em seu
parágrafo único prevê, ainda, que “desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali
referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida,
inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação”.
Caso prevaleça o entendimento previsto no dispositivo acima citado, os credores de débitos de
natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista da companhia securitizadora poderão concorrer com
os titulares dos CRI no recebimento dos créditos imobiliários que compõem o lastro dos CRI em
caso de falência.
Portanto, caso a securitizadora não honre suas obrigações fiscais, previdenciárias ou trabalhistas,
os créditos imobiliários que servem de lastro à emissão dos CRI e demais ativos integrantes dos
respectivos patrimônios separados poderão vir a ser acessados para a liquidação de tais passivos,
afetando a capacidade da securitizadora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI e,
consequentemente, o respectivo Ativo Imobiliário integrante do patrimônio do Fundo.
Riscos relacionados aos créditos que lastreiam os CRI: Para os contratos ou debêntures que
lastreiam a emissão dos CRI em que os devedores têm a possibilidade de efetuar o pagamento
antecipado dos créditos imobiliários, esta antecipação poderá afetar, total ou parcialmente, os
cronogramas de remuneração, amortização e/ou resgate dos CRI, bem como a rentabilidade
esperada do papel.
Para os CRI que possuam condições para a ocorrência de vencimento antecipado do contrato ou
debêntures lastro dos CRI, a companhia securitizadora emissora dos CRI promoverá o resgate
antecipado dos CRI, conforme a disponibilidade dos recursos financeiros. Assim, os investimentos
do Fundo nestes CRI poderão sofrer perdas financeiras no que tange à não realização do
investimento realizado (retorno do investimento ou recebimento da remuneração esperada), bem
como a REC poderá ter dificuldade de reinvestir os recursos à mesma taxa estabelecida como
remuneração do CRI.
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XLII.

A capacidade da companhia securitizadora emissora dos CRI de honrar as obrigações decorrentes
dos CRI depende do pagamento pelo(s) devedor(es) dos créditos imobiliários que lastreiam a
emissão CRI e da execução das garantias eventualmente constituídas. Os créditos imobiliários
representam créditos detidos pela companhia securitizadora contra o(s) devedor(es),
correspondentes aos saldos do(s) contrato(s) imobiliário(s), que compreendem atualização
monetária, juros e outras eventuais taxas de remuneração, penalidades e demais encargos
contratuais ou legais. O patrimônio separado constituído em favor dos titulares dos CRI não conta
com qualquer garantia ou coobrigação da companhia securitizadora. Assim, o recebimento integral
e tempestivo do Fundo e pelos demais titulares dos CRI dos montantes devidos, conforme previstos
nos termos de securitização, depende do recebimento das quantias devidas em função dos contratos
imobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de
eventos que afetem a situação econômico-financeira dos devedores poderá afetar negativamente a
capacidade do patrimônio separado de honrar suas obrigações no que tange ao pagamento dos CRI
pela companhia securitizadora.
Riscos relativos ao setor imobiliário: O Fundo poderá investir, direta ou indiretamente, em
imóveis ou direitos reais, os quais estão sujeitos aos seguintes riscos que, se concretizados, afetarão
os rendimentos das Cotas:
(i) Risco imobiliário: É a eventual desvalorização do(s) empreendimento(s) investido(s) direta ou
indiretamente pelo Fundo, ocasionada por, não se limitando, fatores como fatores
macroeconômicos que afetem toda a economia, mudança de zoneamento ou regulatórios que
impactem diretamente o local do(s) empreendimento(s), seja possibilitando a maior oferta de
imóveis (e, consequentemente, deprimindo os preços dos alugueis no futuro) ou que eventualmente
restrinjam os possíveis usos do(s) empreendimento(s) limitando sua valorização ou potencial de
revenda, mudanças socioeconômicas que impactem exclusivamente a(s) região(ões) onde o(s)
empreendimento(s) se encontre(m), como, por exemplo, o aparecimento de favelas ou locais
potencialmente inconvenientes, como boates, bares, entre outros, que resultem em mudanças na
vizinhança, piorando a área de influência para uso comercial, alterações desfavoráveis do trânsito
que limitem, dificultem ou impeçam o acesso ao(s) empreendimento(s) e restrições de
infraestrutura/serviços públicos no futuro, como capacidade elétrica, telecomunicações, transporte
público, entre outros, a expropriação (desapropriação) do(s) empreendimento(s) em que o
pagamento compensatório não reflita o ágio e/ou a apreciação histórica, atraso e/ou não conclusão
das obras dos empreendimentos imobiliários, aumento dos custos de construção, lançamento de
novos empreendimentos imobiliários hoteleiros próximos ao imóvel investido, flutuação no valor
dos imóveis integrantes da carteira dos fundos investidos pelo Fundo, risco relacionados aos
contratos de locação dos imóveis dos fundos investidos pelo Fundo e de não pagamento, risco de
não contratação de seguro para os imóveis integrantes da carteira do Fundo, riscos relacionados à
possibilidade de aquisição de ativos onerados e riscos relacionados às garantias dos ativos e o não
aperfeiçoamento das mesmas.
(ii) Risco de regularidade dos imóveis: O Fundo e/ou os veículos investidos pelo Fundo poderão
adquirir empreendimentos imobiliários que ainda não estejam concluídos e, portanto, não tenham
obtido todas as licenças aplicáveis. Referidos empreendimentos imobiliários somente poderão ser
utilizados e locados quando estiverem devidamente regularizados perante os órgãos públicos
competentes. Deste modo, a demora na obtenção da regularização dos referidos empreendimentos
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imobiliários poderá provocar a impossibilidade de alugá-los e, portanto, provocar prejuízos aos
veículos investidos pelo Fundo e, consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.
(iii) Risco de atrasos e/ou não conclusão das obras de empreendimentos imobiliários: O Fundo
poderá adiantar quantias para projetos de construção, desde que tais recursos se destinem
exclusivamente à execução da obra do empreendimento e sejam compatíveis com o seu
cronograma físico-financeiro. Neste caso, em ocorrendo o atraso na conclusão ou a não conclusão
das obras dos referidos empreendimentos imobiliários, seja por fatores climáticos ou quaisquer
outros que possam afetar direta ou indiretamente os prazos estabelecidos, poderá ser afetado o
prazo estimado para início do recebimento dos valores de locação e consequente rentabilidade do
Fundo, bem como os Cotistas poderão ainda ter que aportar recursos adicionais nos referidos
empreendimentos imobiliários para que os mesmos sejam concluídos. O construtor dos referidos
empreendimentos imobiliários pode enfrentar problemas financeiros, administrativos ou
operacionais que causem a interrupção e/ou atraso das obras e dos projetos relativos à construção
dos referidos empreendimentos imobiliários. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos ao Fundo
e, consequentemente aos Cotistas.
(iv) Risco de aumento dos custos de construção: O Fundo poderá adiantar quantias para projetos
de construção, desde que tais recursos se destinem exclusivamente à execução da obra do
empreendimento e sejam compatíveis com o seu cronograma físico-financeiro. Assim, o Fundo
poderá contratualmente assumir a responsabilidade de um eventual aumento dos custos de
construção dos referidos empreendimentos imobiliários. Neste caso, o Fundo terá que aportar
recursos adicionais nos referidos empreendimentos imobiliários para que estes sejam concluídos
e, consequentemente, os Cotistas poderão ter que suportar o aumento no custo de construção dos
empreendimentos imobiliários.
(v) Risco de sinistro: No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis objeto de
investimento pelo Fundo, direta ou indiretamente, os recursos obtidos pela cobertura do seguro
dependerão da capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, nos termos da
apólice exigida, bem como as indenizações a serem pagas pelas seguradoras poderão ser
insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices. Na
hipótese de os valores pagos pela seguradora não serem suficientes para reparar o dano sofrido,
deverá ser convocada assembleia geral de cotistas para que os cotistas deliberem o procedimento
a ser adotado. Há, também, determinados tipos de perdas que não estarão cobertas pelas apólices,
tais como atos de terrorismo, guerras e/ou revoluções civis. Se qualquer dos eventos não cobertos
nos termos dos contratos de seguro vier a ocorrer, o Fundo poderá sofrer perdas relevantes e poderá
ser obrigado a incorrer em custos adicionais, os quais poderão afetar o seu desempenho
operacional. Ainda, o Fundo poderá ser responsabilizado judicialmente pelo pagamento de
indenização a eventuais vítimas do sinistro ocorrido, o que poderá ocasionar efeitos adversos em
sua condição financeira e, consequentemente, nos rendimentos a serem distribuídos aos cotistas.
(vi) Risco de desapropriação: De acordo com o sistema legal brasileiro, os imóveis integrantes da
carteira do Fundo, direta ou indiretamente, poderão ser desapropriados por necessidade, utilidade
pública ou interesse social, de forma parcial ou total. Ocorrendo a desapropriação, não há como
garantir de antemão que o preço que venha a ser pago pelo Poder Público será justo, equivalente
ao valor de mercado, ou que, efetivamente, remunerará os valores investidos de maneira adequada.
Dessa forma, caso o(s) imóvel(is) seja(m) desapropriado(s), este fato poderá afetar adversamente
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e de maneira relevante as atividades do Fundo, sua situação financeira e resultados. Outras
restrições ao(s) imóvel(is) também podem ser aplicadas pelo Poder Público, restringindo, assim, a
utilização a ser dada ao(s) imóvel(is), tais como o tombamento deste ou de área de seu entorno,
incidência de preempção e ou criação de zonas especiais de preservação cultural, dentre outros.
(vii) Risco do incorporador/construtor: A empreendedora, construtora ou incorporadora de bens
integrantes da carteira do Fundo podem ter problemas financeiros, societários, operacionais e de
performance comercial relacionados a seus negócios em geral ou a outros empreendimentos
integrantes de seu portfólio comercial e de obras. Essas dificuldades podem causar a interrupção
e/ou atraso das obras dos projetos relativos aos empreendimentos imobiliários, causando
alongamento de prazos e aumento dos custos dos projetos. Não há garantias de pleno cumprimento
de prazos, o que pode ocasionar uma diminuição nos resultados do Fundo.
(viii)
Risco de vacância: Os veículos investidos pelo Fundo poderão não ter sucesso na
prospecção de locatários e/ou arrendatários do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) nos quais o
Fundo vier a investir direta ou indiretamente, o que poderá reduzir a rentabilidade do Fundo, tendo
em vista o eventual recebimento de um montante menor de receitas decorrentes de locação,
arrendamento e venda do(s) empreendimento(s). Adicionalmente, os custos a serem despendidos
com o pagamento de taxas de condomínio e tributos, dentre outras despesas relacionadas ao(s)
empreendimento(s) (os quais são atribuídos aos locatários dos imóveis) poderão comprometer a
rentabilidade do Fundo.
(ix) Risco de desvalorização dos imóveis: Um fator que deve ser preponderantemente levado em
consideração é o potencial econômico, inclusive a médio e longo prazo, das regiões onde estarão
localizados os imóveis objeto de investimento pelo Fundo. A análise do potencial econômico da
região deve se circunscrever não somente ao potencial econômico corrente, como também deve
levar em conta a evolução deste potencial econômico da região no futuro, tendo em vista a
possibilidade de eventual decadência econômica da região, com impacto direto sobre o valor do
imóvel investido pelo Fundo.
(x) Riscos relacionados à ocorrência de casos fortuitos e eventos de força maior: Os rendimentos
do Fundo decorrentes da exploração de imóveis estão sujeitos ao risco de eventuais prejuízos
decorrentes de casos fortuitos e eventos de força maior, os quais consistem em acontecimentos
inevitáveis e involuntários relacionados aos imóveis. Portanto, os resultados do Fundo estão
sujeitos a situações atípicas, que, mesmo com sistemas e mecanismos de gerenciamento de riscos,
poderão gerar perdas ao Fundo e aos Cotistas.
(xi) Risco de contingências ambientais: Por se tratar de investimento em imóveis, eventuais
contingências ambientais podem implicar responsabilidades pecuniárias (indenizações e multas
por prejuízos causados ao meio ambiente) para o Fundo. Problemas ambientais podem ocorrer,
como exemplo vendavais, inundações ou os decorrentes de vazamento de esgoto sanitário
provocado pelo excesso de uso da rede pública, acarretando, assim, na perda de substância
econômica de imóveis situados nas proximidades das áreas atingidas por estes eventos. As
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operações dos locatários do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) construído(s) no(s) imóvel(is)
poderão causar impactos ambientais nas regiões em que este(s) se localiza(m). Nesses casos, o
valor do(s) imóvel(is) perante o mercado poderá ser negativamente afetado e os locatários e/ou o
Fundo, na qualidade de proprietário direto ou indireto do(s) imóvel(is) poderão estar sujeitos a
sanções administrativas e criminais, independentemente da obrigação de reparar ou indenizar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados.
(xii) Riscos de alterações nas leis e regulamentos ambientais: Os proprietários e os locatários de
imóveis estão sujeitos a legislação ambiental nas esferas federal, estadual e municipal. Essas leis e
regulamentos ambientais podem acarretar atrasos e custos significativos para cumpri-las, assim
como proibir ou restringir severamente a atividade de incorporação, construção e/ou reforma em
regiões ou áreas ambientalmente sensíveis. Na hipótese de violação ou não cumprimento de tais
leis, regulamentos, licenças e autorizações, empresas e, eventualmente, o Fundo ou os locatários
podem sofrer sanções administrativas, tais como multas, interdição de atividades, cancelamento de
licenças e revogação de autorizações, ou estarem sujeitas a sanções criminais (inclusive seus
administradores). As agências governamentais ou outras autoridades podem também editar novas
regras mais rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes,
que podem obrigar os locatários ou proprietários de imóveis a gastar recursos adicionais na
adequação ambiental, inclusive obtenção de licenças ambientais para instalações e equipamentos
que não necessitavam anteriormente dessas licenças ambientais. As agências governamentais ou
outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira significativa a emissão das licenças e
autorizações necessárias para o desenvolvimento dos negócios dos locatários, gerando,
consequentemente, efeitos adversos em seus negócios. Qualquer dos eventos acima poderá fazer
com que os locatários tenham dificuldade em honrar com os aluguéis dos imóveis que, em virtude
da excussão de determinadas garantias dos ativos, venham integrar o patrimônio do Fundo podendo
afetar adversamente os resultados do Fundo em caso de atrasos ou inadimplementos. Nessa
hipótese, as atividades e os resultados do Fundo poderão ser impactados adversamente e, por
conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas. Ainda, em função de exigências dos órgãos competentes,
pode haver a necessidade de se providenciar reformas ou alterações em tais imóveis cujo custo
poderá ser imputado ao Fundo.
(xiii) Risco de revisão ou rescisão dos contratos de locação ou arrendamento: O Fundo e/ou os
veículos investidos pelo Fundo poderão ter na sua carteira de investimentos imóveis que sejam
alugados ou arrendados cujos rendimentos decorrentes dos referidos alugueis ou arrendamentos
seja a fonte de remuneração dos Cotistas do Fundo e/ou dos cotistas/acionistas dos veículos
investidos pelo Fundo. Referidos contratos de locação poderão ser rescindidos ou revisados, o que
poderá comprometer total ou parcialmente os rendimentos que são distribuídos ao Fundo e aos seus
Cotistas e/ou aos cotistas/acionistas dos veículos investidos pelo Fundo e, consequentemente, ao
Fundo e aos seus Cotistas.
(xiv) Risco de lançamento de novos empreendimentos imobiliários hoteleiros: Consiste no risco
de lançamento de novos empreendimentos imobiliários hoteleiros próximos aos imóveis, o que

42

298

poderá dificultar a capacidade do Fundo e/ou dos veículos investidos pelo Fundo em renovar as
locações ou locar espaços para novos inquilinos.
O lançamento de novos empreendimentos imobiliários hoteleiros em áreas próximas às que se
situam os imóveis da carteira de investimento do Fundo e/ou dos veículos investidos pelo Fundo
poderá impactar a capacidade em locar ou de renovar a locação de espaços dos imóveis em
condições favoráveis, o que poderá gerar uma redução na receita do Fundo e/ou do veículo
investido pelo Fundo e, consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.
XLIII.

Riscos relativos à rentabilidade do investimento: O investimento em cotas de FII é uma
aplicação em valores mobiliários de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade do cotista
dependerá da valorização imobiliária e do resultado da administração dos imóveis do patrimônio
do fundo. No caso em questão, os valores a serem distribuídos aos Cotistas dependerão do resultado
do Fundo, que por sua vez, dependerá preponderantemente dos Imóveis-Alvo objeto de
investimento pelo Fundo, excluídas as despesas previstas no Regulamento para a manutenção do
Fundo.

XLIV.

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

XLV.

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

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

XLVII.

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

XLVIII.

Demais riscos: O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios
ou exógenos ao controle da Administradora e da REC, tais como moratória, guerras, revoluções,
além de mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos
financeiros integrantes da carteira, alteração na política econômica e decisões judiciais porventura
não mencionados nesta seção.
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DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na cidade do Rio
de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar, parte, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o
nº 59.281.253/0001-23, neste ato representada nos termos do seu estatuto social, na qualidade de
instituição administradora (“Administrador”) do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC
HOTELARIA (“Fundo”), inscrito no CNPJ/ME nº 35.652.306/0001-07, o qual realizará a oferta
pública de distribuição primária de cotas da sua primeira emissão (“Oferta”), cujo pedido de
registro está sob análise da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, nos termos do artigo 56
da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), expor e declarar o
quanto segue:
O Administrador declara que:
(i)
o prospecto (tanto na versão preliminar quanto na definitiva) da Oferta (“Prospecto”)
conterá, nas suas respectivas datas de divulgação, as informações relevantes necessárias ao
conhecimento pelos investidores da Oferta e do Fundo, suas atividades, os riscos inerentes à sua
atividade e quaisquer outras informações relevantes;
(ii)
as informações prestadas no Prospecto, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante
todo o período da Oferta, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)
as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição e/ou que venham
a integrar o Prospecto são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;
(iv)
o Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se
limitando, a Instrução CVM 400;
(v)
as informações prestadas no estudo de viabilidade constante como anexo ao Prospecto são
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
e
(vi)
é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta.
S ão Paulo, 30 de outubro de 2020.

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

BRUNO DUQUE HORTA
NOGUEIRA:28495490889

Digitally signed by BRUNO DUQUE
HORTA NOGUEIRA:28495490889
Date: 2020.10.30 12:52:37 -03'00'

Nome:
Cargo:

ANA CRISTINA FERREIRA
DA COSTA:04293386785

Nome:
Cargo:
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Digitally signed by ANA CRISTINA
FERREIRA DA COSTA:04293386785
Date: 2020.10.30 12:53:17 -03'00'
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ANEXO VI
Estudo de Viabilidade
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Fonte: BM Empreendimentos e Participações S.A.
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Fonte: BM Empreendimentos e Participações SPE S.A.
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M,
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Fonte: BM Empreendimentos e Participações SPE S.A.
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Imagens do Hotel Rosewood São Paulo
Empreendimento

Exclusive � u'tas

Fonte: BM Empreendimentos e Participações SPE S.A.
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ANEXO VII
Laudo de Avaliação
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Rosewood São Paulo
Laudo de Avaliação
Outubro de 2020
Preparado para:
Fundo de Investimento Imobiliário – REC Hotelaria
(CNPJ 59.281.253/0001-23)
A/C BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
C/C
REC Gestão de Recursos S.A.
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica

CONFIDENTIAL – FOR INTERNAL USE ONLY

327

Privado e Confidencial
Fundo de Investimento Imobiliário – REC Hotelaria (CNPJ 59.281.253/0001-23)
A/C BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
C/C REC Gestão de Recursos S.A.
Re: Laudo de Avaliação

Hotels & Hospitality Group

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
Torre Norte 4º Andar
04543-907 São Paulo SP Brasil
Tel +55 11 3071 0747 fax +55 11 3071 4766
www.jll.com/hospitality

Este relatório intitulado ‘Laudo de Avaliação’’ apresenta as perspectivas mercadológicas e financeiras para o projeto 28 suítes localizadas no
Subcondomínio Hotel do Empreendimento Imobiliário “Condomínio Cidade Matarazzo” em fase de desenvolvimento no imóvel situado na
Alameda Rio Claro, nº 190, no bairro Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 190.798 do 4º Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo. O relatório inclui uma análise de mercado da oferta hoteleira na região, das características da demanda, a análise da
localização do empreendimento, descrição do conceito, estimativas de performance, bem como a análise da sua viabilidade financeira.

De acordo com nossa carta proposta, não nos ativemos aos âmbitos legais e regulamentar que envolverão o empreendimento, tais como, leis
de zoneamento, permissões e licenças governamentais, bem como não determinamos possíveis efeitos sobre o projeto, caso ocorram
mudanças na atual Legislação Federal, Estadual ou Municipal;

Este relatório é baseado em informações, estimativas e suposições derivadas da pesquisa de mercado, nosso conhecimento da indústria e de
informações fornecidas por V.S.as. Os termos de nossa proposta não nos obrigam a qualquer revisão do presente, caso eventos ou
circunstâncias ocorridas após esta data alterarem os resultados do mesmo;

Ricardo Mader Rodrigues
FRICS 5633808
JLL I Hotels & Hospitality Group
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Este laudo foi elaborado em consonância com a ICVM 472 e destina-se somente à apresentação para parceiros e financiadores do
empreendimento. Nenhuma parte do mesmo poderá ser referenciada ou utilizada em qualquer documento, prospecto ou material publicitário,
salvo através de nossas aprovação por escrito.

Valor do Empreendimento
R$ 139.562.000,00
(Cento e trinta e nove milhões,
quinhentos e sessenta e dois mil
Reais)
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica

328

Escopo e Metodologia

• As conclusões do trabalho presentes nesse relatório são baseadas em nossas análises, nas conjecturas gerais da economia e do
mercado atuais e estimadas na cidade de São Paulo;

• O propósito desse estudo é oferecer ao cliente projeções de fluxo de caixa do investimento para o projeto em questão. Este relatório
foi elaborado para auxiliar o cliente em sua decisão de determinar a viabilidade econômica e de mercado para o projeto;

• Como em todos os relatórios dessa natureza, os resultados das estimativas são baseados na premissa de que o empreendimento terá
administração e marketing eficiente e profissional, presumindo que não ocorrerá nenhuma mudança significativa no cenário
competitivo futuro apresentado nesse relatório. Uma vez que o desempenho futuro do empreendimento está baseado em
estimativas e premissas que estão sujeitas a mudanças e variações, nós não as apresentamos como resultados que de fato serão
atingidos;

• As análises foram elaboradas com base nas informações obtidas durante nossas pesquisas, visita ao local e mercado e na experiência
da JLL H&H na indústria hoteleira.
Metodologia
• Reunião com o cliente para informação quanto ao conceito e detalhes do projeto em consideração;

• Visita à obra do edifício, analisando o impacto de sua localização frente aos geradores de demanda, visibilidade, acessibilidade e
potencial futura de atração de demanda;

• Pesquisa e análise das condições atuais e projeções dos aspectos socioeconômicos, demográficos e turísticos (incluindo estatísticas
como fluxo de turistas e de passageiros) na cidade/região em questão, visando determinar o seu impacto na demanda futura por
hotéis das mesmas categorias ou na mesma região;
• Analisar a oferta hoteleira existente e proposta na cidade, focando nas regiões de maior impacto para o futuro projeto;

• Determinar o mercado-alvo, a viabilidade econômica e desenvolvimentos físicos possíveis quanto as instalações do hotel;
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• Utilizamos como benchmark nas projeções efetuadas os dados por nós obtidos quanto ao desempenho histórico de outros hotéis na
cidade em estudo;
• Elaborar a conclusão e projeções financeiras para o empreendimento.
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Sumário Executivo
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Introdução | SUMÁRIO EXECUTIVO

Conclusões

Localização

Carente de novidades e
polarizado ao redor de
condo-hotéis de
categorias econômica e
superior, o mercado
hoteleiro oferece uma
janela de oportunidade
para se explorar um
empreendimento de
maior categoria na
região. Nossas pesquisas
indicaram que há
potencial para captar
tanto demanda
corporativa da Paulista
quanto de individuais e
de grupos que visitam a
cidade aos finais de
semana.

Mercado Hoteleiro

28 suítes com metragens
entre 115,5m²e 155m²,
parte de um complexo de
uso misto com Hotel de
149 quartos, 6
restaurantes e bares e
bandeira reconhecida
internacionalmente. O
projeto ainda tem 2
piscinas, área de eventos
com mais de 2.400 m² e
está integrado a
comércio, escritórios e
residencial.

Projeto

CONFIDENTIAL – FOR INTERNAL USE ONLY

Localização na Bela Vista,
bairro nobre da cidade
que concentra as
melhores opções de
alimentação,
entretenimento e
hospedagem da cidade. O
terreno de 28.000 m²
localiza-se entre a Rua
Itapeva, São Carlos do
Pinhal e Alameda Rio
Claro. O entorno
possibilita deslocamento
rápido e fácil para os
principais geradores de
demanda da região, e o
projeto oferece muito
boa visibilidade.

Conforme indicado pela nossa pesquisa de mercado, concluímos que há demanda para sustentar o
desenvolvimento do projeto, conforme apresentado neste relatório.

Características do
Mercado
Considerada o principal
centro econômico,
corporativo e financeiro
da América do Sul, São
Paulo é a 9ª cidade mais
rica do mundo e a mais
rica do Brasil.
Atualmente, a capital do
estado oferece o melhor
serviço disponível em
termos de educação,
saúde, entretenimento,
eventos, gastronomia.
São Paulo se destaca
principalmente pelo
turismo de negócios e
eventos, como um dos
principais destinos de
eventos da América
Latina
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Introdução | SUMÁRIO EXECUTIVO

Valor Estimado

Estimativas de Performance – 28 Suítes
Abertura: 2022*
Apartamentos: 28
Estabilização: 2026

Ocupação (2026): 68%
Diária Média (2026): R$ 4.364
NOI // NOI% (2026): R$ 10.968.000 // 36%
Valor Estimado do Projeto “Concluído”: R$ 139 milhões // R$ 4.984.000 por apartamento

CONFIDENTIAL – FOR INTERNAL USE ONLY

* Para efeitos das nossas análises de avaliação, consideramos a abertura das suítes em 01/01/2022, mas a expectativa de abertura é em 05/2021 de acordo
com as informações fornecidas pelo cliente
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Sobre a JLL
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SEÇÃO 1 | SOBRE A JLL

Sobre a JLL
Há 250 anos construindo uma marca global sólida
• JLL (NYSE: JLL), uma empresa Fortune 500, é a fornecedora
líder de serviços imobiliários e gestão de investimentos,
criando valor para corporações e investidores em todo o
mundo. A JLL tem sido um parceiro confiável para
organizações que querem mais valor dos imóveis
comerciais que possuem, usam e investem.
• Olhamos para além para fornecer produtos e serviços que
ajudem os proprietários, ocupantes e investidores de
imóveis a alcançar suas ambições. Somos uma empresa
líder em serviços de propriedade e gerenciamento de
instalações integradas. Durante 2018, concluímos 37.500
transações de leasing para locadores e locatários,
representando quase 10 milhões de metros quadrados.
Fornecemos serviços de mercado de capitais no valor de
US$ 179 bilhões em transações para nossos clientes em
2018. A LaSalle Investment Management, nosso negócio de
gestão de investimentos, é uma das maiores e mais
diversificadas do setor imobiliário do mundo, com US $
60,5 bilhões em ativos em 31 de dezembro de 2018.
• Nosso conhecimento é profundo, e temos especialistas em
todos os tipos de propriedade e todas as facetas de
transações, gerenciamento e serviços de consultoria.
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica

Nossa empresa em números

300
escritórios

US$ 6,5 Bi
de receita global

91.000
colaboradores

80

países

9

427 Mi m²
administrados

CONFIDENTIAL – FOR INTERNAL USE ONLY

335

SEÇÃO 1 | SOBRE A JLL

Nossos escritórios ao redor do mundo
Alcance global e conhecimento local

EMEA

98 escritórios
27 países
16.200
colaboradores

ÁSIA-PACÍFICO
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91 escritórios
16 países
41.200
colaboradores

• Nossos 91.000 colaboradores trabalham arduamente em todo o mundo, enfrentando desafios locais, regionais e
globais para empresas e investidores de todos os portes.

Escritórios
Nosso foco é alcançar os
resultados que você precisa, e
nossos times globais estão
configurados para consegui-los

AMÉRICAS

144 escritórios
9 países
30.800
colaboradores

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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SEÇÃO 1 | SOBRE A JLL

Nossas conquistas
Somos uma empresa premiada e reconhecida pela excelência

8 anos consecutivos

2015, 2017 e 2019

12 anos consecutivos

CONFIDENTIAL – FOR INTERNAL USE ONLY

• Somos a única empresa global de serviços imobiliários e gestão de investimentos com classificação de grau de
investimento de duas empresas de classificação. Também estamos orgulhosos de sermos reconhecidos por
organizações inovadoras, clientes valiosos, empresas líderes e mídia imobiliária.

5 anos consecutivos (2012-2016)

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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SEÇÃO 1 | SOBRE A JLL

JLL Hotels & Hospitality Group
Trabalhamos com as propriedades mais
extraordinárias, fascinantes e icônicas do mundo
• A JLL’s Hotels & Hospitality Group (liderada pelo CEO Mark
Wynne Smith) concluiu mais transações do que qualquer outra
consultoria imobiliária na área de hotéis e hospitalidade nos
últimos cinco anos, totalizando mais de US$ 63,2 bilhões em
todo o mundo.
• Sua equipe de 350 especialistas em mais de 20 países também
realizou mais de 5.420 trabalhos de consultoria, avaliação e
gestão de ativos, além de conduzir o projeto e a construção de
mais de 50 projetos hoteleiros únicos.
• Nossos serviços de avaliação, corretagem, asset management
(gestão de ativos) e consultoria hoteleira ajudaram mais
investidores, proprietários e operadores de hotéis a obterem
melhores retornos sobre seus ativos do que qualquer outro
consultor imobiliário no mundo.
• Se você está comprando, vendendo, readequando, definindo
estratégias ou explorando o mercado, não é hora de começar a
aproveitar a experiência de um líder?

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica

Nossa empresa em números

+ 350 / 42

especialistas / escritórios

+ US$ 13,4 Bi
em transações (2018)

24,6%

market share global(2018)

+1.000

hotéis avaliados (2018)

US$ 55 bi

12

em transações nos últimos 5 anos

+ 22.000

apartamentos sob asset
management no mundo
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Nossa presença global
Uma sólida equipe internacional e verdadeira conectividade mundial

Mais de 350
especialistas
em hotéis

23 países
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48 escritórios

• A aclamada plataforma hoteleira da JLL nos cinco continentes nos permite construir e manter um forte
relacionamento com investidores hoteleiros locais, nacionais e globais.

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Forte Atuação em Pesquisa
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A inteligência de mercado incomparável do nosso grupo é regularmente citada e
muitas vezes contribuímos para publicações de notícias de primeira linha

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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SEÇÃO 1 | SOBRE A JLL

Nossa experiência multidisciplinar

15

Somos reconhecidos como líderes globais em serviços imobiliários em propriedades
hoteleiras de todas as formas e tamanhos

• Nossos dedicados consultores de hotéis e hospitalidade da JLL fazem parcerias com investidores, proprietários e
operadores em todo o mundo para apoiar e moldar suas estratégias de investimento, adaptar seus portfólios e
maximizar o valor de seus ativos.

Transações

Asset
Management
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Consultoria Desenvolvimento Serviços de
Estratégica
de Projetos
Impostos

• Oferecemos aos nossos clientes uma gama completa de serviços com cobertura mundial como líder global em
mercados de capital hoteleiro, serviços de consultoria, serviços de impostos prediais e transações.

Financiamento

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Canopy by
Hilton
Foz do Iguaçu, PR

Estudo de
Mercado
Várias Cidades

Portfolio de
Hotéis

Hotel W
São Paulo, SP

Estudo de Mercado e
viabilidade para hotel
de categoria luxo
localizado em área
privilegiada de São
Paulo

Royal Palm Hall

Campinas, SP

16

Estudo de Mercado e
viabilidade para centro
de convenções de alto
padrão localizado em
complexo de eventos e
hospedagem
consolidado em
Campinas
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Experiência no Brasil
São Paulo, SP

Vários estudos de
mercado e viabilidade
para hotéis de categoria
econômica localizados
em distintas cidades em
São Paulo

Estudo de Mercado e
viabilidade para hotel
lifestyle localizado em
área privilegiada de São
Paulo

Análise do mercado
hoteleiro de destino de
turismo de lazer e
eventos consolidado no
Brasil para avaliar as
potencialidades de
crescimento

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Fortaleza, CE

Blue Tree
Fortaleza

Rio de Janeiro, RJ

Consulado da
Áustria

Experiência no Brasil
Golden Tulip
Internacional
Foz
Foz do Iguaçu, PR

Venda do hotel Blue
Tree Fortaleza

Venda do antigo
Consulado da Áustria
localizado na Avenida
Atlântica, em
Copacabana

Vendedor: Omninvest
Participações
Comprador: Setin

Vendedor: Governo da
Áustria
Compradores: Hotel
Emiliano e BTG Pactual

JW Marriott
Rio de Janeiro, RJ

Venda do hotel JW
Marriott, localizado na
Avenida Atlântica, em
Copacabana
Vendedor: Marriott
Comprador: HOST

Hilton São Paulo
Morumbi

São Paulo, SP

Venda do hotel Hilton
Morumbi, um dos mais
importantes para a
hotelaria de São Paul

17

Vendedor: Park Hotels

Comprador: HSI
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Venda do hotel Golden
Tulip Internacional Foz
Vendedor: BHG S.A.
Comprador: Nacional
Inn

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Holiday Inn
Anhembi

Novotel e Ibis
Hangar

Experiência no Brasil
Four Seasons
São Paulo
Salvador, BA

Gestão de site hoteleiro
com duas bandeiras da
Accor

São Paulo, SP

Gestão de hotel icônico
em São Paulo, com área
de eventos e ao lado de
um dos maiores centros
de exposições do Brasil

São Paulo, SP

Marriott
Executive
Apartments

Gestão de dois ativos
hoteleiros
administrados pela
operadora local Royal
Palm Plaza

Campinas, SP

Royal Palm
Tower e Hotel
Contemporâneo

18

Gestão do ativo
hoteleiro direcionado
para longstay, em uma
das áreas mais
valorizadas da cidade
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São Paulo, SP

Gestão do ativo de
categoria luxo, o
primeiro da rede no
Brasil

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Experiência no Brasil
Club Med

Portfolio de
Hotéis
Várias Cidades

Avaliação de hotel
superior luxo inserido
em complexo mixeduse com centro de
eventos

São Paulo, SP

Sheraton WTC

Avaliação anual de
hotel de luxo

São Paulo, SP

Intercontinental

Royal Palm
Plaza

Campinas, SP

Avaliação de resort de
eventos e lazer
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Várias Cidades

Avaliação de portfolio
de resorts de luxo
Avaliação semestral de
portfolio de mais de 30
hotéis de diversas
categorias

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica

Avaliações
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Santos, SP

Bourbon Santos

Experiência no Brasil
Rio Hotel by
Bourbon Barra
Funda
Seleção de cadeia para
hotel existente em
Santos, de
administração familiar

Four Seasons
São Paulo, SP

Seleção de cadeia para
projeto de hotel de
luxo em São Paulo

Hilton Rio de
Janeiro
Rio de Janeiro, RJ

Negociação de contrato
para conversão do
antigo Windsor
Atlântica, localizado em
Copacabana

Costa do Sauípe

Mata de São João, BA

20

Negociação de contrato
para complexo turístico
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São Paulo, SP

Seleção de cadeia para
projeto de hotel em São
Paulo, em terreno
pertencente a um
banco.

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica

Seleção de Cadeia e Negociação de Contrato

SEÇÃO 1 | SOBRE A JLL

Clay Dickinson

Managing Director, South America

Ricardo Mader

Equipe Sênior

Managing Director, Latin America & the Caribbean, ISHC

Ricardo Mader Rodrigues possui mais de 30 anos de
experiência em consultoria para a Indústria Hoteleira,
nacional e internacional, atuando em 10 países da América
Latina e outras regiões. Seus trabalhos incluem pesquisas e
análises de mercado, avaliações patrimoniais de hotéis,
estudos de viabilidade econômica, planejamento
estratégico, assessoria na negociação de contratos de
administração hoteleira e análises de operações hoteleiras.
É formado em Administração de Empresas pela Fundação
Getúlio Vargas. Tem especialização em hotelaria pela Escola
de Administração Hoteleira na Universidade de Cornell, EUA.
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O Sr. Dickinson é Managing Director de Serviços de Gestão
de Ativos e Consultoria para a América Latina da JLL.
Baseado em Miami, Sr. Dickinson combina uma profunda
experiência da indústria e uma abordagem altamente
colaborativa com os recursos globais da empresa para
ajudar os clientes a melhorar continuamente o seu
desempenho operacional e para conceber, planejar e
realizar suas ações estratégicas de negócios.
O Sr. Dickinson obteve seu diploma de graduação da Escola
Universidade Americana de Serviços Internacionais (The
American University School of International Service).
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Pedro Freire

Vice President, South America

Juliana Carbonari

Vice President, South America

Braulio Clemente

Equipe Sênior

Senior Vice President, South America

Trabalhando de nosso escritório em São Paulo,
Bráulio tem quase 15 anos de experiência no
campo financeiro. Mais recentemente, ele
trabalhou na Accor como Controller Financeiro,
onde foi responsável pelos resultados financeiros
mensais e pela análise e avaliação financeira de
trinta e seis hotéis de luxo na América do Sul.
Bráulio trabalha em projetos da área de
consultoria, que incluem avaliações, viabilidade
financeira, seleção de operadpr, etc. É formado
na Central Michigan University com um
Bacharelado em Administração de Empresas. Ele
também recebeu uma pós-graduação em
Finanças Corporativas pela FIA / USP em São
Paulo.

22

Com sede em São Paulo, o seu papel na prática
de consultoria leva em conta o seu perfil e
experiência no campo da hospitalidade
(operações), consultoria estratégica e avaliação
de imóveis.
Juliana trabalha em projetos que incluem
pesquisa e análise de mercado, estudos de
benchmarking, projeções financeiras, avaliações
e estudos de viabilidade, entre outros tipos de
projetos focados nos mercados da América
Latina. Com 9 anos de experiência na área de
consultoria, a Sra. Carbonari desenvolveu uma
vasta experiência em hotelaria e turismo em toda
a América Latina. É formada em Turismo com
ênfase em planejamento pela USP em São Paulo.
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Baseado em São Paulo, Pedro é responsável por
acompanhar todas as atividades de Consultoria,
Asset Management e Transações da JLL Hotéis &
Hospitalidade no Brasil.
Pedro possui mais de 15 anos de relevante
experiência no setor hoteleiro, tendo participado de
uma grande variedade de estudos de viabilidade
para todas as categorias de hotéis e resorts, centros
de convenções e projetos de uso-misto, assim como
seleção de operadores e negociação de contratos
de administração. É graduado com honras em
Administração Hoteleira pela “Les Roches
International School of Hotel Management School”,
localizada na Suíça e possui MBA pela Fundação
Getúlio Vargas de São Paulo.
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Características Gerais
do Mercado
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A Cidade de São Paulo

5
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Expo
Transamérica
Imigrantes
11 Fecomércio 12 Espaço APCD
13 World Trade Center

4

Mapa do Centro Expandido de São Paulo e Espaços para Eventos

1 Anhembi

8 Frei Caneca
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Capital do estado e maior cidade brasileira, fazendo parte de uma região metropolitana com mais de
22 milhões de pessoas.
• Cerca de 12 milhões moram no município, sendo a
cidade com mais habitantes do país, e a 10ª maior
população do mundo;
• Considerada o principal centro econômico,
corporativo e financeiro da América do Sul, São
Paulo é a 9ª cidade mais rica do mundo e a mais
rica do Brasil. Prevê-se que a cidade será a 6ª mais
rica do mundo em 2025 de acordo com a PwC;
• É capital de grande influência no mundo e abriga a
maioria das sedes de grandes empresas e os
principais bancos. A rede urbana de influência
exercida pela cidade no resto do país abrange 28%
da população nacional;
• São Paulo tem a melhor infraestrutura de rodovias
do Brasil e localização estratégica, próxima ao
Porto de Santos, facilitando o escoamento da
produção da região Centro-Sul e possibilitando o
comércio internacional;
• Cidade multicultural e cosmopolita similar a
muitas capitais internacionais como Paris, Nova
Iorque e Milão, São Paulo possui uma intensa
produção cultural e atrativos turísticos.

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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A Cidade de São Paulo: Economia

2016

-3,7%

686,9

2017

684,7

-0,3%

2018

687,4

0,9%

688,6

1,7%
700,3

2,8%
719,6

2019 (E) 2020 (E) 2021 (E) 2022 (E)

693,2

0,9%

Evolução PIB de São Paulo (R$ bilhões)

713,2

-5,4%
2015

Variação (%)

PIB per Capita
(2017)

PIB (Est. 2019)

População
(Est. 2019)

0,805 (muito alto)

R$ 57.759,39

R$ 693,2 bilhões

12.252.023

Agropecuária
0%

Fonte: Oxford Economics

Indústria
12%
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Serviços
88%

Divisão do PIB por Setores da
Economia - 2019

IDH (2010)

Indicadores de São Paulo

São Paulo possui o maior PIB dentre as cidades brasileiras, representando 11% do PIB brasileiro e
mais de 30% de toda produção de bens e serviços do estado de São Paulo
• São Paulo passou de uma cidade com forte caráter industrial, para um polo de serviços e
negócios para o país, que corresponde a 81% do PIB em 2018;
• Esses serviços são voltados para atividades financeiras e de planejamento estratégico,
que possuem alto valor agregado. A atividade industrial continua importante, mas está
gradativamente saindo de São Paulo para instalar-se em cidades do interior;
• Atualmente, a capital do estado oferece o melhor serviço disponível em termos de
educação, saúde, entretenimento, eventos, gastronomia, etc., sendo procurado por
pessoas de todo o país e até mesmo de países vizinhos;

774,6
753,7

1,8%
-2,7%

2014

PIB RM São Paulo (R$ Bilhões)

-0,7%

• Serviços relacionados a hotéis e restaurantes correspondem a 3% do PIB da região
metropolitana;

760,7

2013

0,2%

2012

Fonte: Oxford Economics
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Acessos

Trechos em Expansão e Existentes do Rodoanel
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A cidade de São Paulo é acessada principalmente por meio de rodovias que ligam a cidade ao interior
do estado, ao litoral ou a outras capitais estaduais
Rodoviário
• As principais ligações para a região de Campinas são as
rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Junto com a Castelo
Branco, que chega à Sorocaba, formam as principais vias de
ligação da capital às cidades altamente industrializadas e
economicamente desenvolvidas do interior.
• Dutra e Ayrton Senna vão ao Rio de Janeiro e Fernão Dias, a
Minas Gerais. O Sistema Anchieta-Imigrantes é a ligação ao
litoral sul e ao Porto de Santos, o mais movimentado da
América Latina. Raposo Tavares e Regis Bittencourt
contemplam a região sul do Estado e o Paraná.
• Atualmente, o rodoanel está em expansão, com a construção
do trecho norte, com 44 km de extensão. As obras de expansão
estão prevista para terminar em 2022 e tem como objetivo
completar toda a extensão do anel, permitindo um melhor fluxo
entre todas as estradas.

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Acessos

2011

2012

2013

2014

2015

19.040

2016

36.596

2017

37.744
Congonhas

38.985
Guarulhos

2018

21.962

2019

43.002

21.969
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42.230

Fluxo Passageiros Aeroportos São Paulo ('000)

São Paulo abriga o maior aeroporto em movimentação de passageiros da América Latina, o
Aeroporto Internacional de Guarulhos, e o Aeroporto de Congonhas, exclusivo para voos domésticos

2010

21.502

18.135

Devido à crise da pandemia da Covid-19 em 2020, o
movimento de passageiros em ambos aeroportos baixou 11%
no acumulado até março em comparação ao mesmo período
do ano anterior, quando se iniciou a quarentena.
Espera-se que a retomada dos voos aconteça de forma
gradual a partir de junho de 2020

Fonte: Infraero e GRU Airport 2020

20.511
39.537

Aéreo
• O Aeroporto Internacional de Guarulhos foi inaugurado em 1985
e, em 2012 foi leiloado por R$ 16 bilhões à uma empresa privada
que tem a concessão de operação por 20 anos.
• Desde então, novos investimentos foram realizados, enquanto
outros estão em projeto. Estão previstos R$ 700 milhões em
investimentos para expandir as instalações e aumentar a
capacidade de movimentação de 50 milhões para 60 milhões de
passageiros por ano até 2025;
• Em 2019 foram transportados 43 milhões de passageiros, sendo
28 milhões em voos domésticos e 15 milhões em voos
internacionais, um crescimento de 2% em relação ao ano
anterior.
• O Aeroporto de Congonhas, no bairro de Campo Belo, é o
segundo maior aeroporto em tráfego de passageiros do Brasil.
Apesar de ter sofrido reformas e ampliações, ainda opera acima
de sua capacidade anual de 17 milhões de passageiros.
• Em 2019, apresentou um tráfego de quase 22 milhões de
passageiros, servindo as rotas mais movimentadas do Brasil.
Esses números mantém-se desde 2017, já que não há mais
espaço para crescer.

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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17.120
35.962

16.776
32.178

16.754
29.964

15.499
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Turismo na Cidade de São Paulo

São Paulo se destaca principalmente pelo turismo de negócios e eventos, como um dos principais
destinos de eventos da América Latina

• São Paulo possui inúmeras atividades culturais e uma vida noturna que é considerada umas das melhores do país. Há diversos
museus, teatros, parques e áreas verdes, como o Parque Ibirapuera, o maior parque urbano do Brasil;

• Todos os anos o número de turistas que visitam a cidade aumenta, desvinculando a imagem de que São Paulo não possui atrativos
suficientes para incentivar a atividade turística;

• O turismo em São Paulo vem crescendo desde 2010, subindo de 11,7 milhões para quase 16 milhões de turistas em 2018. Em 2014, por
conta da Copa do Mundo, a cidade recebeu quase 500 mil turistas durante o período do mundial, que gastaram mais de R$ 1 bilhão. Do
total de turistas, 40% foram estrangeiros, provenientes principalmente de países da América do Sul.

2014

15,1

11,3

2015

14,0

11,0

2016

14,9

11,4

16,5

14,0

16,2

2020 (P)

13,5

15,8

2019 (P)

12,9

15,5

2018 (P)
Receita Turística (R$ bilhões)

2017 (P)

12,4

Demanda e Receita Turística em São Paulo
10,9

13,2

2013
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• Segundo estudos do Observatório do Turismo, as projeções de demanda eram positivas até o início de 2020, quando estimava-se que
16,5 milhões de turistas visitaram São Paulo até o final do ano. No entanto, com a eclosão da pandemia do Covid-19, esse número será
difícil de ser atingido.

10,5

12,6

10,1

12,2

2012

9,7

11,7

2011

Número de Turistas (milhões)

2010

Fonte: Observatório do Turismo de São Paulo
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Eventos na Cidade de São Paulo

55
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Evolução Eventos Padrão ICCA em São Paulo
65

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: ICCA
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• Espera-se que 2019 tenha sido um ano com mais eventos desde
2016, superando os 60 eventos do ano anterior.

• Atualmente São Paulo ocupa a 3ª posição em número de
eventos padrão ICCA (eventos itinerantes entre pelos menos 3
países, para no mínimo 50 participantes e com uma
regularidade definida), atrás de Buenos Aires e Lima.

• A ICCA (Associação Internacional de Congressos e Convenções)
é uma referência global na pesquisa de mercado de eventos,
publicando um relatório estatístico com os principais números
da indústria de eventos;

São Paulo se destaca principalmente pelo turismo de negócios e eventos, como um dos principais
destinos de eventos da América Latina
• São Paulo sedia 90 mil eventos por ano e detém 75% do
mercado brasileiro de feiras, de acordo com a Fecomércio. Os
eventos realizados na cidade de São Paulo geram um impacto
de R$ 16,3 bilhões na economia da cidade, que incluem
investimentos dos expositores e promotores e gastos dos
turistas. Esses eventos atraem 8,8 milhões de visitantes, que
geram 6,5 milhões de habitações de hotéis ocupadas
anualmente.

Investiment
os
R$ 9 Bi

Impacto Econômicos das Feiras de Negócios
em São Paulo

Transporte Aéreo
R$ 2,5 Bi
Alimentação
e Transporte
R$ 800 MM

Gastos de
Turistas
R$ 4 Bi
Fonte: Observatório do Turismo de SP
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Eventos na Cidade de São Paulo

São mais de 700 mil m² de espaços para a realização de eventos e 20 centros de feiras e convenções
de grande porte. Os quatros principais espaços são descritos a seguir:

• São Paulo Expo: Com uma área de 100 mil m², a GL events investiu R$ 410 milhões em sua modernização e ampliação, concluída no
final de abril de 2016. O projeto consistiu na reforma do pavilhão existente de 40 mil m² e na construção de outros 50 mil m² de área de
exposição e mais 10 mil m² de centro de convenções. Outra inovação foi o edifício garagem com 5 mil vagas, sendo 4,5 mil cobertas,
tornando-se o maior estacionamento coberto do Brasil.

• Anhembi: é o maior o mais antigo espaço da cidade, possui mais de 100 mil m² de área e capacidade para receber mais de 50.000
pessoas;

• Transamérica Expo Center: possui uma área total de 100.000 m², sendo 40 mil m² locável: 16 salas e capacidade para 4.000 pessoas. Foi
inaugurado em 2001 e tornou-se um dos melhores espaços da cidade e do país;
• Expo Center Norte: com uma área de 76.354 m², possui 19 salas, com capacidade para 3.500 pessoas;

Oferta de Espaços, Hotéis e Quartos por Macrorregiões em São Paulo

20

4.818

4.157

20.711

26.908

21.216

13.812

606.276

-

15.741

37.409

50.000

503.126

14.984

1.810

2.293

5.421

1.230

4.230

1

• Além desses espaços, São Paulo possui 5 principais macrorregiões com oferta de espaços e apartamentos em hotéis para hospedar
eventos, distribuídos em hotéis, centros de convenções e espaços para eventos.
2

27

5.413

7.330

4

30

Espaço de
Eventos
(m²)

Expo Center Norte

Centro, Anhembi e
Center Norte

24

7.383

89.977

Espaço em Espaço em Centros
Hotéis
de Convenções
(m²)
(m²)

1
Parque Anhembi

Ibirapuera e
Moema

3.863

Hotéi
Quartos
s

2

Berrini

51

25.634

3

Transamérica Expo
Centro de
Exposições SP Expo

Paulista e Jardins

27

4

149

3

Faria Lima e Itaim
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Impacto Pandemia Covid-19

A pandemia global do COVID-19 provocou o fechamento temporário de vários hotéis, causando um
enorme impacto negativo na performance hoteleira de São Paulo

• Atualmente, a taxa de ocupação da cidade de São Paulo está em níveis de 1 dígito desde o começo da adoção da quarentena, em meados de
março de 2020, de acordo com o STR (Smith Travel Research);

• Estima-se que o PIB do Brasil caia 7,5% em 2020 como resultado da suspenção dos serviços e da queda de consumo. No entanto, São Paulo
possui fundamentos econômicos mais sólidos, e espera-se que a queda em PIB não seja tão acentuada como no restante do país. Além disso, por
ter uma economia mais resiliente e diversificada, há grandes chances de São Paulo sair primeiro da crise econômica, como aconteceu a partir de
2017 depois da crise de 2015-2016;

• O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, da sigla em inglês), prevê uma queda de 20 a 30% no fluxo de viajantes internacionais em 2020.
Entretanto, como a hotelaria paulista é largamente dependente do mercado doméstico, e turistas nacionais correspondem a 84% dos turistas na
cidade (Observatório do Turismo, 2018), estima-se que a hotelaria paulista possa recuperar-se mas rapidamente que outros mercados
internacionais;

1.020

Upscale e Luxo

Econômicos e
Midscale

21%-27%

27%-35%

Taxa de ocupação estimada para São
Paulo em 2020

Covid-19
-20% a -30%

1.4081.460
1.333
1.1971.243
1.170
1.0971.143
997 1.044
912 929 892 952

Fluxo Turistas Internacionais no Mundo (milhões)

855
756 809

Crise Global
-4%

Fonte: HotelInvest
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• O ano de 2020 pode fechar com uma taxa de ocupação entre 27% e 35% entre os hotéis econômicos e midscale, e entre 21% e 27% entre os hotéis
de maior categoria, recuperando-se a partir do ano de 2022.

SARS
-0,4%

674 674 694 691

Fonte: UNWTO
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Localização do Terreno

A localização do projeto é considerada excelente, próxima a diversos geradores de demanda e opções
de entretenimento, além de ótimo acesso a outras regiões da cidade
• O pojeto está localizado em um terreno de aproximadamente 28.000 m², no bairro da Bela Vista, centro de São Paulo;

• Bairro tradicional de São Paulo, a Bela Vista é uma região de classe média mista, com grandes edifícios residenciais, além de hospitais
conhecidos (9 de Julho, Pro-Matre, Sírio Libanês), escolas (FGV), museus (MASP) e prédios do governo (Tribunal Federal de Justiça);

• Com pouquíssimos terrenos disponíveis, o desenvolvimento da região passa pela reforma de prédios antigos ou pela compra de várias
residências para criar espaço suficiente para o desenvolvimento de um novo complexo;
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• Bem servida de transporte público e com bom acesso a outras áreas da cidade, a região da Bela Vista conta também com uma grande
variedade de bares, restaurantes, opções de entretenimento, além de importantes edifícios de escritórios (Paulista) que geram um
grande fluxo de pessoas durante o dia e a noite.

Área em
Estudo

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Terreno em Estudo
Principais Vias que acessam o projeto

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica

Área em
Estudo
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Região da Avenida Paulista

Vl. Leopoldina

Lapa

Pinheiros

Vl. Madalena
Cidade
Universitária

Centro Expandido

Brás

Vila Mariana
Ipiranga

Bela Vista

Barra Funda
Pompéia

Jardins
Itaim
Vl. Olímpia

Saúde

Área

População

27.182 hab/km²

2,60 km²

72.182 habitantes

0,957 (muito
elevado)

14.730 hab/km²

6,10 km²

89.856 habitantes

Butantã

Moema

Densidade

0,940 (muito
elevado)

Bela Vista

IDH

R$ 10.746,00
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Fonte: Prefeitura de SP, Fipe-ZAP dez/2018

Valor médio do
m²

R$ 8.589,00

Jardins

Mooca

Um dos principais cartões postais de São Paulo, é também polo financeiro, turístico e cultural da
cidade
• No entorno da Paulista estão sedes de empresas, bancos, consulados,
hotéis, etc. A avenida é uma das principais ligações viárias entre vias de
grande fluxo da cidade, e marca a divisa dos bairros da Bela Vista e
Jardim Paulista;
• A região conta com diversos atrativos, dentre os quais podemos citar:
- Instituições de Ensino: Varias instituições conceituadas de ensino
superior estão presentes no bairro tais como a Pontifícia Universidade
Católica (PUC), Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e
Universidade Mackenzie. Colégios tradicionais de São Paulo tais como
o Rio Branco, São Luis e Sion também ficam na região;
- Hospitais: A região é atendida por vários centros médicos de renome,
como os Hospitais Santa Casa de Misericórdia, Samaritano, Nove
Julho e Sírio-Libanês;
- Rua Avanhandava: Passou por uma restauração e se transformou em
um polo gastronômico com um espaço para pedestres e áreas verdes;
- Teatros e espaços culturais: São vários os teatros na região, sendo o
Teatro Jaraguá, Folha e Nair Bello os mais famosos e encenando peças
de renome desde sua inauguração. Há também o Teatro Cultura
Artística, atualmente em obras, mas o mais próximo ao terreno, além
do Teatro Municipal. A famosa escola de Teatro Wolf Maia e espaço
Unibanco de Cinema também estão na região;
- Estádio do Pacaembu: Tem capacidade para 40 mil pessoas e é
utilizado por vários times de São Paulo para jogos de futebol. Em seu
interior está o Museu do Futebol, um dos mais visitados da cidade.
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Poder Aquisitivo
Regiões por Faixas de Renda Familiar

Fonte: Geofusion / IBGE
2015
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O projeto encontra-se em uma região de alto poder aquisitivo, onde predominam as classes A1 e A2 no entorno
direto, complementado por uma ampla área de renda B1;
• Regiões de alto poder aquisitivo são
favoráveis à atividade hoteleira uma vez
que apresentam um potencial maior de
consumo para departamentos como o
de Alimentos e Bebidas – que pode
receber público externo;
• Além disso, regiões de maior poder
aquisitivo costumam concentrar as
principais opções de compras, lazer e
entretenimento da cidade, o que
aumenta o fluxo de pessoas e
potencializa as vendas;
• Por fim, denota também uma região de
ambiente mais agradável, com imóveis e
comércios mais categorizados.

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Mercado de Escritórios

~3,5km
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Edifícios Corporativos Faria Lima

Edifícios Corporativos Paulista

Cidade Matarazzo

Legenda

O projeto está em uma localização privilegiada pois oferece fácil acesso aos dois principais polos
corporativos da cidade – que são importantes geradores de demanda hoteleira
Paulista

R$141/m²/mês (3° de SP)
22% vacância/10,6% vacância ajustada
Estoque: 198.000 m²
Estoque futuro: 12.000 m²

Antigo polo financeiro da capital, a região
da Paulista tem hoje um perfil
diversificado de ocupantes que mescla
grandes empresas, consulados, órgãos
públicos, entre outros. Com pouca
disponibilidade de áreas livres, não deverá
receber novos produtos.
•
•
•
•
Faria Lima

R$169/m²/mês (1° de SP)
10% vacância/7,4% vacância ajustada
Estoque: 441.000 m²
Estoque futuro: 104.000 m²

Principal polo corporativo da cidade,
concentra o setor financeiro da capital
com diversas sedes de bancos e fundos,
além de várias multinacionais. Também
tem atraído a atenção de gigantes da
tecnologia como Google, Facebook, Apple
e Twitter.
•
•
•
•

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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• D.O.M;
• A Bela Sintra;
• Dalva e Dito;
• Emiliano;
• A Figueira
Rubaiyat;
• Fasano;
• Maní;
• Marakuthai;
• Vento
Haragano.

Atrações Turísticas

• MASP
• Itaú Cultural
• SESC Paulista
• Parque
Trianon
• Parque
Ibirapuera
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Geradores de Demanda

• Rua Oscar
Freire
• Shopping
Cidade de
São Paulo
• Rua Augusta

Restaurantes e bares

O projeto está em uma região com uma grande diversidade de geradores de demanda, que
complementarão sua ocupação

• Brazilian
Financial
Center
• Banco
Central
• Conjunto
Nacional
• FIESP
• Banco
Central
• FUNCEF
• TRF

Retail

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Entorno

Ginásio Poliesportivo Mauro
Pinheiro

FIES
P

Parque Ibirapuera

Ginásio Ibirapuera

8º Batalhão de
Policia do Exército

Trianon

Grupo Pão de Açúcar

Petrobrás

Gazeta

Torre Matarazzo

Brazilian
Financial Center

Área em
Estudo

MASP

Consulado de Portugal
Consulado da Espanha
Clube Paulistano
Rua Oscar Freire

Consulado da China

FUNCEF

Paulista

39

Oscar Freire
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Rua Augusta

Consolação

Conjunto Nacional

SABESP

Consulado Geral da Angola

TRF
Banco Central

Parque Trianon

Principais Empresas e Pontos de Interesse na Região

FGV
Brigadeiro

Shopping
Cidade de São
Paulo

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Acessos

Clínicas

Oscar Freire

Paulista

Legenda
Terreno

Estação de Metrô

⸺Linha 2 – Verde
⸺Linha 4 – Amarela

Trianon-MASP

Brigadeiro
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Consolação

Mapa Transporte Metroviário

O Hotel é facilmente acessado por automóvel e por transporte público
• O terreno em estudo está localizado na Alameda Rio Claro 190,
no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo;
• A localidade permite em uma walking distance variadas opções
de gastronomia e entretenimento, além da Av. Paulista se
encontrar a apenas 100 metros;
• O acesso pode ser realizado tanto pela rua Augusta, para quem
se desloca entre a Av. Paulista ou imediações da Av. Brasil
(norte/sul), quanto pela própria Alameda Franca (leste/oeste);
• O entorno imediato é positivo, com diversas opções de serviços
de apoio variados, entretenimento, bares, compras, além de
restaurantes renomados. A Rua Oscar Freire, destino
consolidado principalmente para os turistas aos finais de
semana que buscam as compras, pode está a somente 1km de
distância do terreno.

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Visibilidade
Visibilidade pela Alameda Rio Claro
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O projeto possui uma visibilidade muito boa, sendo facilmente avistado de outros pontos da região
• Um dos pontos mais importantes de um
empreendimento hoteleiro, a visibilidade
do projeto é muito boa, por estar em um
terreno amplo e com frentes a duas ruas
importantes com alto fluxo de pessoas;
• Além disso, o projeto está em uma
posição alta dentro da cidade, com uma
boa vista panorâmica para o centro.

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Andamento da Obra
Torre de Escritórios
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Capela

O projeto atualmente encontra-se em construção avançada, e o cronograma de entrega parece estar
dentro do prazo
Hotel

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Descrição do Projeto
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Descrição do Projeto
Torre de Escritórios

Lojas

CONFIDENTIAL – FOR INTERNAL USE ONLY

Quando finalizado, o projeto será um landmark para a região, tornando-se referência em termos
arquitetônicos e em qualidade de serviços
• O projeto compreende um hotel de categoria Luxo da marca
internacional Rosewood, além de branded residences de
altíssimo padrão;
• Está sendo construído em uma edificação histórica, a uma
quadra da Avenida Paulista. Nessa edificação funcionava o
antigo hospital e maternidade Matarazzo, desativado desde
1993;

• O projeto inclui hotel, torre residencial, escritórios, centro de
convenções, capela e lojas. Atualmente está em fase de
construção avançada, e estima-se a finalização da torre
hoteleira e de escritórios em meados de 2021, enquanto que a
parte comercial deverá estar pronta em 2024;
Torre Residencial/Suítes

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Componentes do Projeto

2
4

1

3

4 - Capela

1 – Torre Rosewood
Área Total: 54.100 m²
Inclui 28 suítes no pool hoteleiro

3 - Escritórios
Área Total: 35.000 m²
4.000 m² de área locável de
escritórios, centro de
convenções e eventos
e estacionamento
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Complexo de uso misto com 144.000 m²de área construída com diferentes componentes imobiliários
complementares e que terão sinergia entre si.

5

Estacionamento
Área Total: 34.550 m²

2 – Hotel Rosewood
Área Total: 12.800 m²
149 quartos, sendo 5 suítes
Lobby, restaurantes, bares,
duas piscinas, Spa e Health Club

5 - Comercial
Área Total: 28.300 m²
Inclui lojas de departamento e
âncora, laboratório médico,
mercado, praça de alimentação
e teatro

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Masterplan

Fase 1
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Fase 1 (hotel, residências, escritórios e centro de eventos): meados de 2021
Fase 2 (comércio e laboratório): 2022

Fase 2

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Apartamentos

42-45
3.150

588

Quarto Standard

Suíte
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Hotel de categoria Luxo com 149 apartamentos no antigo edifício da maternidade e 28 suítes na torre
residencial, totalizando 177 quartos
14
47-58

2.640

Área Total (M²)

Standard
63
54-61

1.495

Área (M²)

Deluxe
44
62-67

400

Número

Premier
23

90-110

Tipo

Grand Premier

4

8.450

Signature Suite
-

1.265

177

149

110-125

2.380

177

Total Hotel Rosewood
11

135-150

1

Deluxe Suite
17

3.645

Garden Suite de 2 quartos

Premier Suite

-

12.095

28
177

Total Torre Rosewood
Total Quartos

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Apartamentos
Apartamento Standard

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Apartamentos
Suíte
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CONFIDENTIAL – FOR INTERNAL USE ONLY

49

375

SEÇÃO 4 | DESCRIÇÃO DO PROJETO

Alimentos e Bebidas

Brasserie

36

53

253

67

102

157

700

Área (M²)

Jazz Bar

72

477

Assentos

Pool Bar

216

The Veranda and Emerald Garden

Tapas restaurant

206

50

1.709

4º e 5º andares

694

64

1º andar
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Total Alimentos e Bebidas

Roof Top Bar

Outlet

Seis outlets de alimentos e bebidas, incluindo 3 restaurantes e 3 bares, conceito inexistente em
qualquer hotel de São Paulo
• O projeto apresentará um conceito único em Alimentos e
Bebidas na cidade de São Paulo, pois nenhum hotel de
categoria Luxo ou Superior Luxo possui tantas opções de
restaurantes e bares em suas dependências;
• Ainda, a parte comercial oferecerá outras opções de alimentos e
bebidas no momento de sua abertura, oferecendo mais opções
em todo o complexo.

Localização dos Outlets de A&B no Complexo
Térreo

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Brasserie

Rooftop Pool Bar

Tapas Bar

Alimentos e Bebidas
Outlets

Veranda

Pool Bar
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Jazz Bar
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Salas de Reuniões

Bridal Suite

Glass House IV

Glass House I, II e III

Board Room II

Board Room I

Sala de reunião

Cinema

Main Ballroom

Espaço para Evento

1º andar

1º andar

1º andar

1º andar

Térreo

Térreo

Térreo

2º subsolo

2º subsolo

Andar

75

360

40

30

180

40

40

36

106

600

110

535

60

55

275

60

60

55

175

860

Área (M²)

Jardim de Eventos
(externo)

Térreo

223

Assentos
(banquete)

Casa da Piscina

100

52

2.468
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1.608

1º andar
Total Reuniões

Capela

O projeto oferece um amplo espaço para reuniões, com um ballroom com capacidade acima da
média entre os hotéis de luxo em São Paulo
• São diversas salas de reuniões divididas em 3 andares entre o
edifício da antiga Maternidade e o edifício de escritórios;
• São quase 2.500 m² de salas para reuniões, dos quais 1.710m²
são áreas cobertas (sem considerar a Capela). É possível receber
aproximadamente 1.600 pessoas em estilo banquete;
• O layout dos espaços para eventos permitirá que o projeto
hoteleiro tenha potencial para tornar-se o melhor espaço para
eventos sociais em um hotel de Luxo da cidade.

Térreo

Localização das Salas de Reuniões no Complexo
2º Sub.

1º andar

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Salas de Reuniões
Layout Salas de Reuniões
2º Sub.

1º andar

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Outros Serviços
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Estúdio de Música – 4° Subsolo

O projeto oferecerá Spa e Health Club com salas de massagem e tratamentos, academia completa,
duas piscinas, sendo um no Rooftop e estúdio de música
Piscina – Rooftop

Spa e Health Club – 3° Andar

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Rosewood Hotels & Resorts

16

projetos

países
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Rosewood CordeValle,
EUA

Hotel de Crillon, França

O projeto será operado pela Rosewood Hotels & Resorts, operadora de hotéis de luxo com 28
propriedades em 16 países
• Fundada nos Estados Unidos em 1979, a Rosewood Hotels and Resorts foi vendida para
o Grupo de Hong Kong New World Hospitality em 2011 por US$ 800 milhões;
• O grupo possui forte presença na América do Norte e na Ásia. Suas propriedades
incluem hotéis e resorts de luxo, entre 50 e 250 apartamentos no geral, e serviços como
spa, piscina e restaurante estrelado;

hotéis

quartos

19

• Cada propriedade possui características únicas, e procuram integrar-se com a cultura
local.

28

5.000

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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SEÇÃO 5

Análise do Mercado
Hoteleiro
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Visão Geral do Mercado São Paulo

São Paulo possui o maior parque hoteleiro da América Latina, com cerca de 290 hotéis e mais de 44
mil quartos

• Hotéis de categoria superior representam a maior parte da oferta e isto é explicado pelo boom de flats e condo-hotéis que atingiu a
cidade entre 1990 e 2006, quando quase 50% dos empreendimentos eram estruturados como condo-hotéis. Nos últimos anos, os
hotéis de categoria econômica e supereconômica, principalmente vinculados a cadeias hoteleiras internacionais, desenvolveram-se de
forma acelerada;

12

6%

Superior Luxo

15

8%

Luxo

100%

Total

Nacional

Independente

49%

Distribuição do Quartos por Afiliação (%)
19%

32%

Internacional
Fonte: JLL, 2020
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• A maior parte das cadeias hoteleiras internacionais está presente na cidade. A oferta hoteleira internacional já representa 48% do total
de hotéis, com tendência de aumento nos próximos anos.

Superior

49%

109

Distribuição dos Quartos e Hotéis por Categoria (%)
90

26%
Econômico

292

• A região da Avenida Paulista, que compreende os bairros do Jardins, Bela Vista e Cerqueira César, possui atualmente a maior parte
desta oferta, concentrando quase um terço de todos os quartos;

66

12%
Super
Econômico
Fonte: JLL, 2020
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Visão Geral do Mercado São Paulo

21
%

Barra Funda

Pinheiros 4%

3%
15%
Centro

14

Paulista
%
Jardins

Almost 50% of the 14%
city’s total rooms
inventory 17%

7%

Itaim Bibi

Moema
12%

Avenida Paulista:
• Principal região hoteleira da cidade de São Paulo entre os anos de 1980 e
1990. Recebeu os primeiros hotéis de luxo da cidade;
• Sede de grandes corporações, bancos e serviços;
• Mobilidade através das estações de metro;
• A maior dos hotéis está localizada a uma quadra da Avenida Paulista.

Jardins:
• Área de residências de luxo, hotéis de luxo e midscale;
• Infraestrutura de alta qualidade, com disponibilidade de transporte público;
• Restaurantes de luxo, lojas e bares;
• Lojas de grife e marcas internacionais, principalmente na Rua Oscar Freire;
• A região recebe os principais hotéis boutique de São Paulo.

Marginal Pinheiros:
• Em Berrini e as regiões da Marginal Pinheiros, o crescimento continua
acelerado;
• Grandes edifícios com um único ocupante – principais empresas
multinacionais e bancos;
• Marginal Pinheiros e Berrini concentrou os novos hotéis de luxo no início de
2000, como a demanda corporativa consolidou-se nestas regiões. Hotéis
internacionais de luxo como Hyatt e Hilton foram abertos em 2002. Hotéis
midscale foram desenvolvidos nesta área nos últimos anos.
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Há três grandes regiões hoteleiras consolidadas, que possuem desenvolvimento tanto residencial quanto comercial,
além de ampla oferta de opções de lazer, entretenimento e gastronomia. Juntas, somam quase metade da oferta
hoteleira da cidade
Alphaville

15%
15
%

Vl Olímpia

Marginal
Pinheiros

4%
Berrini

Verbo Divino

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Performance Mercado de São Paulo
São Paulo possui o mais desenvolvido e sofisticado parque hoteleiro do país

• Até 2014, o mercado hoteleiro estava em crescimento, principalmente em função do forte desempenho da economia nacional, que alavancou os
segmentos comercial e de eventos, responsáveis por índices de ocupação próximos a 100% durante a semana. Além disso, o segmento de lazer
também apresentou bons resultados, levando a maiores índices de ocupação nos finais de semana, um desafio histórico para São Paulo;

65%

As perspectivas
para 2020 eram
positivas até a
eclosão da
pandemia do
COVID-19 em
meados de março,
que levou a uma
queda brusca de
demanda e
fechamento
temporário de
hotéis.

59

385

• No entanto, a economia do Brasil desacelerou ao final de 2014, o que resultou em uma recessão com impactos negativos para o mercado de
hospedagem de São Paulo. Esses impactos se agravaram em 2015 e 2016, com um calendário de eventos fraco e segmentos comercial e de lazer
reduzindo significativamente seus gastos;

R$181

Performance Mercado Hoteleiro de São Paulo
65%

R$212
2019

R$325
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2018

R$190

63%

Ocupação (%)

2017

R$169

64%

RevPAR (R$)

R$269

59%

R$156
2016

R$262

62%

R$176
2015

R$284

63%

2014

R$184

63%

R$285
2013

R$293

Diária Média (R$)

R$293

• Em 2017, o mercado hoteleiro começou a se recuperar novamente, com uma melhora de 6% na demanda, e um aumento de 3% em diária média.
A partir de 2018, houve um leve crescimento de demanda, mas um aumento significativo em diária média, de 9% em ADR. Em 2019, o aumento de
diária média foi intensificado por melhores perspectivas econômicas, com 11% de aumento, levando a um RevPAR acima de R$ 200, um recorde
histórico para a cidade.

CAC ‘12-’19:
+3,0%
CAC ‘12-’19:
+3,2%

2012

R$170

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Sazonalidade

São Paulo apresenta uma sazonalidade típica de cidades voltadas para o turismo de negócios e
eventos, com índices relativamente estáveis durante o ano, com médias próximas a 65%, e quedas no
períodos de férias escolares, nos meses de janeiro e dezembro e, numa menor escala, julho.

• Ao longo do ano, os hotéis ficam próximos da sua ocupação máxima durante a semana, entre segunda e quinta-feira, com queda dos
índices durante os finais de semana e feriados;

Jan

Fev

Mar

Mai
2018

Jun

2019

Jul

Média 17-19

Ago

Sazonalidade Mercado Hoteleiro São Paulo

Abr
2017

Out

Nov

Dez
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Set

60

Média
Ano 2019

• De 2017 a 2019, a taxa de ocupação média do mercado foi relativamente estabilizada perto de 65%. As ocupações mensais para 2019
foram acima da média dos anos anteriores, com exceção do mês de março, quando ocorreu o carnaval.

75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%

Fonte: FOHB
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Mercado Hoteleiro Paulista/Jardins

As regiões da Paulista e Jardins são responsáveis por mais de 31% de toda oferta hoteleira da cidade
de São Paulo, com 14% e 17% da oferta de apartamentos, respectivamente

• A região da Paulista foi a principal localidade hoteleira de São Paulo entre os anos de 1995 e 2005, quando se deu o principal aumento
da oferta hoteleira;

• Dentre as principais categorias da oferta da região, podemos destacar os empreendimentos Superior, responsável por metade de toda
a oferta. Hotéis econômicos são a segunda maior oferta com 22%. Quando observado o tipo de administração da oferta local, pode-se
destacar o alto nível de hotéis administrados por cadeias internacionais (45%), superando a hotelaria independente;

Superior

50%

41

Superior Luxo

5%

2

Luxo

8%

7

Distribuição dos Quartos e Hotéis por Categoria
30

22%
Econômico

Total

100%

100
23%

32%
Internacional
Fonte: JLL, 2020

45%

61

Independente
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Nacional

Distribuição dos Quartos por Administração

• A região já se encontra saturada e não há grandes terrenos para a construção de novos empreendimentos. Desta forma, apenas 1 novo
hotel foi inaugurado entre os anos de 2015 e 2017 na região, o Ibis Budget Frei Caneca.

20

15%
Super
Econômico
Fonte: JLL, 2020
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Performance Paulista/Jardins

Taxas de ocupação acima de média e maior crescimento de diária são características marcantes do
mercado hoteleiro da região

• A evolução da performance na região da Paulista/Jardins possui as mesmas características da performance da cidade de São Paulo. Em termos de
taxa de ocupação, a região sempre apresentou maiores taxas de ocupação, que fomentam um RevPAR acima da média da cidade, e diárias média
levemente abaixo do mercado hoteleiro de São Paulo;

Performance Mercado Hoteleiro Jardins e Paulista
70%

2018

69%

2019

R$324
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Ocupação (%)

R$202

62

388

• Em decorrência da diminuição do ritmo da atividade econômica, 2016 apresentou um forte decréscimo em todos os índices de performance,
principalmente a diária média;

R$187

68%

R$174
2017

R$256

71%

RevPAR (R$)

R$224

63%

R$155
2016

R$247

66%

2015

R$176

68%

R$191
2014

R$268

68%

R$273
2013

R$281

Diária Média (R$)

R$290

• Sendo uma das principais regiões de hospedagem em São Paulo, já em 2017 a taxa de ocupação volta a seus níveis históricos próximos a 70%,
enquanto que diária média volta a crescer fortemente em 2018, estimulada pela forte demanda. Em 2019 a tendência foi de manutenção dos
níveis da taxa de ocupação e do forte aumento da diária média, que foi 12%, permitindo que o RevPAR alcançasse R$ 224, 6% acima da média de
São Paulo.

CAC ‘12-’19:
+5,9%
CAC ‘12-’19:
+5,1%

2012

R$181
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Oferta Competitiva

A oferta competitiva é composta por 8 hotéis que juntos totalizam 1.470 apartamentos. Sua definição
levou em consideração a categoria das suítes, a localização e os segmentos de demanda

• Selecionamos os empreendimentos de categoria Luxo localizados na região dos Jardins e Avenida Paulista que tem boa penetração na
demanda a lazer, além de capturarem uma sólida demanda corporativa gerada pelas empresas da região da Avenida Paulista;

• Separamos os hotéis em oferta competitiva primária, que serão os principais competidores do projeto, e em oferta competitiva
secundária, que competirá em alguns segmentos de demanda;

• A oferta primária inclui os hotéis afiliados a bandeiras internacionais com boa penetração na demanda de grupos e corporativa e os
hotéis boutique dos Jardins, que competem diretamente com o projeto por localização e qualidade do produto. No total, são 5
empreendimentos que somam 627 quartos;

Categoria
Luxo
Luxo
Luxo
Luxo
Luxo
Luxo
Luxo
Superior Luxo
8

N° Quartos
Cadeia
Total
Oferta Primária – Competem 100%
Emiliano
57
Fasano
60
IHG
195
Tivoli
217
Independente
95
Oferta Secundária – Competem 50%
Four Seasons
258
Oetker Collection
141
Marriott
444
1.470

129
71
222
1.049

57
60
195
217
95

N° Quartos
Competitivos

42
59
56

20
10
27
35
10

Nº Suites

2018
2017
1997

2001
2003
1996
2009
2003

Abertura
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• Já a oferta competitiva secundária é composta pelos hotéis de luxo em outras regiões da cidade, além do hotel Renaissance, que não é
de categoria luxo, mas sim, de categoria superior luxo, de acordo com a classificação da Smith Travel Research (STR), e compete
indiretamente pela localização. Esses 3 hotéis irão competir 50% com o projeto ou seja, do total de 843 quartos, 422 compõem a oferta
competitiva do projeto.
Hotel
Emiliano
Fasano
InterContinental
Tivoli São Paulo Mofarrej
Unique
Four Seasons
Palácio Tangará
Renaissance
Total
Fonte: JLL, 2019

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Descrição da Oferta Competitiva Primária

Emiliano

Fasano

InterContinental

1996
2014
195
27
IHG (Internacional)

2 restaurantes e 1 bar

Al. Santos, 1123
2003
N/D
60
10
Fasano (Nacional)

1 restaurante e 1 bar

5 salas com 1.547 m²

R. Vitório Fasano, 88

2 restaurantes e 1 bar

8 salas com 1.694 m²

Não dispõe

9 Salas com 994 m²

Oscar Freire, 384

3 Salas com 275 m²

Pet friendly

Piscina, Spa e Fitness
Center
Limusine particular,
Business center

Fitness Center

Piscina, Spa e Fitness
Center
Concierge e Business
center
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Piscina, Spa e Fitness
Center
Transfer e business
center

Tivoli Mofarrej
Unique
Av. Brig. Luís Antônio
Al. Santos, 1437
4.700
2009
2003
2016
2012
220
95
35
10
Minor (internacional)
Independente
1 restaurante, 1 lobby
bar e 1 rooftop bar

A maioria dos hotéis da oferta competitiva primária possuem serviços completos, como spa e
academia

Localização
Abertura
Última Renovação
Nº Quartos
Nº Suítes
Afiliação

Eventos*

Fitness Center e Spa

A&B

Lazer

Heliponto e Business
center

2001
2007
57
20
Emiliano (Nacional)
1 restaurante e 2
bares

Serviços

* Não inclue foyer e áreas descobertas
Fonte: JLL, 2020

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica

390

SEÇÃO 5 | ANÁLISE DO MERCADO HOTELEIRO

Descrição da Oferta Competitiva Secundária

1 restaurante e 1 lobby bar

Four Seasons
Rua Engenheiro Mesquita
Sampaio, 820
2018
N/A
258
42
Four Seasons (Internacional)

9 salas com 1.037 m²

2 restaurantes e 2 bares

2017
N/A
141
59
Oetker Collection (Internacional)

Rua Deputado Laércio Corte, 1501

Palácio Tangará

Piscina, Spa e Fitness Center

14 Salas com 2.415 m².

2 Restaurantes e 1 Café.

1997
2016
444
56
Marriott (Internacional)

Al. Santos, 2233

Renaissance

Os hotéis da oferta competitiva secundária são produtos novos ou foram recentemente renovados,
como é o caso do Renaissance

Abertura
Última Renovação
Nº Quartos
Nº Suítes
Afiliação

4 salas e 1 terraço com 1.117 m²

2 Piscinas, Spa, Fitness Center e
Kids Club

Business Center e Cabeleireiro

Localização

A&B

Piscina, Spa e Fitness Center

Concierge, Business center

Eventos
Lazer

Concierge, limusine, Business
center
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Serviços
* Não inclue foyer e áreas descobertas
Fonte: JLL, 2020
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Proporção de Suítes – Oferta Primária

17%

14%

16%
11%

16%

3%

Proporção Suítes X Inventário de Apartamentos – Oferta Primária
35%

Fonte: JLL, 2020
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19%

Todos os hotéis competidores possuem um grande número de suítes em relação ao inventário de
apartamentos
• A média da proporção de suítes em
relação ao inventario total de
apartamentos da oferta
competitiva primária é de 16%,
sendo que o hotel Emiliano é o que
possui maior quantidade de suítes.
• Com a adição de 28 suítes
existentes na torre residencial, o
hotel chegará a uma proporção de
19%, estando acima da média do
mercado competitivo primário.

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Proporção de Suítes – Oferta Secundária

Fonte: JLL, 2020

Four
Seasons

16%
13%

Renaissance

19%

Média
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Rosewood Rosewood
São Paulo São Paulo +
Suites

3%

Proporção Suítes X Inventário de Apartamentos – Oferta
Secundária
42%

Palácio
Tangará

19%

Dentre os competidores secundários, o Palácio Tangará é o que possui maior quantidade de suítes
• A média da proporção de suítes em
relação ao inventario total de
apartamentos da oferta
competitiva secundária é de 19%,
por causa do Palácio Tangará, que
possui 42% dos seus apartamentos
dessa tipologia;
• Com a adição de 28 suítes
existentes na torre residencial, o
hotel chegará a uma proporção de
19%, estando exatamente na
média do mercado competitivo
secundário.

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Tamanho dos Apartamentos e Suítes – Oferta Primária
Suítes possuem um tamanho mínimo de 42m² e máximo de 95 m² entre os hotéis da oferta
competitiva primária

• Os hotéis com perfil mais corporativo – Intercontinental e Tivoli – possuem quartos com metragem entre 29m²e 38 m², e suas suítes
são em média 50% maiores;

40

30

Fasano

34

30

Quartos

42

Tivoli São Paulo

84

75

Unique

49

Média

Tamanho Quartos Standard e Suites* (m²)

35

InterContinental

42

90

Suites

68

Rosewood São Paulo

90
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• Já os hotéis boutique dos Jardins possuem em geral quartos maiores, com uma área média de 40m², e as suítes são em geral o dobro
do tamanho dos quartos, com 85m² em média. A exceção é o Hotel Unique, que possui quartos de 25m² em seu inventário, mas suítes
de pelo menos 90 m²

42

• O projeto hoteleiro assemelha-se aos hotéis boutique, com quartos de metragem mínima de 42 m² e suítes de pelo menos 90m². As
suítes na torre residencial são ainda maiores, começando em 110m²

100

80
60
40
20
0

Emiliano

* Tamanho mínimo de apartamentos STD e suítes disponíveis no inventário
Fonte: JLL, 2020
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Tamanho dos Apartamentos e Suítes – Oferta Secundária

Os hotéis da oferta secundária possuem apartamentos standard maiores, mas oferecem suítes de
tamanhos mais reduzidos

• O Four Seasons e o Palácio Tangará possuem suítes menores que os hotéis boutique do bairro dos Jardins. Nesse sentido, o projeto
ocupa posição de destaque, oferecendo suítes mais amplas e confortáveis.

38

47

30

38

Quartos
Renaissance

Média

54

57

Tamanho Quartos Standard e Suites* (m²)

42

Palácio Tangará

46

Suites

52

Rosewood São Paulo

90
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• O Renaissance possui um perfil mais corporativo, com apartamentos standard de somente 30m², e suítes de com tamanho mínimo de
46 m².

100
80
60
40
20
0
Four Seasons

* Tamanho mínimo de apartamentos STD e suítes disponíveis no inventário
Fonte: JLL, 2020
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Área de Eventos – Oferta Primária

Os hotéis de perfil corporativo da oferta competitiva primária possuem a maior quantidade de salas
para reuniões

0,00
0

994

5,10

774

1.694

7,70

Maior Sala

InterContinental Tivoli São Paulo

405

16,28
1.547
1.200

Unique
Área Total

902
7,19

Média Oferta
Primária

501

1.710

9,66

Rosewood São
Paulo

860

Área* de Eventos Oferta Competitiva Primária (m²) e Proporção Área de Eventos X Apartamentos
Disponíveis

0

Fasano

M²/apto
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• O hotel Unique possui o maior salão entre os hotéis da oferta competitiva, sendo muito utilizado para eventos sociais de grande porte,
e, por isso, possui a maior proporção de área de eventos pelo seu número de apartamentos. O Fasano não possui salas para reunião,
enquanto que o Emiliano oferece somente 3 pequenas salas para eventos;

• Já os hotéis no entorno da Avenida Paulista são usados para eventos corporativos e feiras de negócios, e oferecem uma grande
quantidade de salas de apoio;

275

4,82

• O projeto acaba destacando-se da oferta existente por sua área de eventos ampla, de quase 3.000 m²de salões cobertos, e um
ballroom para 600 pessoas em estilo banquete. Sua proporção de área de eventos pelo inventário de apartamentos é a maior do
mercado.

125

Emiliano

* Não inclue foyer e áreas descobertas
Fonte: JLL, 2020
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Área de Eventos – Oferta Secundária

Os hotéis da oferta competitiva secundária possuem um perfil diverso quanto às suas áreas de evento

7,35

1.037

774

2.415
5,44

Renaissance
Maior Sala

5,42 1.523

585

Média Oferta
Secundária
Área Total

9,66

860

1.710

Rosewood São Paulo

Área* de Eventos Oferta Competitiva Secundária (m²) e Proporção Área de Eventos X
Apartamentos Disponíveis

407

Palácio Tangará
M²/apto
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• O Palácio Tangará posicionou-se no mercado como um dos melhores espaços em hotéis para eventos sociais de médio a grande
porte, além de eventos corporativos de incentivo e reuniões estratégicas por ser mais isolado do centro de São Paulo e oferecer uma
atmosfera de resort urbano. Já o Four Seasons capta uma boa parcela de eventos de farmacêuticas, e ainda está em consolidação em
eventos sociais;

1.117

• O Renaissance é o que possui maiores áreas de eventos, além do maior ballroom da oferta competitiva secundária. É muito
consolidado no mercado de eventos corporativos em São Paulo, mas carece de modernização de suas instalações.

4,33

574

Four Seasons

* Não inclue foyer e áreas descobertas
Fonte: JLL, 2020
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Oferta Futura

A oferta futura competitiva inclui dois projetos hoteleiros confirmados em São Paulo, que serão seus
competidores diretos

• Fasano Itaim: hotel em fase final de projeto, está localizado em uma região altamente valorizada do Itaim Bibi. Possui 107
apartamentos em sua torre hoteleira, dos quais 47 são tipo suíts, oferecendo serviços como piscina, academia, spa e restaurante no
rooftop.

Fonte: JLL, 2020

Hotel
Categoria
Fasano Itaim
Luxo
W Hotel
Luxo
Total

Cadeia
Fasano
Marriott

N° Quartos Abertura
107
2023
179
2024
286

• W Hotel: hotel em início de construção na região corporativa da Vila Olímpia, serão 179 apartamentos, sendo 17 suítes, além de área de
eventos com 625 m². O hotel ainda oferecerá spa, fitness center e piscina, e o complexo contará com branded residences de 53m² a 102
m². Estima-se que o complexo esteja pronto até 2024;

Projetos de Luxo especulativos:

72

• Informações de mercado apontaram para o lançamento de um hotel Nobu na cidade de São Paulo, de categoria Luxo. As informações
até o presente momento continuam vagas, sem grande detalhamento do que estaria por vir, a não ser a localização sendo em um dos
principais pontos corporativos de São Paulo.

• Há um projeto de um hotel de luxo lifestyle com foco em alimentos e bebidas no bairro dos jardins, em parceria com um renomado
chef. Apesar de o terreno já existir, ainda não iniciaram a construção e não há uma marca escolhida;

• Ainda, há informações de um hotel de luxo com branded residences na região de Pinheiros. O terreno já existe, mas não iniciaram os
trabalhos de demolição das construções existentes;
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• Dadas as incertezas em relação às informações e desenvolvimento dos projetos mencionados, não os consideramos como oferta
competitiva futura do projeto.
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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3

5

5

Jardins

Atualizar Mapa

1
2

Bela Vista

Localização da Oferta Competitiva
Legenda
Cidade Matarazzo
Oferta Primária
1. Tivoli
2. Intercontinental
3. Fasano
4. Emiliano
5. Unique

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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8

Santo Amaro

7

9

Itaim Bibi

Vila Olímpia

10

Localização da Oferta Competitiva
Legenda
Cidade Matarazzo
Oferta Secundária
6. Renaissance
7. Four Seasons
8. Palácio Tangará
Oferta Futura
9. Fasano Itaim
10. Hotel W

Vila Andrade

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica

6

CONFIDENTIAL – FOR INTERNAL USE ONLY

74

400

SEÇÃO 5 | ANÁLISE DO MERCADO HOTELEIRO

Performance do Mercado Competitivo

Mercado competitivo em franca recuperação após a crise econômica que iniciou-se em 2015 e
aprofundou-se em 2016, levando a uma queda de 13% em diária média e 9 pontos de ocupação

• Devido à queda em demanda, principalmente aquela do segmento corporativo, os hotéis da oferta competitiva tiveram que reposicionar suas
tarifas para baixo, como estratégia para aumentar sua taxa ocupação. Em 2017, apesar do crescimento de 10% da demanda, a diária média
manteve-se estável pela abertura do Palácio Tangará naquele ano, que subiu o nível de diária do mercado, e compensou a queda de tarifa
praticada pelos hotéis de perfil mais corporativo (InterContinental, Tivoli e Renaissance). Esses hotéis recebem tripulações aéreas, que
aproveitaram o momento para renegociarem seus contratos com os hotéis;

• Em 2018, a recuperação da demanda consolida-se, com aumento de 12% em quartos ocupados, e ganhos reais em diária média. A tendência de
crescimento de demanda continua ao longo do ano de 2019, fomentada por melhores indicadores econômicos e a realização da Copa América,
que trouxe uma demanda induzida ao mercado de São Paulo como um todo;

$836

RevPar (R$)

2017

$514

62%

$900

$986
$629

2019
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Ocupação (%)

2018

$593

66%

Performance Oferta Competitiva
59%

$836
$496

2016
Diária Média (R$)

64%

• Em 2019, o mercado apresentou uma queda na taxa de ocupação pela entrada total do Four Seasons, que abriu no final de 2018, e teve
dificuldades para posicionar-se no mercado. Se não fosse o Four Seasons, o mercado teria tido uma ocupação média de 69% em 2019 e uma
diária ligeiramente mais baixa, de R$ 976.
68%

$943
$644

2015
Fonte: JLL, 2020
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Performance das Suítes no Mercado Competitivo

Hotéis
Corporativos

117%

138%

Prêmio sobre
Diária Média

76%

86%

60%

Prêmio sobre
tarifa Standard

Tarifa/m²

Média Suítes
Maiores

76

Média Oferta
Competitiva
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Fonte: JLL, 2020

R$60
R$59
R$58
R$57
R$56
R$55
R$54
R$53
R$52
R$51
R$50
R$49
R$48
R$47
R$46
R$45
R$44
R$43
R$42
R$41
R$40
R$39
R$38
R$37
R$36
R$35
R$34
R$33
R$32
R$31
R$30

Tarifa Aparamentos Tipo Suite
por M²

As suítes de um empreendimento hoteleiro de luxo possuem um prêmio em diária devido aos seus
serviços e qualidade das instalações
• Os hotéis da oferta competitiva concentram 25 tipos de suítes, com metragens entre
42m²e 120 m² (excluindo suítes presidenciais). Realizamos uma pesquisa de preço para
entender o prêmio das suítes sobre a tarifa de um apartamento standard e também
sobre a diária média em 2019;
• Em geral, os hotéis selecionados como mercado competitivo praticam tarifas para suas
suítes 76% acima da tarifa de um apartamentos standard. Os hotéis de perfil mais
corporativo praticam uma tarifa suas suítes 60% acima da tarifa standard, enquanto que
os hotéis boutique e de luxo praticam tarifas para suas suítes 86% acima da tarifa
standard;
• Quando comparamos o valor da tarifa de um apartamento tipo suíte com a sua área,
vemos que os hotéis da oferta competitiva praticam uma tarifa média de R$ 41,54 por
metro quadrado;

Hotéis Boutique
e Luxo

125%

• Também foi possui perceber quer o valor por metro quadrado é maior nas suítes de
maior área, acima de 100m². Para essas suítes, o valor médio por metro quadrado é de
R$ 51,56, ou seja, 24% acima da média.

Oferta
Competitiva
Fonte: JLL, 2020
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Descrição Segmentos de Demanda

• Consiste em viajantes individuais,
famílias e grupos de amigos que vêm ao
destino por motivos não relacionados a
negócios, por exemplo, eventos sociais,
shows e eventos esportivos;
• Há incidência de casais que utilizam
hotéis para staycation, ou seja,
escapadas de final de semana na
própria cidade de residência;
• O público estrangeiro tem destaque e
podem representar até 40% deste
segmento;
• Dão importância cada vez maior para
ambientes modernos e diferenciados,
onde possam se reunir antes dos seus
compromissos. Bandeira reconhecida e
programa de fidelidade são itens
fundamentais;
• A localização do projeto, ao lado da
Avenida Paulista, com grande
concentração de atrativos e ótima oferta
de transporte público, é fundamental na
captação deste público.

Turismo & Lazer – 25 a 40%
dos hóspedes
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• Inclui reservas de 10 quartos ou mais
para participantes de eventos que
ocorrem na região ou na cidade;
• Inclui uma demanda de eventos
gerada pelos hotéis na região da
Paulista, principalmente o
Intercontinental;
• Em geral, diversas empresas possuem
espaços próprios para eventos em suas
dependências, mas ainda necessitam
de hospedagem para os participantes
que podem ser clientes, representantes
comerciais ou funcionários;
• Outro componente desse segmento
são os grupos participantes de feiras e
congressos em espaços diversos da
cidade, como Anhembi, Expo
Transamérica, Expo Center Norte;
• O projeto tem potencial para captar
uma parcela da demanda de eventos
gerada na própria região da Paulista,
além de gerar sua própria demanda
pela sua área de eventos.

Grupos – 10 a 20% dos
hóspedes

A escolha dos meios de hospedagem pode ser feita pela estrutura ou serviços que cada hotel oferece,
ou pela localização deste, tempo de deslocamento aos pontos de interesse ou por preço.
Comercial & Individuais – 50
a 70% dos hóspedes
• Engloba viajantes que se deslocam por
motivos estritamente relacionados à
negócios, sejam as viagens pagas pela
empresa ou por conta própria, e está
composto por funcionários de
hierarquia média a alta, como gerentes,
coordenadores e diretores de empresas
localizadas de distintos segmentos na
região da Paulista, da Faria Lima e no
próprio bairro dos Jardins.
• Em média, brasileiros correspondem a
70% e estrangeiros 30% (com destaque
para EUA e Europa), índice acima da
média da cidade de São Paulo;
• Tempo de estadia varia de 1 a 3 noites,
preferem quartos single, saem de
manhã e retornam à noite
• Valorizam equipamentos de ponta,
decoração diferenciada e culinária de
bom nível, e poderiam utilizar mais as
áreas comuns do hotel caso
oferecessem ambiente, atividades e
menu diferenciados

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Sazonalidade
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Período do ano em que os hotéis apresentam ocupações mais
baixas:
• Finais de semana;
• Feriados prolongados;
• Meses de férias - Junho, Julho, Dezembro e Janeiro.

Baixa Temporada

Período do ano em que os hotéis alcançam as mais altas
ocupações:
• Dias úteis nos meses fora de férias (Fevereiro a Maio e
Agosto a Novembro);
• Eventos de grande porte, principalmente no 2º semestre

Alta Temporada

Sazonalidade Histórica

A demanda em análise apresenta um perfil corporativo bem definido, com alta ocupação durante a
semana e queda aos finais de semana.
• Durante a semana o público comercial sustenta a ocupação dos
hotéis, que oscila entre 70% e 90% mas já não atinge mais picos
de 100% devido à delicada situação econômica;
• Aos finais de semana o público comercial se retira e dá lugar aos
turistas e individuais que, em menor número, mantém
ocupações entre 30% e 50%;
• Concentrados no segundo semestre, os eventos têm papel
significativo na sazonalidade do mercado, impulsionando a
performance nos últimos seis meses do ano. Além disso, geram
picos de ocupação para toda a rede hoteleira e permitem
adoção de tarifas mais altas, melhorando os resultados dos
hotéis em geral;
• O quadro ao lado apresenta a sazonalidade para o mercado em
estudo.

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Perspectivas de Crescimento de Demanda

A demanda futura para hotéis depende da situação econômica, do crescimento do volume de negócios na região onde se localiza o
hotel, da instalação de novas empresas, da chegada de novos centros de convenções, e da oferta de hotéis adequados e bem
projetados. Para estimar a demanda potencial, avaliamos as oportunidades de crescimento natural de demanda e demanda não
acomodada, descritas a seguir:

Crescimento Natural da Demanda: Ocorre devido ao crescimento do mercado em face das condições econômicas
e da oferta disponível. Por exemplo, o aumento da atividade econômica na cidade aumenta a demanda comercial
nos hotéis. A recente crise econômica nacional causou reflexos na atividade comercial, reduzindo o número de
viajantes de modo geral. Entretanto, há sinais de retomada da atividade econômica, como queda da inflação,
estimativas de aumento do PIB e redução da taxa básica de juros, criando assim um ambiente mais positivo para os
negócios.

Demanda Criada: É aquela que surge a partir da abertura de algum empreendimento no mercado analisado, como
a chegada de uma nova indústria ou empresa, um novo centro de convenções, um parque temático, entre outros.
Inclui também a demanda que pode ser “criada” devido às instalações e conceitos de marketing empregados. A
inauguração de um novo hotel com novas instalações e serviços de qualidade tende a atrair uma nova demanda.

Demanda Induzida: É a demanda gerada por uma fato determinado, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Esta
demanda é intensa somente nos períodos em que esses eventos ocorrem e não mais retorna ao destino, tendo
como contrapartida uma queda no ano seguinte à sua realização. Não identificamos nenhum fator capaz de gerar
demanda induzida no mercado em estudo.
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Demanda Não Acomodada: É aquela que não teve condições de ser acomodada nos hotéis por uma série de
razões. Compreende a demanda que foi recusada por falta de disponibilidade nos hotéis existentes, ou por grupos
que não encontraram nos hotéis instalações flexíveis e de qualidade. Identificamos que atualmente há uma parcela
de demanda não acomodada no mercado em dias de semana e datas de grandes eventos em São Paulo.
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Crescimento Estimado da Demanda

Ano

-12.7%
11.4%
11.0%
6.5%
-50.0%
80.0%
27.0%
11.0%
15.0%
3.0%
1.0%

% Cresc.

68%
59%
62%
66%
64%
32%
57%
64%
65%
66%
68%
68%

Ocupação do
Mercado

310,000
311,000
336,000
383,000
383,000
384,000
383,000
437,000 (1)
476,000 (2)
543,000 (3)
541,000
541,000

Aptos
Disponíveis

(arredondado)
Aptos
Ocupados

212,000
185,000
206,000
229,000
244,000
122,000
220,000
279,000
310,000
357,000
367,000
371,000
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Fonte: JLL, 2020
(1) Abertura Cidade Matarazzo
(2) Abertura Hotel Fasano Itaim
(3) Abertura Hotel W

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Crescimento da Demanda
Apartamentos Ocupados e Ocupação do Mercado

Após a queda em demanda em 2016 como resultado da crise econômica, o mercado competitivo
apresentou sólidos crescimentos em ocupação até 2019
• A demanda hoteleira identificada em nossas pesquisas para o mercado
competitivo em 2019 foi de 244 mil apartamentos ocupados a uma taxa
de ocupação de 64%;
• A rápida recuperação da economia paulistana, devido à diversidade de
empresas, retomada do mercado de eventos e boa governança
permitiram um aumento de apartamentos ocupados no mercado nos
últimos 3 anos;

• No entanto, o ano de 2020 marca a eclosão da pandemia do COVID-19,
para a qual estimamos uma forte queda na demanda pelo fechamos de
hotéis e suspensão de viagens. Estimamos uma queda de 50% de
demanda, valor que poderá alterar-se até que o período de quarentena
em São Paulo acabe por completo;
• Já em 2021, estimamos uma retomada quase completa da demanda
após o provável fim da pandemia e retomada das atividades turísticas e
de eventos.
• Em 2022, a demanda continua a recuperar-se, e a taxa de ocupação do
mercado voltará a níveis pré-COVID-19 mesmo com a abertura do projeto
hoteleiro, pois estimamos que o mesmo se recuperará rapidamente com
a demanda induzida por suas instalações de eventos e A&B diferenciadas;
• A abertura do Fasano Itaim em 2023 e do Hotel W em 2024 levarão a um
aumento na oferta de apartamentos no mercado, impedindo maiores
taxas de ocupação nesses anos;
• De 2025 em diante, como não identificamos novos entrantes, estimamos
uma manutenção da taxa de ocupação em 68%, próximo aos níveis
históricos do mercado antes da crise econômica.
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica

80

406

SEÇÃO 6

CONFIDENTIAL – FOR INTERNAL USE ONLY

Estimativas Operacionais
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Aspectos Chave

Mercado carente
de novidades

Primeira opção
de hospedagem

Os bairros da Bela Vista e Jardins são o maior polo hoteleiro da cidade, com sua oferta concentrada
em condo-hotéis e flats, em sua maioria com mais de 10 anos. O mercado anseia por opções novas e
diferenciadas de hospedagem na região.

A região da Avenida Paulista é considerada por muitos viajantes como primeira opção de hospedagem
em São Paulo por ser um bairro nobre que reúne atrativos turísticos, diversidade de opções de apoio e
fácil acesso às demais áreas da cidade.

A JLL considera quatro fatores principais para suas recomendações: o projeto proposto, o mercado no
qual estará inserido, os hotéis existentes e futuros, além dos planos do investidor. Para desenvolver
recomendações precisas, a JLL levantou informações diretamente junto ao trade turístico local

Público
diversificado

O projeto têm potencial para captar uma parcela vasta da demanda que engloba desde viajantes à
lazer até executivos das empresas da Paulista / Faria Lima, além de grupos de eventos gerados pelos
espaços em hotéis e nos principais centros de convenções de São Paulo.

No mercado competitivo, as maiores suítes são percebidas como um produto diferenciado, possuindo
assim maiores tarifas. O projeto terá as maiores suítes e apartamentos standard da região da Avenida
Paulista, e maiores do que a média dos hotéis de luxo da cidade.

Projeto Icônico

Suítes maiores
possuem um
prêmio em tarifa

Uma vez terminadas, as suítes estarão inseridas em um projeto único, em uma edificação histórica,
com potencial de tornar-se um projeto icônico em São Paulo. Além disso, estarão afiliadas a uma
bandeira internacional, que é um diferencial para atingir uma melhor performance.

Área de eventos
ampla

A maioria dos hotéis da ofertas competitiva oferece espaços de eventos voltados principalmente para
o público corporativo. O projeto tem potencial para posicionar-se também no mercado de eventos
sociais, complementando o perfil de sua demanda
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O projeto oferecerá 6 opções de restaurantes e bares, um diferencial na oferta hoteleira de São Paulo
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Opções de
alimentos e
bebidas
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Análise dos Riscos

•

•
•

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

• Marca Rosewood ainda pouco
conhecida no mercado.

DESAFIOS

•
•

OPORTUNIDADES

• Incerteza quanto ao ritmo de
recuperação e manutenção da
demanda após a pandemia do Covid19 em 2020;
• Consolidar a captação do público
externo e interno para os
equipamentos diferenciados de A&B,
em razão dos fatores culturais de
restrição da demanda à alimentação
em empreendimentos hoteleiros.

Localização privilegiada no entorno da
Avenida Paulista, em região nobre e
próximo a importantes geradores de
demanda (edifícios empresariais);
Produto diferenciado e atual;
Conceito de A&B moderno e
diversificado.
Facilidade de acesso.
Complexo de uso misto com
componente corporativo, comercial e
serviços
• Mercado hoteleiro carente de
novidades;
• Captar a demanda mal acomodada dos
Jardins e atrair a demanda dos polos
corporativos vizinhos da Faria Lima e
Paulista;
• Demanda diversificada e consistente,
composta por público doméstico e
internacional que mantém boas
ocupações durante todo o ano;
• Oferta competitiva (existente e futura)
limitada no entorno.
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Para elaborar as estimativas operacionais para o projeto, observamos os pontos fortes e fracos, assim
como as oportunidades e desafios do projeto (SWOT Analysis), apresentados a seguir
• Ao explorar os pontos fortes e mitigar os
pontos fracos, bem como aproveitar as
oportunidades e superar os desafios, o
empreendimento estará em melhores
condições de apresentar um bom
desempenho operacional.
• Esta análise foi elaborada para nortear a
estratégia do hotel e embasar as
estimativas de ocupação e diária média
para os seus primeiros cinco anos de
operação.

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Estimativas de Performance – Suítes

De acordo com nossa pesquisa de mercado e nossa experiência na indústria hoteleira, estimamos os
valores das diárias médias e ocupação para os primeiros cinco anos de operação das Suítes

2024
28
10248
6742
66%
R$ 4,154
R$ 2,733

2025
28
10220
6926
68%
R$ 4,279
R$ 2,900

2026
28
10220
6995
68%
R$ 4,364
R$ 2,987
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• Localizadas na torre residencial, estimamos o desempenho operacional para as 28 suítes que estarão disponíveis para a operação
hoteleira. Seus diferenciais de projeto e conceito, com metragens acima da média do mercado e acabamentos de qualidade superior,
tendem a ser diferenciais competitivos.

2023
28
10220
6317
62%
R$ 3,889
R$ 2,404

• As estimativas consideram que suítes com uma área média de 125 m². Projetamos que a diária média das suítes terá um prêmio de
100% sobre a diária média do hotel.
Desempenho Operacional - Suítes Rosewood São Paulo
2022
28
10220
4894
48%
R$ 3,639
R$ 1,742

Quartos Disponíveis
Noites Disponíveis/Ano
Quartos Ocupados/Ano
Ocupação
Diária Média
RevPar

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Premissas para as Estimativas Operacionais – Suítes

• Contabilidade: R$ 1.200;

• Energia/Água: R$ 600;

• Taxa de Condomínio: R$ 28/m²;

• Despesas Serviços de Hotel de Luxo: R$ 2.000;

Despesas mensais do Proprietário:

Nossas estimativas foram baseadas em informações fornecidas pelo cliente
Data de Abertura
• Estimamos a data de abertura do hotel em 1° de Janeiro de
2022 para estimar os primeiros cinco anos cheios de operação;
Inflação
• Nossas estimativas não incluem inflação;

• Fundo de Reserva de Decoração: 4% sobre as receitas líquidas;
• Seguros: R$ 350

PIS/COFINS/ISS
• 8,65% sobre as receitas totais;
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• IPTU: 0,12% sobre o preço pago pela súíte
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Taxa de Marketing
• 1,5% das receitas totais;
Taxa de Administração
• 3% das receitas totais;
Taxa de Reserva
• 3% das receitas totais;
Taxa de Operação
• 2% das receitas totais;
Taxa de Serviço de Quarto (Housekeeping)
• R$ 1.200 por mês;
Taxa de Cartão de Crédito/Débito
• 3% das receitas totais;

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica

Taxa de Operação da Rosewood
• 50% sobre a receita líquida;
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Fluxo de Caixa Resumido – Suítes

As estimativas dos resultados operacionais para o hotel reposicionado foram preparadas com base
nas análises de mercado apresentadas neste relatório

2026
R$ 30,528,743
(R$ 6,471,229)
R$ 24,057,514
R$ 12,028,757
R$ 12,028,757
(R$ 1,060,653)
R$ 10,968,104
36%
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• As análises prospectivas incluem estimativas de fluxos de caixa operacionais disponíveis para serviço da dívida e imposto de renda
para os primeiros cinco anos de operação. As estimativas estão baseadas em resultados operacionais de hotéis similares adaptados ao
hotel em análise;

2025
R$ 29,633,802
(R$ 6,281,949)
R$ 23,351,853
R$ 11,675,927
R$ 12,028,757
(R$ 1,032,426)
R$ 10,643,500
36%
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2024
R$ 28,009,229
(R$ 5,938,352)
R$ 22,070,877
R$ 11,035,438
R$ 11,035,438
(R$ 981,187)
R$ 10,054,251
36%

• Todas as estimativas foram preparadas em reais correntes, conforme demonstramos no Anexo 1. A classificação contábil segue as
definições da American Hotel and Motel Association conforme o Sistema Uniforme de Contabilidade para Hotéis;

2023
R$ 24,567,839
(R$ 5,210,498)
R$ 19,357,341
R$ 9,678,670
R$ 9,678,670
(R$ 872,646)
R$ 8,806,025
36%

• A descrição das contas de Receitas e Despesas é apresentada no Anexo 1.
Desempenho Operacional - Suítes Rosewood São Paulo
2022
R$ 17,808,102
(R$ 3,780,814)
R$ 14,027,288
R$ 7,013,644
R$ 7,013,644
(R$ 659,444)
R$ 6,354,201
36%

Total Receita
Total Custos
Receita Líquida
Receita/Participação do Operador
Receita/Participação do Proprietário
Total Despesas do Proprietário
Receita do Proprietário antes de Impostos
Margem EBITDA

Fonte: JLL, 2020
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Avaliação do Projeto
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Premissas
Solicitante da Avaliação

• A JLL elaborou esta Avaliação do Projeto de acordo com a solicitação do Fundo de Investimento Imobiliário – REC Hotelaria.
Objeto da Avaliação

• O objeto desta avaliação 28 unidades localizadas no Subcondomínio Hotel do Empreendimento Imobiliário “Condomínio Cidade
Matarazzo” em fase de desenvolvimento no imóvel situado na Alameda Rio Claro, nº 190, no bairro Bela Vista, na Cidade e Estado de
São Paulo.

Finalidade da Avaliação
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• Esta avaliação tem como finalidade determinar uma estimativa de valor de mercado - baseada em premissas - das 28 unidades
considerando-as prontas (as-if).
Metodologia da Avaliação
• A avaliação seguiu a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado.
Data de Referência da Avaliação
• Outubro de 2020
Identificação do Fundo FII REC Hotelaria
• Fundo de Investimento Imobiliário – REC Hotelaria inscrito no CNPJ 59.281.253/0001-23)
Valor do Empreendimento
• R$ 139.562.000,00 (cento e trinta e nove milhões, quinhentos e sessenta e dois mil Reais)

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Premissas
Outras Premissas
• Para esta avaliação não foram utilizadas transações ou propostas relativas a imóveis com características idênticas.

• Não há ressalvas ao valor proposto, nem a existência de circunstâncias especiais que não permitam a determinação adequada do
valor.

• Não há informações ou elementos relevantes que possam influenciar a determinação do valor do imóvel e que não estejam
disponíveis, ou não tenham sido apresentados.
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• A JLL não mantém relação de trabalho com empresas afiliadas a BTG Pactual Serviços Financeiros S.ABTG, administrador do FII.
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Fatores Limitantes

• Os trabalhos técnicos envolvendo vistoria ao local, contatos, levantamento de dados e cálculos foram realizados no mês de Maio de 2020;

• O imóvel foi avaliado na suposição de que esteja livre e desembaraçado de quaisquer ônus, encargos ou gravames de qualquer natureza que
possam afetar o seu valor, pressupondo que as medidas do terreno e de construção, bem como seus respectivos títulos estejam corretos e
registrados em cartório e que a documentação enviada para consulta seja a vigente.

• O signatário não assume responsabilidade sobre matéria legal ou de engenharia fornecidos pelo interessado, exceto as necessárias para o
exercício de suas funções;

• Não foram efetuadas análises jurídicas da documentação do imóvel, ou seja, de investigações específicas relativas a defeitos em títulos, invasões,
hipotecas, desapropriações, superposição de divisas e outros por não se integrarem ao escopo desta avaliação. Não foram efetuadas medições de
campo;
• Não foram consultados os órgãos públicos municipais, estaduais ou federais, quanto à situação legal e fiscal do imóvel;

• Ressalta-se que não foram levantados eventuais passivos ambientais relativos ao imóvel avaliando, bem como analisada a lei de zoneamento
local;

• Foram analisadas ainda informações complementares de apoio obtidas durante a visita ao local, que serviram de base para nossos cálculos e
apropriação final de valor.

• Não foi realizada investigação independente ou de qualquer outra forma verificado o histórico e projeção dos dados fornecidos. Sendo assim, a
JLL Hotels & Hospitality expressa opinião ou oferece qualquer forma de auditoria a respeito da veracidade ou completude destas informações.
Nenhuma auditoria, mesmo limitada, foi realizada. Considera-se as informações fornecidas como verdadeiras e relevantes. Portanto, a JLL Hotels
& Hospitality não aceitará qualquer responsabilidade por algum erro ou omissão relacionados às informações fornecidas. Adicionalmente, o
contratante entende que qualquer omissão ou equívoco nos dados pode afetar materialmente nossas análises e recomendações.

• As informações financeiras projetadas utilizadas nesta avaliação foram baseadas em circunstâncias correntes e são tratadas como as condições
mais prováveis de se realizarem. É possível que alguns eventos e/ou circunstâncias não ocorram conforme o esperado. Portanto, os resultados
atuais durante o período de projeção serão quase sempre diferentes daqueles evidenciados no futuro, sendo que tais diferenças podem vir a ser
substanciais. Por estarem as conclusões desta avaliação baseadas em projeções, a JLL Hotels & Hospitality não expressa opinião sobre a
possibilidade de ocorrências destas estimativas;

• Toda memória de cálculo e maiores detalhamentos sobre os valores apresentados poderão ser disponibilizados mediante solicitação;
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• Toda área deste imóvel foi devidamente visitado pelos profissionais da JLL Hotels & Hospitality . Entretanto, todas as inspeções caracterizam-se
por levantamentos visuais. Tanto.
• Esta avaliação é independente e livre de quaisquer vantagens ou envolvimento das pessoas que realizaram os serviços.
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica

• A JLL Hotels & Hospitality não recebeu nenhum documento legal referente ao imóvel (matrícula, IPTU, etc.)
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Metodologia

Nosso conhecimento do mercado hoteleiro indica que o método mais adequado para indicar o valor de um negócio
hoteleiro, é pelo método da renda

• Existem três métodos básicos para se estimar o valor de mercado de uma organização geradora de receita, como é o caso de um hotel.
Valor de mercado é definido como sendo o "maior preço em termos monetários, pelo qual uma propriedade seria oferecida num
mercado competitivo e aberto, permitindo um tempo razoável para que se encontrem pretensos comprador e vendedor, ambos
agindo prudentemente e não estando sob qualquer forma de pressão anormal" (Definição da "American Institute of Real State
Appraisers"). Os três métodos de avaliação são o do Custo de Reprodução, Mercado, e o da Renda.
- O método do custo de reprodução é baseado na suposição de que, um investidor informado, não pagaria por uma propriedade, mais
do que o custo de reprodução da mesma. Este método estima o valor de mercado através da computação dos custos "correntes" de
construção e montagem da propriedade, descontando a provável depreciação. Várias fontes da literatura de avaliações recomendam
a utilização do método do custo para propriedades novas (as quais não são afetadas pelas várias formas de depreciação).
- O método do mercado é baseado na suposição de que um investidor informado, não pagaria por uma propriedade mais do que o
custo de aquisição de uma outra com a mesma utilização. Este método estima o valor de mercado, comparando o preço de venda de
transações similares recentes, com várias características da propriedade em questão.
- O método da renda converte projeções de benefícios futuros de uma propriedade geradora de receita (fluxos de caixa) em um valor
presente estimado. Incluso nesse método, estão as análises de descontos de fluxos de caixa e da capitalização da renda.

• Avaliamos as Suítes através do método da renda. Através desse método, podemos avaliar o valor presente de benefícios futuros das 28
suítes. O fluxo de caixa e o valor de venda foram capitalizados (convertidos) ao presente.
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• A pesquisa e análise de informações para o método da renda são conduzidas e suportadas através da relação entre oferta e demanda.
Da análise da oferta e demanda são obtidas informações sobre as tendências do mercado que afetariam os elementos relacionados ao
desempenho operacional estimado para as suítes. Portanto, é importante que se conduza uma pesquisa do mercado no qual a
propriedade está localizada.
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Método de Análise da Viabilidade Financeira

A avaliação do projeto em estudo baseia-se exclusivamente no método do fluxo de caixa descontado, que reflete o
valor estimado do hotel “Concluído”, de acordo com as seguintes premissas:
• Data da Avaliação do Projeto (“Concluído”): 31/12/2021;
• Período de posse: 5 anos, considerando a venda do hotel após esse período;

• Impostos: As estimativas de Impostos consideram um percentual de 8,65% considerando os tributos PIS, Cofins e ISS sobre a receita de
hospedagem;
• Risco de Vacância: não há risco de vacância em nossas projeções;
• Outras Premissas: não foram consideradas taxas de atualização, remuneração nem depreciação em nossas projeções;
• CapEx: não foi considerado investimento em CapEx;

Cap
Rate
7.00%

2.00%

0.00%

Taxa de
Desconto

9.00%
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• Para as premissas de Cap Rate e Taxa de Desconto levamos em consideração uma composição baseada nas taxas livre de risco (Selic)
agregando uma taxa de risco pelo mercado (risco de nova oferta, risco de estagnação de diária média, entre outros fatores que não
podem ser mensurados neste momento da análise) e uma taxa risco de desenvolvimento do projeto, levando em conta o fato de que
pode haver atrasos na conclusão da obra;

2.00%

Taxa Risco
Projeto

Risco de
Inflação
Estabilização

• Para a determinação da taxa de desconto, foi adicionada uma taxa de risco de estabilização do projeto, por ser um projeto ‘’green
field’’, entendemos haver outras variáveis de risco não mensuráveis no momento da avaliação;

Taxa de Juros
(SELIC)

3.00%

Base
Taxa Risco de
Mercado

Cap Rate & Taxa de Desconto - Premissas

2.00%

• A tabela abaixo ilustra essas análises.

Nome da Propriedade
Rosewood São Paulo
Fonte: JLL, 2020
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Análise do Fluxo de Caixa Descontado (DCF) – Suítes
São Paulo, Brasil

Rosewood São Paulo - Suítes

0

Período
2022

2021

Ano

R$ 8,806,025

R$ 6,354,201

R$ 0

0.7722

0.8417

0.9174

1.0000

7,539,856

7,763,893

7,412,031

5,829,344

R$ 35,673,294

7,128,171

0

1
2023

R$ 10,054,251

Valor Presente

2

2024

AVALIAÇÃO DOde
INVESTIMENTO
Fluxos
Caixa
Valor Presente
Operacionais
Fator @
Disponíveis Para
Depreciação e IR
9.00%

3

0.7084
0.6499

R$ 10,643,500
R$ 10,968,104

2025
2026

4
5
Valor Residual:

R$ 0

R$ 159,850,944

R$ 11,189,566
7.00%

fluxo de caixa de 2027
capitalizado a

0.00%

R$ 103,888,448

R$ 159,850,944

Custos Transação
Valor Residual Líquido

Valor Presente do Valor Residual:

Fator do Valor Presente 0.6499
R$ 139,562,000
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R$ 4,984,000

Valor Indicado do Investimento
Valor médio por Apartamento

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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445
446
448
450
545
546
548
550
645
646
650
735
742
746
748
750
752
755
840
842
846
848
850
940
945
946
950
955

Suíte nº
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex

Tipo

Área
(m2)
132.8
135.5
119.2
139
142.1
135.5
119.2
137.9
141.8
135.5
137.6
119.4
117.1
124
109.2
137.7
122.4
155
148
117.1
124
109.2
137.8
145.9
134.4
124
115.5
138.9
3,655.7
Quartos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor Individualizado de Cada Suíte

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica

Avaliação
JLL
5,069,845
5,172,922
4,550,644
5,306,540
5,424,887
5,172,922
4,550,644
5,264,546
5,413,434
5,172,922
5,253,093
4,558,280
4,470,474
4,733,892
4,168,879
5,256,910
4,672,809
5,917,365
5,650,129
4,470,474
4,733,892
4,168,879
5,260,728
5,569,958
5,130,928
4,733,892
4,409,391
5,302,722
139,562,000
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Análise do Fluxo de Caixa Descontado
Análise de Sensibilidade – Value Matrix

AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO (R$ 000'S)
VALUE MATRIX
Rosewood São Paulo - Suítes

R$ 151,750 R$ 145,489 R$ 139,562 R$ 133,940

R$ 170,745 R$ 163,620

8.0%
139,562
7.0%
R$ 197,338 R$ 189,004

R$ 156,876

9.0%
R$ 181,117

R$ 121,534

R$ 150,482

10.0%
R$ 173,641

R$ 107,523

R$ 116,745

R$ 128,603

R$ 144,413

11.0%
R$ 166,547

DISCOUNT RATE

6.0%

R$ 126,576

R$ 111,884

CAP RATE

7.0%

R$ 137,503 R$ 131,891

R$ 116,475

5.0%

8.0%

R$ 126,422 R$ 121,314
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9.0%

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Desempenho Operacional - Suítes Rosewood São Paulo
2022
48%
R$3,639
R$1,742

R$ 30,528,743

Valor

9%
2%
3%
3%
2%
0%
3%
21%

100%

%

2026
68%
R$4,364
R$2,987

R$ 29,633,802 100%

(R$ 2,640,736)
(R$ 457,931)
(R$ 915,862)
(R$ 915,862)
(R$ 610,575)
(R$ 14,400)
(R$ 915,862)
(R$ 6,471,229)

79%
39%
39%

2025
68%
R$4,279
R$2,900

9%
2%
3%
3%
2%
0%
3%
21%

R$ 24,057,514
R$ 12,028,757
R$ 12,028,757

2024
66%
R$4,154
R$2,733

R$ 28,009,229 100%

(R$ 2,563,324)
(R$ 444,507)
(R$ 889,014)
(R$ 889,014)
(R$ 592,676)
(R$ 14,400)
(R$ 889,014)
(R$ 6,281,949)

79%
39%
41%

2023
62%
R$3,889
R$2,404
%

9%
2%
3%
3%
2%
0%
3%
21%

R$ 23,351,853
R$ 11,675,927
R$ 12,028,757

Ocupação
Diária Média
RevPar
%
100%

(R$ 2,422,798)
(R$ 420,138)
(R$ 840,277)
(R$ 840,277)
(R$ 560,185)
(R$ 14,400)
(R$ 840,277)
(R$ 5,938,352)

79%
39%
39%

%

100% R$ 24,567,839

9%
2%
3%
3%
2%
0%
3%
21%

R$ 22,070,877
R$ 11,035,438
R$ 11,035,438

0%
(R$ 24,000) 0%
(R$ 24,000)
0%
0%
(R$ 42,000) 0%
(R$ 42,000)
0%
0%
(R$ 7,200) 0%
(R$ 7,200)
0%
0%
(R$ 14,400) 0%
(R$ 14,400)
0%
3%
(R$ 934,074) 3%
(R$ 962,301)
3%
0%
(R$ 4,200) 0%
(R$ 4,200)
0%
0%
(R$ 6,552) 0%
(R$ 6,552)
0%
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4%
(R$
1,032,426)
3%
(R$
1,060,653)
3%
36% R$ 10,643,500 36% R$ 10,968,104
36%

Valor

R$ 17,808,102
9% (R$ 2,125,118)
2%
(R$ 368,518)
3%
(R$ 737,035)
3%
(R$ 737,035)
2%
(R$ 491,357)
0%
(R$ 14,400)
3%
(R$ 737,035)
21% (R$ 5,210,498)

79%
39%
39%

(R$ 24,000)
(R$ 42,000)
(R$ 7,200)
(R$ 14,400)
(R$ 882,835)
(R$ 4,200)
(R$ 6,552)
(R$ 981,187)
R$ 10,054,251

%

RECEITA
Total Receita
(R$ 1,540,401)
(R$ 267,122)
(R$ 534,243)
(R$ 534,243)
(R$ 356,162)
(R$ 14,400)
(R$ 534,243)
(R$ 3,780,814)

79% R$ 19,357,341
39% R$ 9,678,670
39% R$ 9,678,670

0%
0%
0%
0%
3%
0%
0%
4%
36%

Valor

DESPESAS OPERACIONAIS
PIS/Cofins/ISS
Taxa de Marketing
Taxa de Administração
Taxa de Reserva
Taxa de Operação
Despesas Serviço de Quarto
Taxa de Cartão de Crédito/Débito
Total de Despesas Operacionais
R$ 14,027,288
R$ 7,013,644
R$ 7,013,644

(R$ 24,000)
(R$ 42,000)
(R$ 7,200)
(R$ 14,400)
(R$ 774,294)
(R$ 4,200)
(R$ 6,552)
(R$ 872,646)
R$ 8,806,025

Valor

Receita Líquida
Receita/Participação do Operador
Receita/Participação do Proprietário

0%
0%
0%
0%
3%
0%
0%
4%
36%

Valor

DESPESAS FIXAS DO PROPRIETÁRIO
Despesas Serviços do Hotel
(R$ 24,000)
Taxa de Condomínio
(R$ 42,000)
Energia/Água
(R$ 7,200)
Contabilidade
(R$ 14,400)
Fundo de Reserva
(R$ 561,092)
Seguros
(R$ 4,200)
IPTU
(R$ 6,552)
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica (R$ 659,444)
Total Despesas
do
Proprietário
Receita do Proprietário antes de Impostos
R$ 6,354,201
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Outras Despesas
• IPTU: Refere-se ao imposto sobre a propriedade.
• Seguros: Referem-se aos seguros da propriedade.
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• Reserva para Reposição de Ativos (FF&E Replacement): Refere-se a
um percentual da receita total do hotel que é destinado à aquisição
de ativos fixos compensando a não inclusão de parte das
depreciações nas previsões preparadas.

98

• Honorários de Incentivo: São os honorários da cadeia hoteleira pagos
após o resultado, em geral um percentual do Resultado Operacional
Bruto (GOP).

• Honorários de Administração: Referem-se aos honorários básicos da
cadeia hoteleira e em geral correspondem a uma percentual da
receita total.

Honorários da Cadeia Hoteleira

• Receita total menos os custos e despesas departamentais e as
despesas operacionais não distribuídas, também conhecido como
GOP (Gross Operating Profit). Caso sejam retirados quaisquer itens,
passa a ser chamado de AGOP (Adjusted Gross Operating Profit). Neste
caso, foi retirado o valor da taxa de administração.

Resultado Operacional Bruto e Ajustado

• Manutenção: inclui salários e encargos do departamento de
manutenção, e despesas com manutenção de equipamentos,
instalações, paisagismo, etc.

• Áreas Energia: inclui as despesas com eletricidade, água, gás e outros
combustíveis.

• Marketing e Vendas: incluem salários e encargos do pessoal de
marketing e vendas, além das despesas propagandas, viagens,
material promocional. No caso de hotéis de cadeia essas despesas
podem incluir também as taxas de marketing da cadeia.

Descrição das Receitas e Despesas
Receitas
• Receitas de Hospedagem: corresponde à receita de diárias, excluindo
café da manhã.
• Receita de Alimentos e Bebidas: corresponde à receita gerada pelo
restaurante, bar, café da manhã, coffee-breaks e eventos e à receita
gerada pelo aluguel das salas para eventos.
• Receita de Spa: corresponde à receita gerada pelo Spa e Health Club,
com a venda de massagens tratamentos corporais e faciais, e produtos
de beleza.
• Receita de Outros Departamentos representa a receita de lavanderia,
telefone, entre outras.
Custos e Despesas Departamentais
• Hospedagem: incluem salários e encargos da recepção, governança,
reservas e portaria. Outras despesas incluem material de limpeza,
enxoval, uniformes, amenidades para os hóspedes, despesas com
reservas, comissão aos agentes de viagens, tv a cabo, etc.
• Alimentos e Bebidas: incluem os custos diretos de alimentos e bebidas,
salários e encargos da cozinha, restaurante, bares, room service e
eventos. Outras despesas incluem louças, talheres, enxoval de mesa,
uniformes, materiais de cozinha e restaurante, menus, lavanderia, etc
• Outros Departamentos Operacionais: incluem as despesas com
salários, encargos e outras despesas de lavanderia, telefonia, entre
outros departamento operados.
Despesas Operacionais Não Distribuídas
• Administração: representam as despesas com os funcionários da
Gerência Geral, contabilidade e departamento de pessoal. Outras
despesas incluem comissões de cartão de crédito, material de
escritório, correio, despesas de viagem, despesas legais, serviços
terceirizados, informática, etc.
Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Disclaimer

Todas as informações que constam desse relatório foram coletadas e compiladas pela JLL I Hotels & Hospitality
(JLL) embora estas tenham sido obtidas de fontes confiáveis e assertivas, a JLL não garante a precisão de todas as
informações contidas nesse documento.

Esse relatório contém afirmações, suposições, estimativas e projeções baseadas em previsões de desempenho
futuro de diferentes componentes dos mercados relevantes e propostos nesse projeto. Tais afirmações, suposições,
estimativas e projeções podem ou não se confirmar.

Eventualmente discrepâncias poderão ocorrer entre o que foi previsto e o resultado efetivamente obtido, porque
esses eventos e as circunstâncias frequentemente não acontecem como esperado.

Nenhuma reivindicação pode ser feita por nenhuma das entidades envolvidas no desenvolvimento e/ou operação
do empreendimento recomendado contra a JLL (e nenhuma das suas empresas afiliadas), ou qualquer dos seus
parceiros e associados para reaver quaisquer perdas ou danos que qualquer investidor eventualmente sofra em
razão da não confirmação das projeções e estimativas previstas no presente relatório.

CONFIDENTIAL – FOR INTERNAL USE ONLY

Futuros e potenciais investidores devem conduzir suas próprias pesquisas e análises do projeto e devem procurar de
forma independente por consultoria profissional com relação aos aspectos legais, financeiros e tributários que são
decorrentes de se investir no projeto.

Rosewood Hotel I Consultoria Estratégica
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Contatos

Braulio Clemente Neto
Vice President
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+55 (11) 3071-0747
braulio.clemente@am.jll.com

+55 (11) 3071-0747
pedro.freire@am.jll.com

Pedro Freire
Senior Vice President

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909 Torre Norte 4º andar
São Paulo, SP 04543-907
Ricardo Mader
Managing Director
+55 (11) 3071-0747
ricardo.Mader@am.jll.com

Juliana Carbonari
Vice President
+55 (11) 3071-0747
juliana.carbonari@am.jll.com
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ANEXO VIII
Informe Anual do Fundo – Anexo 39-V da Instrução CVM 472
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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ANEXO 39-V : Informe Anual

Imprimir

Informe Anual
Nome do Fundo:

FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - REC HOTELARIA

CNPJ do Fundo:

35.652.306/0001-07

Data de Funcionamento:

24/09/2020

Público Alvo:

Investidores em Geral

Código ISIN:

BRRECHCTF005

Quantidade de cotas emitidas:

0,00

Não

Cotistas possuem vínculo
familiar ou societário familiar?

Não

Prazo de Duração:

Indeterminado

Encerramento do exercício
social:

30/06

Fundo Exclusivo?
Classificação
autorregulação:

Mandato: Híbrido
Segmento de Atuação: Híbrido
Tipo de Gestão: Ativa

Data do Prazo de
Duração:
Mercado de negociação
das cotas:

Bolsa

Entidade administradora de
mercado organizado:

BM&FBOVESPA

Nome do Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador:

59.281.253/0001-23

Endereço:

Praia de Botafogo, 501, 6º AndarBotafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040

Telefones:

(11) 3383-3441

Site:

www.btgpactual.com

E-mail:

ri.fundoslistados@btgpactual.com

Competência:

10/2020

1. Prestadores de serviços
1.1 Gestor: REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A
1.3 Auditor Independente: n/a
1.4 Formador de Mercado: n/a
Distribuidor de cotas: GENIAL
1.5 INVESTIMENTOS CORRETORA DE
VALORES MOBILIÁRIOS S.A
1.6 Consultor Especializado:
Empresa Especializada para administrar as
1.7
locações:
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

CNPJ

Endereço

Telefone

22.828.968/000143
30.306.294/000145
n/.a./n/.a./-

R. Elvira Ferraz, 250 - Sala 216 - Vila Olímpia, São
Paulo - SP, 04552-040
Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
n/a
n/a

27..65.2.6/84/000

Praia de Botafogo, 228, sala 907, Rio de Janeiro-RJ,
(11) 4004-8888
CEP 22250-040

(11) 4040-4443
(11) 3383-2000
n/a
n/a

../../-

2. Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Não possui informação apresentada.

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item
1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O FUNDO tem por objeto o investimento, primordialmente, em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição dos seguintes ativos: (i)
imóveis com destinação hoteleira localizados no Brasil, incluindo, sem limitação, terrenos, imóveis em fase de desenvolvimento, prontos e
acabados, unidades autônomas, ou ainda, direitos reais a eles relativos, incluindo a propriedade em regime de condomínio sob multipropriedade,
nos termos do Art. 1.358-B e seguintes da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Imóveis-Alvo”); (ii) quotas ou ações de sociedades cujo
propósito principal seja a aquisição ou desenvolvimento de Imóveis-Alvo (“Participação Societária”); (iii) certificados de recebíveis
imobiliários, desde que estes certificados tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos
termos da regulamentação em vigor (“CRI”); (iv) cotas de outros fundos de investimento imobiliários (“Cotas de FII”); e (v) outros valores
mobiliários desde que tenham sido emitidos por emissores registrados na CVM cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de
investimento imobiliário (em conjunto com Imóveis-Alvo, Participações Societárias, CRI e Cotas de FII, os “Ativos-Alvo”).

4. Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Fundo em constituição.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Fundo em constituição.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/documentosenviados/exibirVisualizarDocumentosEnviados?id=124143
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Fundo em constituição.

5. Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6.

Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII
Relação de ativos imobiliários

Valor Justo, nos termos da ICVM
516 (SIM ou NÃO)

Valor (R$)

Percentual de
Valorização/Desvalorização
apurado no período

Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
n/a
7. Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8. Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9. Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10. Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual
conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-deinvestimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais
e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais
cotistas para envio de pedido público de procuração.
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral:
ri.fundoslistados@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas
para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de
consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação
escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art.
22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data
de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante
que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia
de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social
consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima
(e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do
último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá
encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a
prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do
envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa
e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas
cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do
voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso,
segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados
do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de
voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de
envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail
ri.fundoslistados@btgpacual.com, nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a
possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG
Pactual (“DocuSign” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um
momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida
Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3
(“FundosNet”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os
casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à
realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3
S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”)ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não
tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de
registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores
legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link
presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido,
documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os
dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da
convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link
final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que
posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre
os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial
a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da
Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão
considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o
Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos
Net.

11. Remuneração do Administrador

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/documentosenviados/exibirVisualizarDocumentosEnviados?id=124143
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11.1 Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”): (a) equivalente a 1,15% (um inteiro
e quinze centésimos por cento) a.a., à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso
as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que
considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por
exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do
FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser paga diretamente à
ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo; e (b) valor anual de até 0,025% (vinte e cinco milésimos
por cento) a incidir (b.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou (b.2) sobre o valor de mercado do FUNDO caso a taxa de
administração seja cobrada nos termos do item a.2 desse artigo, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na
remuneração da ADMINISTRADORA e a ser pago a terceiros, nos termos do § 2º deste Artigo, observado o valor mínimo mensal de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para estes serviços, valor este a ser corrigido anualmente pela variação do IGP-M.
Valor pago no ano de referência (R$):
% sobre o patrimônio contábil:
% sobre o patrimônio a valor de mercado:
0,00
0,00%
0,00%

12. Governança

12.1 Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2 Diretor Responsável pelo FII
Nome:

Allan Hadid

Idade:

Profissão:

Economista

CPF:

071.913.047-66

44 anos

E-mail:

ol-reguladores@btgpactual.com

Formação acadêmica:

Graduado em ciências
econômicas pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio
de Janeiro em dezembro de
1997.

Quantidade de cotas
detidas do FII:

0,00

Quantidade de cotas do FII
compradas no período:

0,00

Quantidade de cotas do
FII vendidas no período:

0,00

Data de início na função:

29/09/2016

Período

Cargo e funções inerentes ao
cargo

Atividade principal da
empresa na qual tais
experiências ocorreram

Banco BTG Pactual S.A

De julho de 2014 até hoje

Ingressou como partner no Banco
BTG Pactual S.A. na posição de
COO (Chief Operations Officer)
da área de Merchant Banking e,
atualmente, ocupa o cargo de
COO (Chief Operations Officer)
da área de Global Asset
Management

Atualmente, ocupa o cargo de
COO (Chief Operations
Officer) da área de Global
Asset Management.

BRZ Investimentos

De junho de 2011 até junho de 2014

CEO (Chief Executive Officer)

Atuou na área de gestão de
recursos

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da Empresa

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
Evento

Descrição

Qualquer condenação criminal

Não há

Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas

Não há

13. Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de Pulverização

Nº de cotistas

Nº de cotas detidas

Até 5% das cotas
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% de cotas detido em
relação ao total
emitido
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

% detido por PF

% detido por PJ

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

14. Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15. Política de divulgação de informações
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/documentosenviados/exibirVisualizarDocumentosEnviados?id=124143

431

3/4

10/30/2020

ANEXO 39-V : Informe Anual

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da
página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de
informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de
vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente
analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo
com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/
https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracaofiduciaria
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na
rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da
página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de
informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16. Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota
1.

A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5%
das despesas do FII

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/documentosenviados/exibirVisualizarDocumentosEnviados?id=124143
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KEdZdK'^dKZd/Z^&hEK/Es^d/DEdK/DK/>/Z/K

WŽƌĞƐƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĂƐƉĂƌƚĞƐĂďĂŝǆŽŶŽŵĞĂĚĂƐĞĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĂƐ͕Ă
ƐĂďĞƌ͗

ĂͿĚĞƵŵůĂĚŽ͕ĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞ͗

&hEK/Es^d/DEdK/DK/>/Z/K–Z,Kd>Z/͕ĚŽƌĂǀĂŶƚĞĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ
&hEK͕ ŶĞƐƚĞ ĂƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƉŽƌ ƐƵĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ d' Wdh> ^Zs/K^
&/EE/ZK^^͘͘dsD͕ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĐŽŵƐĞĚĞŶĂŝĚĂĚĞĞƐƚĂĚŽĚŽZŝŽ
ĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ăWƌĂŝĂĚĞŽƚĂĨŽŐŽ͕ϱϬϭ͕ϱǑ ĂŶĚĂƌ͕ƉĂƌƚĞ͕dŽƌƌĞŽƌĐŽǀĂĚŽ͕ŽƚĂĨŽŐŽ͕
ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ EW:ͬD& ƐŽď ŶǑ ϱϵ͘Ϯϴϭ͘ϮϱϯͬϬϬϬϭͲϮϯ͕ ĚŽƌĂǀĂŶƚĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ
D/E/^dZKZ͕ ƋƵĞ ƐƵďƐĐƌĞǀĞ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ 'ĞƐƚĆŽ ĚĞ ĂƌƚĞŝƌĂ ĚĞ
Fundo de Investimento (“ŽŶƚƌĂƚŽ”), ainda, na qualidade de interveniente anuente,
ƉĂƌĂŽƐĨŝŶƐĚŽĂƌƚŝŐŽϮϵ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƉƌŝŵĞŝƌŽ͕ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞsĂůŽƌĞƐ
Mobiliários (“sD”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme ĂůƚĞƌĂĚĂ
(“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϳϮ”)͘

ďͿĚĞŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͗

Z'^dKZhZ^K^^͕͘͘ƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŽŵƐĞĚĞŶŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĐŝĚĂĚĞ
ĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ͬD&ƐŽďŽŶǑϮϮ͘ϴϮϴ͘ϵϲϴͬϬϬϬϭͲϰϯ͕ŚĂďŝůŝƚĂĚŽƉĂƌĂĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ ĚĞ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƚŽ ĚĞĐůĂƌĂƚſƌŝŽ
sDŶǑϭϰ͘ϰϲϰ͕ĚĞϭϴĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϱ͕ĚŽƌĂǀĂŶƚĞĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ'^dKZ͖

KE^/ZEKYh͗

;ŝͿ
K D/E/^dZKZ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĂ sD ŶǑ ϱϱϴ͕ ĚĞ ϮϲĚĞŵĂƌĕŽĚĞ
ϮϬϭϱ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞalterada (“Instrução CVM 558”)͕ĠĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂĂƚƵĂƌĐŽŵŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂĨŝĚƵĐŝĄƌŝĂ͖

;ŝŝͿ
K '^dKZ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϱϱϴ͕ Ġ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ Ă ĂƚƵĂƌ
ĐŽŵŽŐĞƐƚŽƌĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ƐĞŶĚŽĂĚĞƌĞŶƚĞĂŽƐĐſĚŝŐŽƐĞĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĚĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽƌĂƐŝůĞŝƌĂ
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”)͖

;ŝŝŝͿ EŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ Ϯϵ͕ ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ͕ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϳϮ͕ ĐĂďĞ ĂŽ
D/E/^dZKZĐŽŶƚƌĂƚĂƌ͕ĞŵŶŽŵĞĚŽ&hEK͕ŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚŽ'^dKZ͖Ğ

;ŝǀͿ Ɛ WĂƌƚĞƐ ĚĞƐĞũĂŵ ĨŽƌŵĂůŝǌĂƌ ŽƐ ƚĞƌŵŽƐ Ğ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ Ă ƋƵĞ ĞƐƚĂƌĄ ƐƵũĞŝƚĂ Ă
ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚŽ'^dKZƉĞůŽ&hEK͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌƐĞƵD/E/^dZKZ͘
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ZĞƐŽůǀĞŵ ĨŝƌŵĂƌ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞŐĞƌĄ ƉĞůĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĐůĄƵƐƵůĂƐ Ğ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͗

>h^h>WZ/D/Z–KK:dK

ϭ͘ϭ͘ ƐƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ ƚĞŵ ƉŽƌ ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƉĞůĂƐ ƋƵĂŝƐ Ž '^dKZ
ƌĞĂůŝǌĂƌĄ Ă ŐĞƐƚĆŽ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ &hEK͕ ƐĞŵƉƌĞ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ Ğ
ĐƵŵƉƌŝŶĚŽĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶƚƌĂƚŽ͕ŶŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽ&hEK
(“ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ”), na legislação aplicável, incluindo normativos da Comissão de VĂůŽƌĞƐ
Mobiliários (“sD”), bem como as disposições do ſĚŝŐŽE/DĚĞZĞŐƵůĂĕĆŽĞDĞůŚŽƌĞƐ
Práticas de Fundos de Investimento em vigor (“ſĚŝŐŽE/D”)͘

ϭ͘Ϯ͘ KƐ ƚĞƌŵŽƐ Ă ƐĞŐƵŝƌ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ Ğŵ ůĞƚƌĂ ŵĂŝƷƐĐƵůĂ ƚĞƌĆŽ ŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ Ă ĞůĞƐ
ĂƚƌŝďƵşĚŽƐŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

>h^h>^'hE–'^dKK&hEK

Ϯ͘ϭ͘ K'^dKZƐĞŽďƌŝŐĂĂŵĂŶƚĞƌƚŽĚĂƐĂƐĂƵƚŽƌŝǌĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ
ĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐŽƌĂĂƐƐƵŵŝĚĂƐ͕ƐĞŶĚŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͕ĂŝŶĚĂ͕ƉŽƌŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞƚŽĚŽƐŽƐ ƐĞƵƐ
ƐſĐŝŽƐ͕ ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ Ğ ƉƌĞƉŽƐƚŽƐ ƚĞŶŚĂŵ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĕĆŽ Ğ ĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů ĞǆŝŐŝĚŽƐ ƉĞůĂ sD Ğ ƉĞůĂ E/D͕ ƉĂƌĂ Ž ƌĞŐƵůĂƌ
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ƚƌĂƚĂĚĂƐ ŶĞƐƚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞƐƵĂǀŝŐġŶĐŝĂ͘

Ϯ͘Ϯ͘ K '^dKZ ĚĞƐĚĞ ũĄ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ŵĂŶƚĞƌ ƵŵĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ Ž
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ĐĂƌƚĞŝƌĂ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ ŵĂƐ ŶĆŽ ůŝŵŝƚĂĚŽ Ă͕ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͕
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂŝƐ Ğ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĂĚĞƋƵĂĚŽƐ Ğ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĞǆŝŐŝĚŽ ƉĞůĂ sD Ğ ƉĞůĂ
E/D͘

Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ &ŝĐĂĚĞƐĚĞũĄĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƋƵĞŽD/E/^dZKZƉŽĚĞƌĄ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕
ƐŽůŝĐŝƚĂƌǀŝƐŝƚĂŝŶůŽĐŽĂŽ'^dKZ͕ĐŽŵŽĨŽƌŵĂĚĞĂƚĞƐƚĂƌĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ĂĐŝŵĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͕ĚĞǀĞŶĚŽ͕ƉĂƌĂƚĂŶƚŽƐŽůŝĐŝƚĂƌƚĂůǀŝƐŝƚĂĐŽŵĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂ
ĚĞϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͘

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ KD/E/^dZKZƉŽĚĞƌĄ͕ĚĞƚĞŵƉŽƐĞŵƚĞŵƉŽƐ͕ƌĞǀŝƐĂƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĚƵĞ
ĚŝůŝŐĞŶĐĞ ĐŽŵ Ž ŝŶƚƵŝƚŽ ĚĞ ĂǀĂůŝĂƌ Ž '^dKZ͘ ĂďĞƌĄ ĂŽ '^dKZ ƉƌĞƐƚĂƌ ƚŽĚĂƐ ĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐŶŽąŵďŝƚŽĚĞƐƐĂƌĞǀŝƐĆŽ͘

Ϯ͘ϯ͘ ^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĂƐ ĚĞŵĂŝƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ŶĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ Ğ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕Ž'^dKZƌĞĂůŝǌĂƌĄĂŐĞƐƚĆŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕
ĐĂďĞŶĚŽͲůŚĞ͗
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/͘

ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ͕ĂǀĂůŝĂƌĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ͕ƐĞŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͕
ƐĂůǀŽ ŶĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ĚĞ ŽŶĨůŝƚŽ ĚĞ /ŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͕ ƚŝǀŽƐͲůǀŽ Ğ ƚŝǀŽƐ ĚĞ ZĞŶĚĂ &ŝǆĂ͕
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŽƵƋƵĞƉŽĚĞƌĆŽǀŝƌĂĨĂǌĞƌƉĂƌƚĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEK͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ
ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĐŽŵ Ă ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĞ
ĂŶĄůŝƐĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ďĞŵĐŽŵŽƌĞĐŽŵĞŶĚĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵ
ĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞƚŝǀŽƐͲůǀŽĞƚŝǀŽƐĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ͖

//͘ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂƌĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ŶĞŐſĐŝŽƐũƵƌşĚŝĐŽƐĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐăĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEK͖

///͘ ĂƵǆŝůŝĂƌ ŶĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŝŶĞƌĞŶƚĞƐ ă ŐĞƐƚĆŽ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐͲůǀŽ Ğ ƚŝǀŽƐ ĚĞ ZĞŶĚĂ &ŝǆĂ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ &hEK͕ĂƵǆŝůŝĂŶĚŽ Ž D/E/^dZKZŶĂ ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽƐ /ŵſǀĞŝƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ &hEK͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĂƐ ůŽĐĂĕƁĞƐ ŽƵ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ/ŵſǀĞŝƐͲůǀŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚŝƌĞŝƚŽƐƌĞĂŝƐ͕ŽƋƵĞŝŶĐůƵŝ͕ŵĂƐŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĂĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ͕ƵƐƵĨƌƵƚŽ
Ğ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƵƐŽ Ğ ĚĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ /ŵſǀĞŝƐ͕ ƋƵĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞƐƚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖

/s͘ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽ&hEK͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƐŽƚĂƐĞĂĞǀŽůƵĕĆŽ
ĚŽǀĂůŽƌĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEK͖

s͘ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ŽƵ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ĚŝƐĐƵƚŝƌ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĚĞ ůŽĐĂĕĆŽ ŽƵ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ
ŽďƚĞŶĕĆŽĚĞƌĞŶĚĂƉŽƌŵĞŝŽĚĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚŽƐ/ŵſǀĞŝƐͲůǀŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ
&hEK ĐŽŵ ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƉƌĞƐƚĂƌĞŵ ŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ŚŽƚĞůĞŝƌĂ ŽƵ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ůŽĐĂĕƁĞƐ ŽƵ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚŽ&hEK͖

s/͘ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ&hEK͘

s//͘ ĂǀĂůŝĂƌĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĞͬŽƵƌĞĐŽŵĞŶĚĂƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƌĞĨŽƌŵĂƐŽƵďĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ
ŶŽƐ/ŵſǀĞŝƐͲůǀŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞŵĂŶƚĞƌŽǀĂůŽƌ
ĚĞƚĂŝƐŝŵſǀĞŝƐŽƵƉŽƚĞŶĐŝĂůŝǌĂƌŽƐƌĞƚŽƌŶŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĐŽŵĞƌĐŝĂůŽƵ
ĞǀĞŶƚƵĂůĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ͖



s///͘ ƐƵŐĞƌŝƌĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂƌĂŽD/E/^dZKZŵŽĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖
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/y͘ ĞůĂďŽƌĂƌƌĞůĂƚſƌŝŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ&hEKŶĂĄƌĞĂŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂ͖

y͘ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ž &hEK͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ǀŽƚĂŶĚŽ Ğŵ ŶŽŵĞ ĚĞƐƚĞ͕ Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƌĞƵŶŝƁĞƐ Ğ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚƀŵŝŶŽƐ ĚŽƐ ŝŵſǀĞŝƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚŽ &hEK͕ ďĞŵ
ĐŽŵŽ Ğŵ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĂŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ĂƚŝǀŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ŽƐ
ƋƵĂŝƐŽ&hEKƚĞŶŚĂƐŝĚŽĐŽŶǀŽĐĂĚŽ͖

y/͘ ŝŶĚŝĐĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ĚŝƐƉĞŶƐĂŽƵƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞŽŶƐƵůƚŽƌ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƉĂƌĂĂƵǆŝůŝĂƌŽ
D/E/^dZKZĞ'^dKZŶĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŽ&hEKĞ


Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ KD/E/^dZKZĐŽŶĨĞƌĞĂŵƉůŽƐĞŝƌƌĞƐƚƌŝƚŽƐƉŽĚĞƌĞƐĂŽ'^dKZƉĂƌĂƋƵĞ
ĞƐƚĞ ĂĚƋƵŝƌĂ ŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞ ZĞŶĚĂ &ŝǆĂ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ŶĂ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌĞŶĞƐƚĞŽŶƚƌĂƚŽ͕ŽďƌŝŐĂŶĚŽͲƐĞĂŽƵƚŽƌŐĂƌĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ
ƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ŵĂŶĚĂƚŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƐƐŝŵ ĞǆŝŐŝĚŽ ƉĞůĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞůŽƵƉĞůŽƐſƌŐĆŽƐƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘

Ϯ͘ϰ͘ K '^dKZ ŽďƌŝŐĂͲƐĞ Ă ƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌ ĂŽ &hEK ƋƵĂůƋƵĞƌ ďĞŶĞĨşĐŝŽ ŽƵ ǀĂŶƚĂŐĞŵ ƋƵĞ
ƉŽƐƐĂ ĂůĐĂŶĕĂƌ Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵĂ ĐŽŶĚŝĕĆŽ͕ ƐĞŶĚŽͲůŚĞ ǀĞĚĂĚŽ Ž ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƋƵĂůƋƵĞƌƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ďĞŶĞĨşĐŝŽŽƵǀĂŶƚĂŐĞŵ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌŵĞŝŽĚĞƉĂƌƚĞƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ƋƵĞƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉƌĞũƵĚŝƋƵĞƐƵĂŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂŶĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂŽ&hEKŽƵĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽĞŵĂƚŝǀŽƐĚĞƚŝĚŽƐƉĞůŽ&hEK͕
ƐĂůǀŽŶĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͘

Ϯ͘ϱ͘ K '^dKZ ĚĞĐůĂƌĂ ƚĞƌ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƋƵĞ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
ĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ƋƵĞƌƐĞũĂĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌŽƵĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ ĂƉſƐ Ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ Ğ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚĂƐ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ ĐĂďĞŶĚŽ ĂŽ '^dKZ Ă ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ĚĞ ĐƵŵƉƌŝƌ Ž ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ŶĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEK͕ŵĂŶƚĞŶĚŽĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĞŶƋƵĂĚƌĂĚĂ͕ĂĚŽƚĂŶĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĂƐŵĞĚŝĚĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂƌĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂ͘


Ϯ͘ϲ͘  ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶƐĞůŚŽƐ ŽƵ ĐŽŵŝƚġƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ŶŽ &hEK ŶĆŽ ĞǆŝŵĞ Ž
'^dKZ ĚĞ ƐƵĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ƐŽďƌĞ ĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ Ğ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ĚŽ
&hEK͘

Ϯ͘ϳ͘ K'^dKZŽďƌŝŐĂͲƐĞ͕ĂŝŶĚĂ͕Ă͗
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ĂͿ


ďͿ


ĐͿ


ĚͿ


ĞͿ


ĨͿ


ŐͿ

ƉƌĞƐƚĂƌ ĂŽ D/E/^dZKZ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ƉĂƌĂ Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ
&hEK ŶĂ ĨŽƌŵĂ͕ ŶŽƐ ƉƌĂǌŽƐ Ğ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶĞƐƚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽ͕ŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͖
ĨŽƌŶĞĐĞƌ ĂŽ D/E/^dZKZ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂŵĞŶƚĞ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ƉĞůŽ
D/E/^dZKZ͕ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ͕ ĂŶĄůŝƐĞƐ Ğ ĞƐƚƵĚŽƐ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂŵ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ ĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐͬĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĞͬŽƵ ĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĂĚŽƚĂĚĂƐƉĂƌĂŽ&hEK͕ďĞŵĐŽŵŽƚŽĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽƋƵĞĞǀŝĚĞŶĐŝĞ͕ĐŽŵƉƌŽǀĞĞ
ũƵƐƚŝĨŝƋƵĞ ĂƐ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐͬĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ͕ ĐŽůĂďŽƌĂŶĚŽ ŶŽ ĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƋƵĂůƋƵĞƌĚƷǀŝĚĂƋƵĞƐĞƉŽƐƐĂƚĞƌĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽƐ&hEK͖
ŵĂŶƚĞƌ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐͬĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĞͬŽƵĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂĚŽƚĂĚĂƐƉĂƌĂŽ&hEK͕ƉĞůŽƉƌĂǌŽŵşŶŝŵŽĚĞϱ;ĐŝŶĐŽͿĂŶŽƐ
ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĞĨĞƚŝǀĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĨŽƌŶĞĐġͲůŽƐĂŽD/E/^dZKZ
ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƉŽƌĞƐƚĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂŵĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͖
ŝŶĨŽƌŵĂƌ͕ŶŽƉƌĂǌŽŵşŶŝŵŽĚĞϱ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ĂŽD/E/^dZKZ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞ
ƚŽŵĂƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ͕ũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ĂƌďŝƚƌĂŝƐŽƵ
ĂƵƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽŽ&hEK͕ĚĞǀĞŶĚŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌ͕ƐĞŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŽ
D/E/^dZKZ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ƉƌŽĐĞƐƐƵĂů ĞŵŝƚŝĚŽ ƉĞůŽ ĞƐĐƌŝƚſƌŝŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ
ĐĂƵƐĂ͕ ĐŽŶƚĞŶĚŽ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌ
ƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞĂŽD/E/^dZKZƚŽĚĂƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞĂƚƵĂůŝǌĂĕƁĞƐĂĐĞƌĐĂĚŽƐ
ƌĞĨĞƌŝĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂƋƵĞǀĞŶŚĂĂƚĞƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞͬŽƵĂĐĞƐƐŽ͖
ƌĞŵĞƚĞƌ ĂŽ D/E/^dZKZ͕ Ğŵ ƚĞŵƉŽ ŚĄďŝů ƉĂƌĂ Ž ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ ŶŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͕
ĂǀŝƐŽƐ͕ ĂƵƚŽƐ ĚĞ ŝŶĨƌĂĕĆŽ͕ ŵƵůƚĂƐ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂ ƉĞŶĂůŝĚĂĚĞ ĂƉůŝĐĂĚĂ ƉĞůĂƐ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĨŝƐĐĂůŝǌĂĚŽƌĂƐ͕ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ƉĞůŽ
D/E/^dZKZ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚĞĂƐƐƵŵĂĂĚĞĨĞƐĂŶĞƐƐĞƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽƵ͕ƐĞŶĆŽ
ĨŽƌ ƉŽƐƐşǀĞů͕ ĨŽƌŶĞĕĂ ŽƐ ƐƵďƐşĚŝŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ž '^dKZ ĚĞĨĞŶĚĂ ŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽ&hEK͖
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĂŶƵĂůŵĞŶƚĞĂŽD/E/^dZKZ͕ŽƵƐĞŵƉƌĞƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͕ůŝƐƚĂĐŽŵ
ƚŽĚĂ ƐƵĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ŶĂ ƋƵĂů Ž '^dKZ ƚĞŶŚĂ
ŝŶĨůƵġŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͘ YƵĂůƋƵĞƌ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌŝŶĨŽƌŵĂĚĂƉĞůŽ'^dKZĂŽD/E/^dZKZŶŽƉƌĂǌŽĚĞϱ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐ
ƷƚĞŝƐ͖
ĂĚŽƚĂƌĞŵĂŶƚĞƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐƉĂƌĂŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞƉƌĞǀĞŶŝƌĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞ
ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŶĨůŝƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͕ ŽďƌŝŐĂŶĚŽͲƐĞ Ă ŝŶĨŽƌŵĂƌ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂŽ
D/E/^dZKZĂĐĞƌĐĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƉĞƌĂĕĆŽƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂŶŽąŵďŝƚŽĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐ
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ĚŽ &hEK ƋƵĞ ƉŽƐƐĂ ŐĞƌĂƌ ƵŵĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶĨůŝƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͕ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ŽƵ
ĞĨĞƚŝǀŽ͕ĐŽŵŽ&hEKĞͬŽƵƐĞƵƐŽƚŝƐƚĂƐ͖

ŚͿ


ŝͿ


ũͿ


ůͿ


ŵͿ


ŶͿ


ŽͿ


ƉͿ

ĂĚŽƚĂƌĞŵĂŶƚĞƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞŵŽŶŝƚŽƌĂƌĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽ&hEKĐŽŵƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ĚĞǀĞŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂƌƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂŽ
D/E/^dZKZĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƚĂŝƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͖
ĂĚŽƚĂƌ Ğ ŵĂŶƚĞƌ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ Ž ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ Ă
ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĞŽĂũƵƐƚĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐĚŽƐƌŝƐĐŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͖
ĂĚŽƚĂƌƉŽůşƚŝĐĂƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƋƵĞĂůŝƋƵŝĚĞǌ
ĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKƐĞũĂĐŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵ͗;ŝͿĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͖
Ğ;ŝŝͿŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚŽ&hEK͖
ĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌĂŽD/E/^dZKZ͕ŶŽƐϱ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐăƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ
ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ͕ĐſƉŝĂĚĞĐĂĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚŽƋƵĞĨŝƌŵĂƌĞŵŶŽŵĞĚŽ&hEK͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽ
ĚŽ ĞŶǀŝŽ͕ ŶĂƐ ĨŽƌŵĂƐ Ğ ŚŽƌĄƌŝŽƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ ŶĞƐƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ͕ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ƋƵĞ ůŚĞ ƉĞƌŵŝƚĂŵ Ž ĐŽƌƌĞƚŽ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ůĞŐĂŝƐ Ğ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐƉĂƌĂĐŽŵŽ&hEK͖
ŵĂŶƚĞƌ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ Ğ Ğŵ ƉĞƌĨĞŝƚĂ ŽƌĚĞŵ͕ ƉĂƐƐşǀĞů ĚĞ ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ Ğ ĚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚĞŵƉŽ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ͕ ſƌŐĆŽƐ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ ĞͬŽƵ
ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͕ĚĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐĞͬŽƵƌĞĞŵďŽůƐŽƐĂƚşƚƵůŽĚĞĚĞǀŽůƵĕƁĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽ
ĚĞ ƌĞďĂƚĞƐ ĚĞ ƚĂǆĂƐ ĚĞ ĐŽƌƌĞƚĂŐĞŵ͕ ŽƌŝŐŝŶĄƌŝŽƐ ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉĞůŽ
&hEK͖
ƌĞĂůŝǌĂƌĂĂůŽĐĂĕĆŽŶŽƐƚŝǀŽƐůǀŽĞͬŽƵƚŝǀŽƐĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂ
ĚŽ &hEK ƉŽƌ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽ ĚĞ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ůŝƐƚĂ Ă ƐĞƌ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƉĞůŽD/E/^dZKZ͕ĚĞǀĞŶĚŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌĂƐŶŽƚĂƐĚĞĐŽƌƌĞƚĂŐĞŵĞ
ĚĞ ĐŽŵƉƌĂ ͬ ǀĞŶĚĂ ĚĞ ƚşƚƵůŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ƚŝǀŽƐ ƋƵĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƌĞĐĞďĞƌ͕ƉĂƌĂŐƵĂƌĚĂŶŽD/E/^dZKZ͕ŽƋƵĂůƉŽĚĞƌĄƌĞƉĂƐƐĄͲ
ůĂƐĂŽƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĨŝŶŝĚŽŶŽŝƚĞŵϯ͘Ϯ;ĐͿĂďĂŝǆŽ͖
ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚŽ &hEK Ă ƉƌĞĕŽ ũƵƐƚŽ͕ ĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽ ĂŽ D/E/^dZKZ͕
ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͕ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƋƵĂŶƚŽĂŽƌĂĐŝŽŶĂůĚĞƉƌĞĕŽĂĚŽƚĂĚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽ
ĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĐĂďşǀĞŝƐ͖
ŵĂŶƚĞƌ ƉŽůşƚŝĐĂƐ Ğ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ƉĂƌĂ ƐĞůĞĕĆŽ͕ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ Ğ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚŽƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐĞĚĞŵĂŝƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƋƵĞǀĞŶŚĂŵĂ
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ƐĞƌ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ƉĞůŽ '^dKZ ĐŽŵ Ž ŝŶƚƵŝƚŽ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ă
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽ&hEK͖

ƋͿ


ƌͿ


ƐͿ

ƚͿ


ƵͿ


ǀͿ


ǁͿ


ǆͿ

ŵĂŶƚĞƌ ƐƵĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ǀŽƚŽ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĚĂ Ğ ƉƵďůŝĐĂĚĂ Ğŵ ƐĞƵ ƐŝƚĞ͕
ĐĂďĞŶĚŽĂŝŶĚĂ͕ĂŽ'^dKZ͕ŝŶĨŽƌŵĂƌĂŽD/E/^dZKZ͕ĂƚĠŽϮǑ;ƐĞŐƵŶĚŽͿĚŝĂƷƚŝů
ĚĞĐĂĚĂŵġƐ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽŵġƐĂŶƚĞƌŝŽƌͿ͕ĐĂƐŽŽĐŽƌƌĂŵĞĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ
ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ ĚĞƚŝĚŽƐ ƉĞůŽ &hEK͗ ;ŝͿ ƌĞƐƵŵŽ ĚŽ ƚĞŽƌ ĚŽƐ ǀŽƚŽƐ ƉƌŽĨĞƌŝĚŽƐ͖ ;ŝŝͿ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƐƵŵĄƌŝĂ ĚŽƐ ǀŽƚŽƐ ƉƌŽĨĞƌŝĚŽƐ͖ ŽƵ ;ŝŝŝͿ ƌĂǌƁĞƐ ƐƵŵĄƌŝĂƐ ƉĂƌĂ Ă ƐƵĂ
ĂďƐƚĞŶĕĆŽŽƵŶĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ͖
ĂŝŶĚĂ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ǀŽƚŽ͕ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ ĂƐ ĐŽŶǀŽĐĂĕƁĞƐ ĚĂƐ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ŐĞƌĂŝƐ ĚŽƐ ĞŵŝƐƐŽƌĞƐ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ &hEK͕
ĐĂĚĂƐƚƌĂŶĚŽ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƉŽƐƐşǀĞů͕ Ž ƐĞƵ ĞŶĚĞƌĞĕŽ ƉĂƌĂ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚĂŝƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ͖
ĨŽƌŶĞĐĞƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĂǌŽĂǀĞůŵĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐƉĞůŽD/E/^dZKZƉĂƌĂĨŝŶƐ
ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽĚĞǀĞƌĚĞĨŝƐĐĂůŝǌĂƌĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͖
ĂƐƐĞŐƵƌĂƌƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂĐĂĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƚŝǀŽƐƋƵĞĞƐƚĞƐŶĆŽ
ƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵďůŽƋƵĞĂĚŽƐĞŵŵĂƌŐĞŵ͕ĂĚŽƚĂŶĚŽ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĨŽƌŽ ĐĂƐŽ͕ĐŽŵĂƐ
ĐĂƵƚĞůĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͕ƚŽĚĂƐĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐƉĂƌĂŽƐĞƵƚĞŵƉĞƐƚŝǀŽĚĞƐďůŽƋƵĞŝŽ͕ƐŽď
ƉĞŶĂĚĞŶĆŽƐĞƌĞŵůŝƋƵŝĚĂĚĂƐĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͖
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŽD/E/^dZKZƐŽďƌĞƚŽĚĂƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĂŶĄůŝƐĞƐ͕
ĨĂƚŽƐ Ğ ĞǀĞŶƚŽƐ ŶĆŽ ƐƵũĞŝƚŽƐ Ă ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƋƵĞ ƚŽŵĞ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ ǀŝƌ Ă ŽĐĂƐŝŽŶĂƌ ƉƌŽǀŝƐƁĞƐ ŽƵ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ŽƵ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ
ŝŵƉĂĐƚĂƌŽĂƉƌĞĕĂŵĞŶƚŽĚĞƚŝǀŽƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͖
ƌĞƉĂƐƐĂƌ ĂŽƐ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ƉĞůŽ &hEK͕ ƐĞ ĨŽƌ Ž ĐĂƐŽ͕ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ ĚĞ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ &hEK͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͖
ĞŶǀŝĂƌĂŽD/E/^dZKZĞͬŽƵĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂŽĂƵĚŝƚŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚŽ&hEK͕
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐƉŽƌĞƐƚĞĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐ ƚŝǀŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂ
ĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕ĚĞĨŽƌŵĂĂƉĞƌŵŝƚŝƌŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƐƉƌĂǌŽƐƌĞŐƵůĂƚſƌŝŽƐĚĞ
ĞŶǀŝŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽ&hEK͖
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌŽ&hEKĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĐůĂƐƐĞƐ͕ĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĞƐƵďĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐ
ƉĞůĂE/D͕ĂƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽƋƵĞĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĂƚƌŝďƵşĚĂĂŽ&hEK͕ƋƵĂŶĚŽĚĞƐĞƵƐ
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ ũƵŶƚŽ ă E/D͕ ƚĞŶŚĂŵ ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ Ă
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ĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚŽƐƚŝƉŽƐĚŝǀƵůŐĂĚŽƐƉĞůĂE/DĞŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĞƌŝƐĐŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚŽ&hEK͖Ğ

ǇͿ

ĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵŽĚĞǀĞƌĚĞĚŝůŝŐġŶĐŝĂƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽŝŶĐŝƐŽ/ĚŽƌƚŝŐŽϵϮĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂ
sDŶǑϱϱϱ͕ĚĞϭϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϰ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͕ƚĞŶĚŽĂƚĞŶĚŝĚŽĂŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞĂĚŽƚĂĚŽƚŽĚŽƐŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽƐƉĞůŽſĚŝŐŽE/D͘
K'^dKZŽďƐĞƌǀĂƌĄ͕ĂŝŶĚĂ͕ŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůŽD/E/^dZKZ͕
ĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽƋƵĂŝƐƋƵĞƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐƉĞůŽŵĞƐŵŽ͘


Ϯ͘ϵ͘ K'^dKZƉŽĚĞƌĄƐŽůŝĐŝƚĂƌĂŽD/E/^dZKZĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐ
ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ĚŽ &hEK ŽƵ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĨŽƌŵĂů͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ &hEK͕ ƉĂƌĂ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŵĂƚĠƌŝĂƐ͕ ĐĂďĞŶĚŽ ĂŽ
D/E/^dZKZĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĐĂďşǀĞŝƐĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĞŵǀŝŐŽƌ͘

>h^h>dZ/Z–^KZ/'O^KD/E/^dZKZ

ϯ͘ϭ͘ K D/E/^dZKZ ƐĞ ŽďƌŝŐĂ Ă ŵĂŶƚĞƌ Ă ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ Ğ ŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ ĚĂ sD Ğ Ă
ĂĚĞƐĆŽ ĂŽƐ ĐſĚŝŐŽƐ Ğ ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ ĚĂ E/D ƋƵĞ ůŚĞ ƐĞũĂŵ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ
ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĞͬŽƵ ĞǆŝŐŝƌ ƋƵĞ ƐĞƵƐ ƐſĐŝŽƐ͕ ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ Ğ ƉƌĞƉŽƐƚŽƐ ƚĞŶŚĂŵ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƚŽĚŽƐŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĕĆŽĞĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĞǆŝŐŝĚŽƐƉĞůĂ
sDĞE/D͕ƉĂƌĂŽƌĞŐƵůĂƌĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƚƌĂƚĂĚĂƐ ŶĞƐƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ă ǀŝŐġŶĐŝĂ ĚŽ ŵĞƐŵŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽſĚŝŐŽE/D͘

ϯ͘Ϯ͘ KƐ ĚĞǀĞƌĞƐ͕ ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ Ğ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚŽ D/E/^dZKZ ĞƐƚĆŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ ŶĂ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ă ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚŽ&hEK͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŶŽƐĐſĚŝŐŽƐ
Ğ ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ ĚĂ E/D ƋƵĞ ůŚĞ ƐĞũĂŵ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ ĐĂďĞŶĚŽͲůŚĞ͕ ĐŽŵ ĞǆĐůƵƐŝǀŝĚĂĚĞ͕ ĞŶƚƌĞ
ŽƵƚƌŽƐ͗

ĂͿ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ž &hEK ƉĞƌĂŶƚĞ ĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ Ğ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͖

ďͿ
ƌĞĂůŝǌĂƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ăƐ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ĚŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ
&hEK Ğ ĚĞŵĂŝƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚŽƐ &hEK͕ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ
ŽƚŝƐƚĂƐŽƵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂsD͖

ĐͿ
ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ͕ĚĞƐƚŝƚƵŝƌĞƐƵďƐƚŝƚƵŝƌ͕ƉŽƌƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕĆŽĚŽ'^dKZ͕ĞŵŶŽŵĞĚŽ&hEK͕
o custodiante (“Custodiante”)͕ Ž ĂƵĚŝƚŽƌ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽƐĚŽ&hEK͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͖
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ĚͿ


ĞͿ


ϯ͘ϯ͘


ƌĞĂůŝǌĂƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝĂ ĚĞ ĂƚŝǀŽ ;ĐŽŶƚƌŽůĞ Ğ
ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŽƐƚŝǀŽƐͲůǀŽĞͬŽƵƚŝǀŽƐĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ
&hEKͿĞĚĞƉĂƐƐŝǀŽ;ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽĚĞĐŽƚĂƐĚŽ&hEKͿ͖Ğ
ƌĞĂůŝǌĂƌĂƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐĚŽƐ&hEK^ĐŽŵďĂƐĞĞŵƐĞƵDĂŶƵĂůĚĞDĂƌĐĂĕĆŽ
ĂDĞƌĐĂĚŽĞĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDŶǑϱϭϲ͕ĚĞϮϵĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϭ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͕ƋƵĞƐĞƌĄĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽĂŽ'^dKZ͘
KD/E/^dZKZŽďƌŝŐĂͲƐĞ͕ĂŝŶĚĂ͕Ă͗
ĂͿ ƉƌĞƐƚĂƌĂŽ'^dKZĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞ
ŐĞƐƚĆŽ ĚĂƐ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ ĚŽ &hEK ŶĂ ĨŽƌŵĂ͕ ŶŽƐ ƉƌĂǌŽƐ Ğ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶĞƐƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ͕ ŶŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ Ğ ŶĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ Ğŵ
ǀŝŐŽƌ͖


ďͿ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ĂŽ '^dKZ ĂƐ ĐŽŶƚĂƐ ĚĞ ĐƵƐƚſĚŝĂ ĚŽ &hEK ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞůŽƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͖

ĐͿ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ĂŽ '^dKZ ĂƐ ůŝƋƵŝĚĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚŽ &hEK ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞůŽƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͖

ĚͿ ĚŝƐĐƵƚŝƌ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ Ž '^dKZ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ Ğ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂŽ '^dKZ ƚŽĚĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĞ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐĚŽ&hEKŽƵƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĚĂ
ĞŵĐĂƌƚĂŽƵĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ĂƐƋƵĂŝƐĂƉĞŶĂƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĞĨĞƚƵĂĚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂĞǆƉƌĞƐƐĂĚŽ'^dKZ͕ƐĂůǀŽŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂů KƌĚŝŶĄƌŝĂ ƉĂƌĂ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚĂƐ ĚŽƐ &hEK Ğ ŶŽƐ ĐĂƐŽƐ Ğŵ ƋƵĞ Ž
D/E/^dZKZ ĞƐƚŝǀĞƌ ŽďƌŝŐĂĚŽ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ŶĞƐƚĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ Ž '^dKZ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ
ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĚĂƉĞůŽD/E/^dZKZƐŽďƌĞĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ͖

ĞͿ ĐŽŵďĂƐĞŶŽŝƚĞŵϮ͘ϵĂĐŝŵĂ͕ĞĨĞƚƵĂƌĂƐĐŽŶǀŽĐĂĕƁĞƐĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐŽƵ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĨŽƌŵĂů͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ŶŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕
ĚĞǀĞŶĚŽŽD/E/^dZKZĂĚŽƚĂƌƚŽĚĂƐĂƐŵĞĚŝĚĂƐĐĂďşǀĞŝƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĞ
ĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂŶĚŽ ĂŽ '^dKZ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĂ
ĞŶƚƌĂĚĂĞŵǀŝŐŽƌĚĞŶŽǀŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ƵŵĂĐſƉŝĂĂƚƵĂůŝǌĂĚĂĚŽ
ŵĞƐŵŽ͖
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ĨͿ ĞĨĞƚƵĂƌŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚĂƐƚĂǆĂƐ͕ŝŵƉŽƐƚŽƐŽƵĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕
ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ ŽƵ ĂƵƚĄƌƋƵŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ƌĞĐĂŝĂŵ ŽƵ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƌĞĐĂŝƌ ƐŽďƌĞ ŽƐ ďĞŶƐ͕
ĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚŽ&hEK͖

ŐͿ ĞĨĞƚƵĂƌŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĚŽ&hEKƉĞƌĂŶƚĞĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐĞ
ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͖

ŚͿ ŝŶĨŽƌŵĂƌŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŽ'^dKZ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƚŽŵĂƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĂĐĞƌĐĂ
ĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ͕ũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ĂƌďŝƚƌĂŝƐŽƵĂƵƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ
ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽŽ&hEK͕ĚĞǀĞŶĚŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞ ĂŽ'^dKZƚŽĚĂƐĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ Ğ ĂƚƵĂůŝǌĂĕƁĞƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ Ă ƋƵĞ ǀĞŶŚĂ Ă ƚĞƌ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞͬŽƵĂĐĞƐƐŽ͖

ŝͿ ƌĞŵĞƚĞƌ ĂŽ '^dKZ͕Ğŵ ƚĞŵƉŽ ŚĄďŝůƉĂƌĂŽ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ŶŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͕ĂǀŝƐŽƐ͕
ĂƵƚŽƐ ĚĞ ŝŶĨƌĂĕĆŽ͕ ŵƵůƚĂƐ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂ ƉĞŶĂůŝĚĂĚĞ ĂƉůŝĐĂĚĂ ƉĞůĂƐ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĨŝƐĐĂůŝǌĂĚŽƌĂƐ͕ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ƉĞůŽ
'^dKZ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ĂƐƐƵŵĂ Ă ĚĞĨĞƐĂ ŶĞƐƐĞƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ŽƵ͕ ƐĞ ŶĆŽ ĨŽƌ
ƉŽƐƐşǀĞů͕ĨŽƌŶĞĕĂŽƐƐƵďƐşĚŝŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƋƵĞŽD/E/^dZKZĚĞĨĞŶĚĂ
ŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽ&hEK͖Ğ

ũͿ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌ Ă ĂĚĞƌġŶĐŝĂ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚŽ &hEK ăƐ ŶŽƌŵĂƐ Ğŵ ǀŝŐŽƌ Ğ ĂŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĂƉſƐĂĞǆĞĐƵĕĆŽĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉĞůŽ'^dKZ͕ŶŽƉƌĂǌŽ
ŵĄǆŝŵŽĚĞϭ;ƵŵͿĚŝĂƷƚŝů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

>h^h>YhZd–^KWZO^

ϰ͘ϭ͘ KD/E/^dZKZĞĨĞƚƵĂĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞŽŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ
ƉĞůŽ '^dKZ Ğŵ ŶŽŵĞ ĚŽ &hEK͕ ƚŽŵĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ ĂƐ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ ĚŽ ĚŝĂ Ʒƚŝů
ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ƐƚĞĐŽŶƚƌŽůĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶĂǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĨĂƚŽƌĞƐ͗

ĂͿ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞůĂŽ&hEK͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƐĐſĚŝŐŽƐĞĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ
ĚĂE/DĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂĞƐƚĞ͖

ďͿ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ&hEKĞĚĞŵĂŝƐƌĞŐƌĂƐĐŽŶƚŝĚĂƐ
ĞŵƐĞƵƐZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐ͖Ğ

ĐͿ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĞǆƉŽƐŝĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽ͕ĂĨŝŵĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐĞŽ&hEK͕
ĂƉĞƐĂƌ ĚĞ ĞŶƋƵĂĚƌĂĚŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ŝƚĞŶƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ŶĆŽ ĞƐƚĄ ŝŶĐŽƌƌĞŶĚŽ Ğŵ
ƌŝƐĐŽƐ ĞǆĐĞƐƐŝǀŽƐ͘  ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽ ƐĞƌĄ ŵŽŶŝƚŽƌĂĚĂ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽƐ ŶşǀĞŝƐ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ ŶŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚŽ &hEK ŽƵ͕ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ŽŵŝƐƐĆŽ͕ ƐĞŐƵŶĚŽ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂĚŽƚĂĚĂƉĞůŽD/E/^dZKZ͘
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ϰ͘Ϯ͘ EŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚŽ &hEK͕ Ž '^dKZ ƐĞ ŽďƌŝŐĂ Ă
ĂƚĞŶĚĞƌ ăƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƌĞŐƌĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞƐĚĞ ůŽŐŽ ĞƐƚŝƉƵůĂĚĂƐ ƉĞůĂƐ WĂƌƚĞƐ Ğŵ ďĞŶĞĨşĐŝŽ ĚĂ
ŐĞƐƚĆŽĞĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐĚŽ&hEK͗

ĂͿ
ĂƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐƚŝǀŽƐͲůǀŽĞͬŽƵƚŝǀŽƐĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂĚŽ&hEKƐĞƌĄĚĞĞǆĐůƵƐŝǀĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ D/E/^dZKZ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ͕ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ͕ ŽƐ ƉƌĞĕŽƐ ĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽ ĚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ƚşƚƵůŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ Ğ ŽďĞĚĞĐŝĚĂƐ ĂƐ ƌĞŐƌĂƐ ĚĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞĞŽŵĂŶƵĂůƉĂƌĂƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽĞůĂďŽƌĂĚŽƉĞůŽD/E/^dZKZĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞǆƚƌĂŶĞƚ͕ƐĞŶĚŽŽŵĞƐŵŽĞůĂďŽƌĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
ĂƐƌĞŐƌĂƐĚĂE/D͖

ďͿ
Ġ ĨĂĐƵůƚĂĚŽ ĂŽ D/E/^dZKZ ƌĞĐƵƐĂƌ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉĞůŽ '^dKZ ƋƵĞ
ĞƐƚĞũĂŵĞŵĚĞƐĂĐŽƌĚŽĐŽŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĂƐŽƉĕƁĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶŽŝƚĞŵϰ͘ϭĂĐŝŵĂ͕ŽƵ
ƋƵĞƐĞũĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞŶƚĞĨŽƌĂĚŽƐƉƌĞĕŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͖

ĐͿ
ĠĨĂĐƵůƚĂĚŽĂŽD/E/^dZKZǀĞƚĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵĐŽƌƌĞƚŽƌĂƐŽƵ
ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ƐĞ ĞŶƋƵĂĚƌĞŵ ŶŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ĚĞ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ƉŽƌ ĞůĂ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͘ hŵĂ ůŝƐƚĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĚĞ ĐŽƌƌĞƚŽƌĂƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů ŶĂ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ǆƚƌĂŶĞƚ͕ ƐĞŶĚŽ ĐĞƌƚŽ ƋƵĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ ŶĂ ŵĞƐŵĂ ƐĞƌĄ
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂĂŽ'^dKZ͖

ĚͿ
Ž '^dKZ ĚĞǀĞƌĄ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĚĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ǆƚƌĂŶĞƚ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ ƉĞůŽ
D/E/^dZKZ͕ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ƚŝǀŽƐͲůǀŽ ĞͬŽƵ ƚŝǀŽƐ ĚĞ
ZĞŶĚĂ &ŝǆĂ ĚŽ &hEK͘K '^dKZĚĞƐĚĞũĄ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ŽďĞĚĞĐĞƌĞ ĐƵŵƉƌŝƌ
ĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽDĂŶƵĂůĚĞǆƚƌĂŶĞƚ͕ĞůĂďŽƌĂĚŽƉĞůŽD/E/^dZKZĞĨŽƌŶĞĐŝĚŽ
ŶĞƐƚĞĂƚŽĂŽ'^dKZ͖Ğ

ĞͿ
ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞŽ'^dKZƉŽĚĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚŽƐ&hEK^ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞͲ
ŵĂŝůĞŶǀŝĂĚŽădsD͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽŚĂǀĞƌĄĐŽŶĨŝƌŵĂĕĆŽĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂ
ŽƌĚĞŵƉĞůŽD/E/^dZKZ͘

ϰ͘ϯ͘ K'^dKZĚĞĐůĂƌĂƋƵĞŶĆŽŚĄĐŽŶĨůŝƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐĞŶƚƌĞĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƋƵĞĞǆĞƌĐĞŶŽŵĞƌĐĂĚŽĞĂŐĞƐƚĆŽĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽ&hEKƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐƚĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͘

ϰ͘ϰ͘ Na forma do disposto na letra “j” do item 3.3. do presente Contrato, caberá ao
D/E/^dZKZ͕ ŶĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĞŶƚŝĚĂĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞƌĂŶƚĞ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ĞŽƐ ſƌŐĆŽƐ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͕ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐƉĞůŽ'^dKZĐŽŵŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ&hEK͕ĚĞ
ĨŽƌŵĂ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ ƐĞ ĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ ĂũƵƐƚĂĚĂƐ Ğ ĞŶƋƵĂĚƌĂĚĂƐ ĐŽŵ
ƌĞůĂĕĆŽăƉŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂĞŵƐĞƵZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞăůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞ͘
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ϰ͘ϱ͘ sĞƌŝĨŝĐĂĚŽƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ͕ŽD/E/^dZKZ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĄŽĨĂƚŽĂŽ
'^dKZ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞͲŵĂŝů͕ ĐĂďĞŶĚŽ Ă ĞƐƚĞ͕ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ĂƚŝǀŽ͕
ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂƉſƐĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚŽD/E/^dZKZ͗

ĂͿ
ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂƌĂƐŝƚƵĂĕĆŽ͕ǀŽůƚĂŶĚŽŽƌĞĨĞƌŝĚŽ&hEKĂƐĞĞŶƋƵĂĚƌĂƌă
ƐƵĂƉƌſƉƌŝĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞͬŽƵăůĞŐŝƐůĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͖

ďͿ
ĞůŝŵŝŶĂƌĨĂƚŽƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽĞǆĐĞƐƐŝǀŽ͕ƋƵĞƉŽƐƐĂŵŐĞƌĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐŽƵ
ƌŝƐĐŽƐĂŽƐĐŽƚŝƐƚĂƐ͖Ğ

ĐͿ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŽD/E/^dZKZĂƐĞǆƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĞǀŝĚĂƐĐŽŵƌĞůĂĕĆŽ
ĂŽƐĞǀĞŶƚŽƐĂƉŽŶƚĂĚŽƐ͕ƐĞŶĚŽĐĞƌƚŽƋƵĞŽD/E/^dZKZƉŽĚĞƌĄƐŽůŝĐŝƚĂƌ
ŽĞŶǀŝŽĚĞƌĞĨĞƌŝĚĂƐĞǆƉůŝĐĂĕƁĞƐĞŵĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞƐĐƌŝƚŽ͕ĂƐƐŝŶĂĚŽƉĞůŽĚŝƌĞƚŽƌ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚŽũƵŶƚŽĂsD͕ ĂƐĞƌĞŶǀŝĂĚŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞ ϱ;ĐŝŶĐŽͿ
ĚŝĂƐƷƚĞŝƐĂĐŽŶƚĂƌĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ĂĚŵŝƚŝĚŽŽĞŶǀŝŽǀŝĂĞͲŵĂŝů͘

ϰ͘ϱ͘ϭ͘ &ŝĐĂĚĞƐĚĞũĄĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƋƵĞŽD/E/^dZKZĞĨĞƚƵĂƌĄĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚŽ
ĚĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽăsD͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘KD/E/^dZKZ
ĞŽ'^dKZŶĆŽĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐăƐƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐƉĞůŽĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƐ
ůŝŵŝƚĞƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ Ğ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƌƚĞŝƌĂ͕ Ğ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽ͕
ĚĞĨŝŶŝĚŽƐŶŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĞŶĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŽĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĨŽƌ
ĐĂƵƐĂĚŽƉŽƌĚĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƉĂƐƐŝǀŽ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĨĂƚŽƐĞǆſŐĞŶŽƐĞĂůŚĞŝŽƐă
ƐƵĂ ǀŽŶƚĂĚĞ͕ ƋƵĞ ĐĂƵƐĞŵ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ŝŵƉƌĞǀŝƐşǀĞŝƐ Ğ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ŶŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ &hEK ŽƵ ŶĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ŐĞƌĂŝƐ ĚŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂŝƐ ŽƵ ŝŵƉůŝƋƵĞŵ
ĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽĐŽŶĨĞƌŝĚŽĂŽ&hEKŽƵĂŽƐĐŽƚŝƐƚĂƐĚŽ&hEK͕
ĚĞƐĚĞƋƵĞƚĂůĚĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŶĆŽƵůƚƌĂƉĂƐƐĞŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿĚŝĂƐ
consecutivos (“ŽƚŝƐƚĂƐ”).

ϰ͘ϱ͘Ϯ͘ KD/E/^dZKZĚĞǀĞƌĄĐŽŵƵŶŝĐĂƌăsD͕ĚĞƉŽŝƐĚĞƵůƚƌĂƉĂƐƐĂĚŽŽƉƌĂǌŽ
ĚĞϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿĚŝĂƐĂĐŝŵĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĚĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĂƐ
ĚĞǀŝĚĂƐ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽ ĂŝŶĚĂ Ž ƌĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ͕ ŶŽ
ŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌ͘

ϰ͘ϲ͘ ĂƐŽŽ&hEKǀĞŶŚĂĂƐŽĨƌĞƌƋƵĂůƋƵĞƌƉƵŶŝĕĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽƐĨĂƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽƐ
ŝƚĞŶƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞƐƚĂĐůĄƵƐƵůĂ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽƐĂƚŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽ͕ĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƉĞůŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ŵƵůƚĂ ƐĞƌĄ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ĚŽ '^dKZ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƚĞŶŚĂ ĂŐŝĚŽ͕
ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵĚŽůŽŶĂĐŽŶƐĞĐƵĕĆŽĚŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶƚƌĂƚŽ͕
ĨŝĐĂŶĚŽŽD/E/^dZKZĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂĚĞƐĐŽŶƚĂƌĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞǀŝĚĂƉĞůŽ&hEKĂŽ
'^dKZ͕ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ĂƋƵĂŶƚŝĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĂŽĐƵƐƚŽĚĂƉĞŶĂůŝĚĂĚĞ͘
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ϰ͘ϳ͘ K D/E/^dZKZ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ͕ ƚĂŵďĠŵ͕ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚŝĄƌŝŽ ĚĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ
ƚƌŝďƵƚĄƌŝĂĚŽ&hEK͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƐŵĠƚŽĚŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůĂZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂůĚŽƌĂƐŝů͘

ϰ͘ϴ͘ EĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƚŝǀŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂƐ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ ĚŽ &hEK͕ Ž
D/E/^dZKZ ŶŽƚŝĨŝĐĂƌĄ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂŽ '^dKZ ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽ ĞƐƐĂ ĐŽŶĚŝĕĆŽ Ğ
ƐŽůŝĐŝƚĂŶĚŽŽƌĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌĄ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ĂĚĞǀŝĚĂ
ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ ĚŽ &hEK ŶŽƐ ƉƌĂǌŽƐ Ğ ĨŽƌŵĂƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ ŶĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͘

ϰ͘ϵ͘ K'^dKZĞŽD/E/^dZKZĚĞǀĞŵŵĂŶƚĞƌ͕ĐĂĚĂƋƵĂůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƐƐĞƵƐ
ƉƌſƉƌŝŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ Ğ ŐƵĂƌĚĂ ĚŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ĂƐ ĚĞŵĂŝƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ĂŽƐ ĚĞƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƐ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĚĞƚĞĐƚĂĚŽƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ
ĚĞƐƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƚĂŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƉŽƐƐĂŵ ƐĞƌ ƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽƐ Ğ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐ ĂŽƐ ſƌŐĆŽƐ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ Ğ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ
ZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂůĚŽƌĂƐŝůĞĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝů͕ĞŶĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĞŽƚŝƐƚĂƐĚŽ
&hEK͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂĚŽĞͬŽƵŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘

ϰ͘ϭϬ͘ KƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵŽƐƚŝǀŽƐͲůǀŽĞͬŽƵƚŝǀŽƐĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ
ĚĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚŽ&hEKƐĞƌĄĨĞŝƚŽŶŽ^>/Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐƉĞĐŝĂůĚĞ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽĞƵƐƚſĚŝĂŽƵ
ĞŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĞĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƉĞůĂϯ^͘͘–ƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕
ĂůĐĆŽ͕ŽƵĂŝŶĚĂ͕ĞŵƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĞĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĞůŽĂŶĐŽ
ĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝůŽƵĞŵŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐŽƵĞŶƚŝĚĂĚĞƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐƐĞƌǀŝĕŽƐ
ƉĞůŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝůŽƵƉĞůĂsD͘


>h^h>Yh/EdͲZDhEZK^WZd^

ϱ͘ϭ͘ ƐWĂƌƚĞƐƐĞƌĆŽƌĞŵƵŶĞƌĂĚĂƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĞůŽ&hEK͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ϱ͘Ϯ͘ ^ĞƌĄĚĞǀŝĚĂƉĞůŽ&hEKĂŽD/E/^dZKZĞĂŽ'^dKZĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂ
ŶŽŶĞǆŽ/ĚĞƐƚĞŽŶƚƌĂƚŽ͕ƋƵĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĄ͕ĂŝŶĚĂ͕ĂƐƵĂĨŽƌŵĂĚĞĐĄůĐƵůŽ͘

ϱ͘ϯ͘ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĂƐWĂƌƚĞƐƐĞƌĄĐĂůĐƵůĂĚĂĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞĚĞďŝƚĂĚĂŶĂ
ĨŽƌŵĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ϱ͘ϰ͘ K D/E/^dZKZ ĨŝĐĂ ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ Ă ĚĞďŝƚĂƌ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ŶŽ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚŽ &hEK Ă ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ŽƌĂ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ͕ ŶĂƐ ĚĂƚĂƐ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ƉĂĐƚƵĂĚĂƐ͕ĐĂďĞŶĚŽĂŽŵĞƐŵŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚŽĚŽ&hEKăƐWĂƌƚĞƐ͘
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ϱ͘ϱ͘ KƐƚƌŝďƵƚŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐŽƵƋƵĞǀĞŶŚĂŵĂŝŶĐŝĚŝƌƐŽďƌĞĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƌĞĐĞďŝĚĂƉĞůŽ
D/E/^dZKZĞͬŽƵƉĞůŽ'^dKZ͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶƚƌĂƚŽ͕ƐĞƌĆŽƐƵƉŽƌƚĂĚŽƐƉŽƌ
ƋƵĞŵƐĞũĂŽƐƵũĞŝƚŽƉĂƐƐŝǀŽĚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͘

>h^h>^ydͲs/'E/

ϲ͘ϭ͘ Ɛ WĂƌƚĞƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵ ƋƵĞ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ ĨŽƌŵĂůŝǌĂ ƚƌĂƚĂƚŝǀĂƐ Ğ ĂĐŽƌĚŽƐ
ǀĞƌďĂŝƐ ƉŽƌ ĞůĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŵĂŶƚŝĚŽƐ͕ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĚŽ ĐŽŵ Ă ƌĞƚƌŽĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐƵĂƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ă ĚĂƚĂ ĚĞ ŝŶşĐŝŽ ĚĂ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ŶĞƐƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ ƉĞůŽ
&ƵŶĚŽ(“ĂƚĂĚĞ/ŶşĐŝŽ”), convalidando os atos praticados até a assinatura deste contrato.

ϲ͘ϭ͘ϭ͘ KƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶƚƌĂƚŽƚĞƌĄŝŶşĐŝŽĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĚĂƐƵĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĞǀŝŐŽƌĂƌĄ
ƉŽƌƉƌĂǌŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘

ϲ͘Ϯ͘ ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽD/E/^dZKZĞͬŽƵĚŽ'^dKZ͕ĠƉƌĞƌƌŽŐĂƚŝǀĂĚŽƐŽƚŝƐƚĂƐĚŽ
&hEK͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĞǀĞŶƚƵĂůĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐ ĚĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĂƚƌŝďƵşĚĂƐ ăƐ ƉĂƌƚĞƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶƚƌĂƚŽ͕ŶŽŶĞǆŽ/͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶŽƐŝƚĞŶƐĂͿ͕ďͿĞĐͿ͘

ϲ͘ϯ͘ K D/E/^dZKZ ĞͬŽƵ Ž '^dKZ ƉŽĚĞƌĆŽ͕ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚĞŵƉŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĐŽŵ ϯϬ ;ƚƌŝŶƚĂͿ ĚŝĂƐ ĚĞ ĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂ ĂŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ͕ ƌĞŶƵŶĐŝĂƌ ĂŽ ĐĂƌŐŽ ĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞŐĞƐƚŽƌĚŽ&hEK͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ǀĂůĞŶĚŽĞƐƚĞĂǀŝƐŽĐŽŵŽŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ
ĚĞƌĞƐĐŝƐĆŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶƚƌĂƚŽ͘

ϲ͘ϰ͘ ŵƋƵĂůƋƵĞƌŚŝƉſƚĞƐĞ͕ĂWĂƌƚĞƋƵĞƌĞŶƵŶĐŝĂƌŽƵƋƵĞĨŽƌĚĞƐƚŝƚƵşĚĂĨŝĐĂƌĄƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
ĐŽŵŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞͬŽƵŐĞƐƚŽƌĚŽ&hEKĂƚĠĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽ͕ƉŽƌĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐ͕ĚĞƐĞƵƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ͕ŽƋƵĞĚĞǀĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌĂƚĠŽĨŝŶĂůĚŽƐϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶŽŝƚĞŵĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ĂƐŽĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞŽƚŝƐƚĂƐŶĆŽŝŶĚŝƋƵĞƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ
ĂƚĠŽĨŝŶĂůĚĞƐƐĞƉƌĂǌŽ͕ŽD/E/^dZKZĐŽŶǀŽĐĂƌĄƵŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ
ĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEKĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌĄŽĞǀĞŶƚŽăsD͘

ϲ͘ϱ͘ hŵĂǀĞǌĚĞůŝďĞƌĂĚĂĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽƉŽƌŽƵƚƌĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ŽD/E/^dZKZĞͬŽƵŽ
'^dKZ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŵͲƐĞ Ă ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ă ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĚĂĚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ĂŽ
&hEKĞĂŽƐĐŽƚŝƐƚĂƐĚĞĐĂĚĂƵŵĚĞůĞƐ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂŶĆŽǀĞŶŚĂĂĐĂƵƐĂƌ
ƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽ&hEKĞ͕ďĞŵĂƐƐŝŵ͕ĚŽƐĐŽƚŝƐƚĂƐ͕
ůŝŵŝƚĂĚŽĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶŽƐŝƚĞŶƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

ϲ͘ϲ͘ KƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶƚƌĂƚŽƉŽĚĞƌĄƚĞƌ͕ĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚĂWĂƌƚĞŝŶŽĐĞŶƚĞ͕ŽƐĞƵĨŝŶĂůĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ͕
ĚĞ ƉůĞŶŽ ĚŝƌĞŝƚŽ Ğ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĂǀŝƐŽƐ ŽƵ ŶŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͕ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ ŽƵ
ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ ƐĞŵ ƀŶƵƐ ƉĂƌĂ Ž ĚĞŶƵŶĐŝĂŶƚĞ͕ ŶĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ͕ ĂůĠŵ ĚĂƋƵĞůĂƐ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͗
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ĂͿ

ďͿ
ĐͿ

ĚͿ
ĞͿ

ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů͕ ĚĞĐƌĞƚĂĕĆŽ ĚĞ ĨĂůġŶĐŝĂ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͕
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ŽƵ ĚŝƐƐŽůƵĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ŽƵ ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů ŽƵ ƌĞŐŝŵĞ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐWĂƌƚĞƐ͖
ƐĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĂƐ WĂƌƚĞƐ ƉĞƌĚĞƌ Ă ƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽ ƚĠĐŶŝĐĂ ƋƵĞ Ă ŚĂďŝůŝƚĂ Ă ƉƌĞƐƚĂƌ ŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐŽďũĞƚŽĚŽŽŶƚƌĂƚŽ͖
ŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ ĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽ͕ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĂƐ WĂƌƚĞƐ͕ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚĂƐ ƐƵĂƐ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞƐƚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ŶĆŽ ƐĞũĂ ƐĂŶĂĚŽ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ϯϬ
;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĂƉſƐŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͖
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEK͖Ğ
ŶĂ ƐƵƉĞƌǀĞŶŝġŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕ ŶŽƚĂĚĂŵĞŶƚĞ ĚĂ sD͕ ƋƵĞ ŝŵƉĞĕĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞƐƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘


ϲ͘ϳ͘ EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚĞĐůĂƌĂĚŽƉĞůŽD/E/^dZKZ͕ĂŐĞƐƚĆŽ
ĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEKƉĂƐƐĂƌĄŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂŽƉƌſƉƌŝŽD/E/^dZKZ͕ƉĂƌĂƋƵĞŽ
&hEKŶĆŽƐŽĨƌĂƐŽůƵĕĆŽĚĞĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ͘

ϲ͘ϴ͘ EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚĞĐůĂƌĂĚŽƉĞůŽ'^dKZ͕ŽD/E/^dZKZ
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů Ğ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƐƵĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĂƚĠ Ă ƐƵĂ ĞĨĞƚŝǀĂ
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ŽƵĂƚĠĂĞĨĞƚŝǀĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ&hEK͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͘

>h^h>^d/DͲWh>///sh>'K

ϳ͘ϭ͘ YƵĂŝƐƋƵĞƌ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ͕ ŝŶƚĞƌŶĞƚ Ğ
ŵĂƚĞƌŝĂůĚĞǀĞŶĚĂŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂŽ&hEKƐĞƌĆŽĞůĂďŽƌĂĚŽƐ
ƉĞůŽ'^dKZĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƐƵďŵĞƚŝĚŽƐĂŽD/E/^dZKZƉĂƌĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽ͘

ϳ͘ϭ͘ϭ ^ĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ƉƵĚĞƌĞŵ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ĞŶĐĂƌŐŽ ĚŽ &hEK͕ ĂƐ
ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵĂƚĞƌŝĂů ƉƵďůŝĐŝƚĄƌŝŽ ƉĂƌĂ Ž &hEK ƐĞƌĆŽ
ĐƵƐƚĞĂĚĂƐ ƉĞůŽ '^dKZ͕ ƐĞŶĚŽ ĐĞƌƚŽ ƋƵĞ͕ ŶĂ ĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ǀŝƌĞŵ Ă ƐĞƌ
ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ ĞͬŽƵ ĐƵƐƚĞĂĚŽƐ ƉĞůŽ D/E/^dZKZ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ
ĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůŽ'^dKZ͕ĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƐĞƌĆŽƉŽƌĞůĞƌĞƐƐĂƌĐŝĚĂƐ͕ĞǆĐĞƚƵĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽ
ŶŽŝƚĞŵϳ͘ϰ͘

ϳ͘Ϯ͘ ƐWĂƌƚĞƐƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĆŽƵƚŝůŝǌĂƌĂƐŵĂƌĐĂƐĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂŽƵƚƌĂ WĂƌƚĞĐŽŵ
ƐƵĂĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĞŶŽƐůŝŵŝƚĞƐƉŽƌĞůĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͘

ϳ͘ϯ͘ ǀĞĚĂĚĂĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽŶŽƚŽĚŽŽƵĞŵƉĂƌƚĞĚŽD/E/^dZKZŶŽ
ŶŽŵĞĚŽ&hEK͘
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ϳ͘ϰ͘ ƐWĂƌƚĞƐƐĞŽďƌŝŐĂŵĂĂƚĞŶĚĞƌŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽſĚŝŐŽE/D͕ďĞŵĐŽŵŽĞǀĞŶƚƵĂŝƐ
ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ Ğ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ĚĂ E/D͕ ŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ ă ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ Ğ ƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂ ĚĞ
&hEK͕ ƐĞŶĚŽ ĐĞƌƚŽ ƋƵĞ ĐĂďĞƌĄ ăƋƵĞůĞ ƋƵĞ ĚŝǀƵůŐĂƌ Ž ŵĂƚĞƌŝĂů ƉƵďůŝĐŝƚĄƌŝŽ Ă
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƉĞůŽŵĞƐŵŽ͘

>h^h>K/dsͲKE&/E/>/

ϴ͘ϭ ƐWĂƌƚĞƐŽďƌŝŐĂŵͲƐĞ͕ƉŽƌƐŝĞƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐĞƵƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ͕ĂŵĂŶƚĞƌŽŵĂŝƐ
ĂďƐŽůƵƚŽƐŝŐŝůŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƚŽĚĂĞƋƵĂůƋƵĞƌŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽŽŶƚƌĂƚŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽ&hEK͕ƐĞƵƐŽƚŝƐƚĂƐĞăWĂƌƚĞĐŽŶƚƌĄƌŝĂ͘ƐƚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽƐƵďƐŝƐƚŝƌĄ
ŵĞƐŵŽŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞƌĞƐĐŝƐĆŽŽƵƚĠƌŵŝŶŽĚŽŽŶƚƌĂƚŽ͕ƉĞůŽƉƌĂǌŽĚĞϮ;ĚŽŝƐͿĂŶŽƐĂĐŽŶƚĂƌ
ĚĞƐƵĂƌĞƐĐŝƐĆŽŽƵƚĠƌŵŝŶŽ͘

ϴ͘Ϯ͘ WĂƌĂ ĞĨĞŝƚŽ ĚĞƐƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ͕ Ž ƚĞƌŵŽ ΗƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐΗ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ Ă ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ͕ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ ƉƌĞƉŽƐƚŽƐ͕ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ͕ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕
ĐůŝĞŶƚĞƐŽƵƉĞƐƐŽĂƐůŝŐĂĚĂƐĂƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐWĂƌƚĞƐ͘

ϴ͘ϯ͘ dĂŵďĠŵ ƐĞƌĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂŝƐ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉƌĞƐƚĂĚĂƐ ƉŽƌ
ƋƵĂůƋƵĞƌWĂƌƚĞăƐŽƵƚƌĂƐ͕ƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽ&hEK͕ƐĞŶĚŽĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞǀĞĚĂĚŽƋƵĞƐĞƚŽƌŶĞŵ
ĚĞ ĚŽŵşŶŝŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ĞǆĐĞƚŽ ĂƋƵĞůĂƐ ƋƵĞ ũĄ ƚĞŶŚĂŵ ƐŝĚŽ ŽƵ ĂƋƵĞůĂƐ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƐĞƌ
ƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐƉĞůĂsDŽƵƉŽƌĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ĞŶĆŽƚĞŶŚĂŵƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐŝŐŝůŽƐŽ͕ŽƵ
ĂƋƵĞůĂƐƋƵĞƐĞƚŽƌŶĞŵƉƷďůŝĐĂƐĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂƋƵĞŶĆŽƉĞůŽĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽ͘

ϴ͘ϰ͘ Ɛ WĂƌƚĞƐ ƐŽŵĞŶƚĞ ƉŽĚĞƌĆŽ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞĐĞďŝĚĂƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞƐƚĂ
ĐůĄƵƐƵůĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞǆƉƌĞƐƐĂĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƐŽƵƚƌĂƐWĂƌƚĞƐ͘

>h^h>EKEͲZ^WKE^/>/^WZd^

ϵ͘ϭ͘ ĂĚĂWĂƌƚĞĐŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞŶĞƐƚĞŽŶƚƌĂƚŽĠĂƷŶŝĐĂ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ
ĂĕƁĞƐ ĞͬŽƵ ŽŵŝƐƐƁĞƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĞͬŽƵ ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵĂƐ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞŽŶƚƌĂƚŽ͕ŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵ
ǀŝŐŽƌ͕ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌĂŶƚĞ ĂƐĚĞŵĂŝƐ WĂƌƚĞƐ͕ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ Ğ ĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ
ƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽƐĚĂŶŽƐĞƉƌĞũƵşǌŽƐƋƵĞĚĞůĂƐĚĞĐŽƌƌĂŵ͕ƐĞŽďƌŝŐĂŶĚŽĂŵĂŶƚĞƌĂƐ
ŽƵƚƌĂƐWĂƌƚĞƐĂƐĂůǀŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƌĞĐůĂŵĂĕƁĞƐ͕ĐŽŶƚĞƐƚĂĕƁĞƐŽƵĚĞŵĂŶĚĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
ĞͬŽƵũƵĚŝĐŝĂŝƐĚĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĞͬŽƵĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ͘

ϵ͘Ϯ͘ K D/E/^dZKZ Ğ Ž '^dKZ ĂƐƐƵŵĞŵ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ƐŽůŝĚĄƌŝĂ͕ ƷŶŝĐĂ Ğ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌĂŶƚĞ ŽƐ ŽƚŝƐƚĂƐ ĚŽ &hEK͕ ƉŽƌ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ƋƵĞ ůŚĞ ƐĞũĂŵ
ĐĂƵƐĂĚŽƐĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞĐŽŶĚƵƚĂƐĐŽŶƚƌĄƌŝĂƐăůĞŝ͕ĂŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞĂŽƐĂƚŽƐŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐ
ĞǆƉĞĚŝĚŽƐƉĞůĂsD͘
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ϵ͘ϯ͘ K D/E/^dZKZ Ğ Ž '^dKZ ƌĞƐƉŽŶĚĞŵ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă sD͕ ŶĂ ĞƐĨĞƌĂ ĚĞ ƐƵĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͕ ƉŽƌ ƐĞƵƐ ƉƌſƉƌŝŽƐ ĂƚŽƐ Ğ ŽŵŝƐƐƁĞƐ ĐŽŶƚƌĄƌŝŽƐ ă ůĞŝ͕ ĂŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞăƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘

ϵ͘ϰ͘ K '^dKZ Ğ Ž D/E/^dZKZ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂŵͲƐĞ Ğ ĐŽŶĐŽƌĚĂŵ Ğŵ ŝŶĚĞŶŝǌĂƌ Ğ
ƌĞƐƐĂƌĐŝƌĂŽƵƚƌĂWĂƌƚĞĞ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ĂŽ&hEKĞͬŽƵĂŽƐŽƚŝƐƚĂƐ͕ƉŽƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ƉƌĞũƵşǌŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ŵĂƐŶĆŽůŝŵŝƚĂĚĂƐ͕ăƋƵĞůĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŵƵůƚĂƐ͕ũƵƌŽƐŽƵ
ŽƵƚƌĂƐ ƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ ŝŵƉŽƐƚĂƐ ƉĞůŽƐ ſƌŐĆŽƐ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ ŽƵ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͕
ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞŶƚĞ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽ ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͕ ƉĞůŽ '^dKZ ŽƵ ƉĞůŽ
D/E/^dZKZ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĚĞƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐŶĞƐƚĞŽŶƚƌĂƚŽĞͬŽƵŶŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ŽƵ ĂŝŶĚĂ ĚĞ ƐƵĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ŶŽƌŵĂƐ ůĞŐĂŝƐ ŽƵ ĚĂ
ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĕĆŽ͕ ƋƵĞƌ ƚĞŶŚĂ ƚĂů ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞĐŽƌƌŝĚŽ ĚĞ ĚŽůŽ ŽƵ ĐƵůƉĂ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŶĞŐůŝŐġŶĐŝĂŽƵĨƌĂƵĚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĐŝƐĆŽƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵũƵůŐĂĚŽ͘

ϵ͘ϱ͘  ŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ ŶŽ ŝƚĞŵ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞƌĄ ĚĞǀŝĚĂ ƚĆŽ ůŽŐŽ ƋƵĂůƋƵĞƌ WĂƌƚĞ
ŝŶĐŽƌƌĂĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞŶƚĞĞŵƉĞƌĚĂƐŽƵŐĂƐƚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐăĨĂůƚĂĚĞĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽƉŽƌŽƵƚƌĂ
WĂƌƚĞĚĞƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐŽƌŝƵŶĚĂƐĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽ&hEK͕ĚĞƐƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽŽƵĚĞ
ŶŽƌŵĂƐůĞŐĂŝƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂŽ&hEK͕ŽďƌŝŐĂŶĚŽͲƐĞĂWĂƌƚĞĂƋƵĞŵĂŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽĠĚĞǀŝĚĂĂ
ĨŽƌŶĞĐĞƌĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝǀŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĞͬŽƵŐĂƐƚŽƐ͘KƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌ
ĨĞŝƚŽ Ğŵ ϰϴ ;ƋƵĂƌĞŶƚĂ Ğ ŽŝƚŽ ŚŽƌĂƐͿ ĂƉſƐ Ă ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝǀŽ ƌĞƚƌŽ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͘ŵĐĂƐŽĚĞŵŽƌĂŶŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽ͕ŝŶĐŝĚŝƌĄŵƵůƚĂŵŽƌĂƚſƌŝĂĚĞ
ϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚĞǀŝĚŽ͘ŵĐĂƐŽĚĞŵŽƌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ͕Ž
ǀĂůŽƌĚĞǀŝĚŽĂƉſƐĂŵƵůƚĂƐĞƌĄĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĞũƵƌŽƐăƚĂǆĂƋƵĞĞƐƚŝǀĞƌĞŵǀŝŐŽƌƉĂƌĂĂŵŽƌĂ
ĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐĚĞǀŝĚŽƐă&ĂǌĞŶĚĂEĂĐŝŽŶĂůĞŚŽũĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞăƚĂǆĂ^>/͕
ĂƚĠŽƐĞƵĞĨĞƚŝǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ͕ĚĞǀŝĚĂŶĂĨŽƌŵĂĚĂ
ůĞŝ͘

ϵ͘ϲ͘  ŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶŽƐ ŝƚĞŶƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ŶĆŽ ƉƌĞũƵĚŝĐĂƌĄ Ž ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĂ WĂƌƚĞ
ƉƌĞũƵĚŝĐĂĚĂ ĚĞ ŽďƚĞƌ ŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽ ƉŽƌ ĚĂŶŽƐ ŵŽƌĂŝƐ͕ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ă ŝŵĂŐĞŵ Ğ
ƌĞƉƵƚĂĕĆŽƋƵĞǀŝĞƌĂƐŽĨƌĞƌĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌ
ŽƵƚƌĂ WĂƌƚĞ ĚĞ ƐƵĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ŽƌŝƵŶĚĂƐ ĚŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ͕ ĚĞƐƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ ŽƵ ĚĞ ŽƵƚƌĂƐ
ŶŽƌŵĂƐůĞŐĂŝƐĞĚĂĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂŽ&hEK͘

ϵ͘ϳ͘ Ɛ ƌĞŐƌĂƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ ĂƋƵŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ͕ ŶĆŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂŵ ŶĂƐ
ŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞĐĂƐŽĨŽƌƚƵŝƚŽŽƵĚĞĨŽƌĕĂŵĂŝŽƌ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŝ͘

ϵ͘ϴ͘ EĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ŝŶƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞŶƚĞ ĐĂƵƐĂĚĂ ƉĞůŽ '^dKZ͕
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞĐƵůƉĂŽƵĚŽůŽ͕ƋƵĞŶĆŽƉĞƌŵŝƚĂĂŽD/E/^dZKZ͕ĞŵŶŽŵĞĚŽ
&hEK͕ ĨĂǌĞƌ ĨƌĞŶƚĞ Ă ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚŽ &hEK͕ Ž ŵĞƐŵŽ ĞƐƚĂƌĄ ƐƵũĞŝƚŽ ĂŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵƵůƚĂ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă Ϭ͕ϱй ;ŵĞŝŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ƐŽďƌĞ Ž ǀĂůŽƌ Ğŵ ƋƵĞƐƚĆŽ͕
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ĂĐƌĞƐĐŝĚĂĚĞũƵƌŽƐĚĞϭй;ƵŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽŵġƐ͕ƉƌŽƌĂƚĂ͕ĂƚĠŶŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐĂŝǆĂĚŽ
&hEK͘

>h^h>/DͲ/^WK^/O^Ed/KZZhWKKDd>s'D
/E,/ZK

ϭϬ͘ϭ͘ ƐWĂƌƚĞƐŶĆŽƉŽĚĞŵŽĨĞƌĞĐĞƌ͕ĚĂƌŽƵƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌĂĚĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌƉĞƐƐŽĂ͕ŽƵ
ĂĐĞŝƚĂƌ ŽƵ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌͲƐĞ Ă ĂĐĞŝƚĂƌ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉĞƐƐŽĂ͕ ƐĞũĂ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂ ƉƌſƉƌŝĂ ŽƵ ĚĞ
ŽƵƚƌĞŵ͕ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŽĂĕĆŽ͕ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ͕ ǀĂŶƚĂŐĞŶƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŽƵ ŶĆŽ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƵďĞŶĞĨşĐŝŽƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĞƐƉĠĐŝĞƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵĂŵƉƌĄƚŝĐĂŝůĞŐĂůŽƵĚĞĐŽƌƌƵƉĕĆŽ
ƐŽďĂƐůĞŝƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƉĂşƐ͕ƐĞũĂĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŽƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽ͕ŽƵĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂƋƵĞŶĆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂĞƐƚĞŽŶƚƌĂƚŽ͕ĞĚĞǀĞ͕ĂŝŶĚĂ͕ŐĂƌĂŶƚŝƌ
ƋƵĞƐĞƵƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐĞĂŐĞŶƚĞƐĂũĂŵĚĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ;ΗKďƌŝŐĂĕƁĞƐŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽΗͿ͘

ϭϬ͘Ϯ͘ ƐWĂƌƚĞƐĚĞǀĞƌĆŽŝŶĨŽƌŵĂƌŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ͕ĂŽƵƚƌĂWĂƌƚĞĚĞƚĂůŚĞƐĚĞ
ƋƵĂůƋƵĞƌǀŝŽůĂĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂăƐKďƌŝŐĂĕƁĞƐŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽƋƵĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞǀĞŶŚĂĂŽĐŽƌƌĞƌ͘
ƐƚĂ Ġ ƵŵĂ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ Ğ ĚĞǀĞƌĄ ƉĞƌĚƵƌĂƌ ĂƚĠ Ž ƚĠƌŵŝŶŽ ĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͘

ϭϬ͘ϯ͘ ƐWĂƌƚĞƐĚĞǀĞŵ͗;ĂͿƐĞŵƉƌĞĐƵŵƉƌŝƌĞƐƚƌŝƚĂŵĞŶƚĞĂƐKďƌŝŐĂĕƁĞƐŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽ͖;ďͿ
ŵŽŶŝƚŽƌĂƌƐĞƵƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ĂŐĞŶƚĞƐĞƉĞƐƐŽĂƐŽƵĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞĞƐƚĞũĂŵĂŐŝŶĚŽƉŽƌƐƵĂ
ĐŽŶƚĂŽƵĞŵƐĞƵŶŽŵĞƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐKďƌŝŐĂĕƁĞƐŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽ͖Ğ;ĐͿ
ĚĞŝǆĂƌĐůĂƌŽĞŵƚŽĚĂƐĂƐƐƵĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŵƐĞƵŶŽŵĞƋƵĞĂWĂƌƚĞĞǆŝŐĞĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăƐ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽ͘

>h^h>/DWZ/D/Z–Z^WKE^/>/^Z>/KE^WZK'ZD^
/EdZE/KE/^dZK/E&KZDO^

ϭϭ͘ϭ͘ ^ĞŶĚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂƐWĂƌƚĞƐĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽăůĞŐŝƐůĂĕĆŽĚĞ&d͕ƌĞƐƚĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ
ŽƐĞŐƵŝŶƚĞ͗

ĞĨŝŶŝĕƁĞƐ͗

➢ &d͗&ŽƌĞŝŐŶĐĐŽƵŶƚdĂǆŽŵƉůŝĂŶĐĞĐƚ͕ůĞŐŝƐůĂĕĆŽĚŽƐ͘h͘͘ŽďũĞƚŽĚŽĂƉşƚƵůŽ
ϰ͕ĚŽ/ŶƚĞƌŶĂůZĞǀĞŶƵĞŽĚĞĞĐŽŶǀĞŶĕƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐŽĐĂƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĨŝƌŵĂĚĂƐ
ƉĞůŽƌĂƐŝůƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽƌĞƉŽƌƚĞĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĐŽŶƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕
ďĞŵĐŽŵŽůĞŐŝƐůĂĕĆŽĐŽƌƌĞůĂƚĂ͘

➢ '//E͗ EƷŵĞƌŽ ĚĞ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ /ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽ 'ůŽďĂů͕ 'ůŽďĂů /ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌǇ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ EƵŵďĞƌ͕ ĨŽƌŶĞĐŝĚŽ ƉĞůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĨŝƐĐĂŝƐ ĚŽƐ ͘h͘͘ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽƉŽƌƚĂů&d͘
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➢ WĞƐƐŽĂ ĚŽƐ h͗ ƉĞƐƐŽĂ ĨşƐŝĐĂ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĨŝƐĐĂŝƐ ŶŽƐ ͘h͕͘͘ ĐŝĚĂĚĆ ŽƵ
ŶĂĐŝŽŶĂůĚŽƐ͘h͘͘ďĞŵĐŽŵŽĞŶƚŝĚĂĚĞĐŽŵĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐŽƵƚŝƚƵůĂƌĞƐƐƵďƐƚĂŶĐŝĂŝƐ
ƋƵĞƐĆŽƉĞƐƐŽĂĨşƐŝĐĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞƉĂƌĂĨŝŶƐĨŝƐĐĂŝƐŶŽƐ͘h͕͘͘ĐŝĚĂĚĆŽƵŶĂĐŝŽŶĂůĚŽƐ
͘h͘͘

➢ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͗ƉĞƐƐŽĂƐĨşƐŝĐĂƐƋƵĞĐŽŶƚƌŽůĂŵ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĂĞŶƚŝĚĂĚĞ͕
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͘

➢ dŝƚƵůĂƌĞƐ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂŝƐ͗ ƉĞƐƐŽĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ ƋƵĞ ĚĞƚġŵ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ ϭϬй ;ĚĞǌ ƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿŽƵŵĂŝƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂŽƵĐŽŶƚƌĂƚƵĂů͕ŶŽůƵĐƌŽ
ŽƵŶŽĐĂƉŝƚĂůĚĞƵŵĂĞŶƚŝĚĂĚĞ͘

ϭϭ͘Ϯ͘ KƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ŽƌĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ŶĆŽ ŝŶĐůƵĞŵ Ă ĚŝůŝŐġŶĐŝĂ ŽƵ Ž ƌĞƉŽƌƚĞ ĚĞ ŽƚŝƐƚĂƐ ŽƵ
ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐĚŽ&hEKƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽďƌĂƐŝůĞŝƌĂŽƵĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͘
EĆŽĐĂďĞŵĂŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽ&d͘KĐŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞĞǆŝŵĞ
Ž ƉƌĞƐƚĂĚŽƌ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĨŝŶƐ ůĞŐĂŝƐ͕ ŶŽ ƌĂƐŝů ŽƵ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ĚĂƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞ͕ƉŽƌĞƐƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ŶĆŽƌĞĐĂĞŵƐŽďƌĞŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͘

ϭϭ͘ϯ͘ ^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĂƐ ĚĞĨŝŶŝĕƁĞƐ ĐŽŶƚŝĚĂƐ ŶĂ ĐůĄƵƐƵůĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĐĂƐŽ Ž ƉƌĞƐƚĂĚŽƌ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƉŽƐƐƵĂ ĐŽŶƚĂƚŽ ĐŽŵ Ž;ƐͿ ĐŽƚŝƐƚĂ;ƐͿ ĚŽ ĨƵŶĚŽ Ğ ƚĞŶŚĂ ƌĂǌƁĞƐ ƉĂƌĂ ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ ƋƵĞ
ƚĂů;ƚĂŝƐͿĐŽƚŝƐƚĂ;ƐͿĠ;ƐĆŽͿWĞƐƐŽĂĚŽƐhŽƵƉĞƐƐŽĂĐŽŵŝŶĚşĐŝŽƐĚĞWĞƐƐŽĂĚŽƐh͕ĚĞǀĞƌĄ
ŽŐĞƐƚŽƌŶŽƚŝĨŝĐĂƌŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ͕ĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƐƐĂƐƌĂǌƁĞƐ͕ĞŵĂƚĠϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐ
ĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞƚŽŵĂƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂăWĞƐƐŽĂĚŽƐhŽƵ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽŝŶĚşĐŝŽ͘

ϭϭ͘ϰ͘ KƉƌĞƐƚĂĚŽƌĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉŽĚĞƌĄƌĞƉŽƌƚĂƌăƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĨŝƐĐĂŝƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐďĞŵĐŽŵŽ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĚŽƐ͘h͘͘ŽƐĚĂĚŽƐƋƵĞƉŽƐƐƵŝƌƌĞůĂƚŝǀŽƐĂŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐŐĞƌŝĚŽƐƉŽƌĞƐƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŽ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĂĚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ĂŽ ĨƵŶĚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ĐĂƐŽ͕ ƉŽƌ ƐĞƵ ƷŶŝĐŽ
ĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽ͕ Ž ĨƵŶĚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝǆĞ ĚĞ ƐĞƌ ĂĚĞƌĞŶƚĞ ĂŽ &d͕ ĚĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ
ĐĂƐŽƐĚĞŝǆĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚŽ&dŽƵĚĞŝǆĞĚĞƉŽƐƐƵŝƌŽ'//EĞŵƐƚĂƚƵƐǀĄůŝĚŽ͘

ϭϭ͘ϱ͘ K'^dKZƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞĂƉƌĞƐƚĂƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂƐ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕƁĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ Ă ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ƚƌŽĐĂ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞĂZĞƉƷďůŝĐĂ&ĞĚĞƌĂƚŝǀĂĚŽƌĂƐŝůǀĞŶŚĂĂĂĚĞƌŝƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͘

>h^h>/D^'hEͲ/^WK^/O^'Z/^
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ϭϮ͘ϭ͘ KŶĆŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐWĂƌƚĞƐ͕ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚŝƌĞŝƚŽŽƵĐŽŶĚŝĕĆŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶƚƌĂƚŽŽƵĚĂůĞŝ͕ŶĆŽŝŵƉŽƌƚĂƌĄĞŵƌĞŶƷŶĐŝĂŽƵŶŽǀĂĕĆŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽĂWĂƌƚĞ
ĞǆĞƌĐġͲůŽĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͘

ϭϮ͘Ϯ͘ dŽĚĂ Ğ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ ŽƵ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ĂƐ WĂƌƚĞƐ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ
ĞŶǀŝĂĚĂƉĂƌĂŽƐĞŶĚĞƌĞĕŽƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽƐƉƌĞąŵďƵůŽƐĚĞƐƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ŽƵŽƵƚƌŽƐ͕ƋƵĞ͕
ƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĞƐŽďƉƌŽƚŽĐŽůŽ͕ƐĞũĂŵĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌWĂƌƚĞăƐŽƵƚƌĂƐ͘

ϭϮ͘Ϯ͘ϭ͘  WĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĞ ƚƌŽĐĂ Ğ ĞŶǀŝŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚŽ &hEK͕ ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞŽŶƚƌĂƚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞŽĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƵŵĂĨŽƌŵĂĚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂǀĄůŝĚĂĞŶƚƌĞŽD/E/^dZKZĞŽ'^dKZ͘

ϭϮ͘ϯ͘ ƐWĂƌƚĞƐŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽĐĞĚĞƌĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƐƚĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ƐĞŵƉƌĠǀŝŽĞĞǆƉƌĞƐƐŽĐŽŶƐĞŶƚŝŵĞŶƚŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĚĂƐŽƵƚƌĂƐWĂƌƚĞƐ͘

ϭϮ͘ϰ͘ EĆŽ ĞǆŝƐƚĞ ĞǆĐůƵƐŝǀŝĚĂĚĞ ĞŶƚƌĞ ĂƐ WĂƌƚĞƐ ŶĂ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ŽďũĞƚŽ ĚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ĞƐƚĂƐ͕ ĂƚƵĂƌĞŵ ĐŽŵŽ ŐĞƐƚŽƌĂƐ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐ ĞͬŽƵ
ĐŽŶƐƵůƚŽƌĂƐĚĞĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞŽƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐĚĞŽƵƚƌĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐĂƉƌĞƐƚĂƌŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐŽďũĞƚŽĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͘

ϭϮ͘ϱ͘ ƐWĂƌƚĞƐƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŵĂĂĚĞƋƵĂƌŽƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶƚƌĂƚŽĐĂƐŽŚĂũĂĂůƚĞƌĂĕĆŽŶĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ƋƵĂŶƚŽ ăƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ĞͬŽƵ ŐĞƐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĨƵŶĚŽ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘

ϭϮ͘ϲ͘ KƐ ƚĞƌŵŽƐ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚĞƐƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ ƉƌĞǀĂůĞĐĞƌĆŽ͕ ŶĂƋƵŝůŽ ƋƵĞ ĐŽŶĨůŝƚĂƌĞŵ͕
ƐŽďƌĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĂĐŽƌĚŽƐŽƵƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͕ǀĞƌďĂŝƐŽƵĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ĨŝƌŵĂĚŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ĂƐ WĂƌƚĞƐ͕ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽͲƐĞ ŽŶĚĞ ŶĆŽ ŚŽƵǀĞƌ ĐŽŶĨůŝƚŽ͕ ĨŝĐĂŶĚŽ
ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƌĞǀŽŐĂĚŽƐ ŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĨŝƌŵĂĚŽƐ ƚĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŽ Ă
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽƵŐĞƐƚĆŽĚŽ&hEK͘

ϭϮ͘ϳ͘ ǀĞŶƚƵĂŝƐ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞƐƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƐŽŵĞŶƚĞ
ƚĞƌĆŽǀĂůŝĚĂĚĞƐĞƉƌŽŵŽǀŝĚŽƐĚĞĐŽŵƵŵĂĐŽƌĚŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĞƐĐƌŝƚŽ͘

ϭϮ͘ϴ͘ Ɛ WĂƌƚĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞƐ ŶĆŽ ŵĂŶƚĞƌĆŽ ƋƵĂůƋƵĞƌ ǀşŶĐƵůŽ ĞŵƉƌĞŐĂƚşĐŝŽ ĐŽŵ
ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͕ĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐĞͬŽƵƉƌĞƉŽƐƚŽƐƵŵĂƐĚĂƐŽƵƚƌĂƐ͕ŶĞŵƚĂŵƉŽƵĐŽƐĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĄ
ĞŶƚƌĞĞůĂƐƋƵĂůƋƵĞƌĨŽƌŵĂĚĞĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ͕ƐŽůŝĚĂƌŝĞĚĂĚĞŽƵǀşŶĐƵůŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽ͕ĐŽŵƉĞƚŝŶĚŽ͕
ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂĐĂĚĂƵŵĂĚĞůĂƐ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞĐŽŵĞǆĐůƵƐŝǀŝĚĂĚĞ͕ŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ ƐŽĐŝĂŝƐ Ğ ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐ͕ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ Ğŵ
ǀŝŐŽƌ͘
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ϭϮ͘ϵ͘ KƐƚĞƌŵŽƐŝŶŝĐŝĂĚŽƐĞŵůĞƚƌĂƐŵĂŝƷƐĐƵůĂƐĞŶĆŽĚĞĨŝŶŝĚŽƐŶĞƐƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƚĞƌĆŽŽ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĂĞůĞƐĂƚƌŝďƵşĚŽŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘

ϭϮ͘ϭϬ͘ Ɛ WĂƌƚĞƐ ĞůĞŐĞŵ Ž &ŽƌŽ ĚĂ ŽŵĂƌĐĂ ĚĂ ĂƉŝƚĂů ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ ĐŽŵŽ Ž ƷŶŝĐŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ěŝƌŝŵŝƌ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚƷǀŝĚĂƐ Ğ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ŽƌŝƵŶĚĂƐ ĚĞƐƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ͕ ĐŽŵ
ƌĞŶƷŶĐŝĂĞǆƉƌĞƐƐĂĂƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽ͕ƉŽƌŵĂŝƐƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽƋƵĞƐĞũĂ͘

ƉŽƌĞƐƚĂƌĞŵĂƐƐŝŵũƵƐƚĂƐĞĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͕ĂƐWĂƌƚĞƐĂƐƐŝŶĂŵŽƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĞŵϮ
;ĚƵĂƐͿǀŝĂƐĚĞŝŐƵĂůƚĞŽƌĞĨŽƌŵĂ͕ƉĂƌĂƵŵƐſĞĨĞŝƚŽ͕ŶĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂƐϮ;ĚƵĂƐͿƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐ
ĂďĂŝǆŽĂƐƐŝŶĂĚĂƐ͘

ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͘

ZĞƐƚŽĚĂƉĄŐŝŶĂĚĞŝǆĂĚĂŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞŵďƌĂŶĐŽ
ƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐƐĞŐƵĞŵŶĂƉƌſǆŝŵĂƉĄŐŝŶĂ
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(Página 01/03 de assinaturas do “Contrato de Gestão de Carteira de Fundo de
Investimento”, firmado entre FUNDO e GESTOR, em ϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬͿ



&hEK/Es^d/DEdK/DK/>/Z/K–Z,Kd>Z/͕
;ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌƐĞƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕d'Wdh>^Zs/K^&/EE/ZK^^͘͘
/^dZ/h/KZd1dh>K^s>KZ^DK/>/Z/K^Ϳ
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(Página 02/03 de assinaturas do “Contrato de Gestão de Carteira de Fundo de
Investimento”, firmado entre FUNDO e GESTOR, em ϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬͿ




Z'^dKZhZ^K^^͘͘



ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
WŽƌ͗

WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗

ĂƌŐŽ͗
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(Página 03/03 de assinaturas do “Contrato de Gestão de Carteira de Fundo de
Investimento”, firmado entre FUNDO e GESTOR, em ϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬͿ



d'Wdh>^Zs/K^&/EE/ZK^^͘͘/^dZ/h/KZd1dh>K^s>KZ^
DK/>/Z/K^




dĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐ͗
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EyK/
ZDhEZK^WZd^

KD/E/^dZKZƌĞĐĞďĞƌĄƉŽƌƐĞƵƐƐĞƌǀŝĕŽƐƵŵĂƚĂǆĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŵƉŽƐƚĂƉĞůĂ
ƐŽŵĂĚŽƐŝƚĞŶƐ;ĂͿ͕;ďͿĞ;ĐͿĂďĂŝǆŽ͕ůŝŵŝƚĂĚĂĂϭ͕ϭϳϱй;ƵŵŝŶƚĞŝƌŽĞĐĞŶƚŽĞƐĞƚĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽ
ŵŝůĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽĂŶŽƐŽďƌĞ;ŝͿŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽƚŽƚĂůĚŽ&hEK
ŽƵ;ŝŝͿŽǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽ&hEK͕ĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂŵĠĚŝĂĚŝĄƌŝĂĚĂĐŽƚĂĕĆŽĚĞ
ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĐŽƚĂƐ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚŽ &hEK ŶŽ ŵġƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĂŽ ĚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ĐĂƐŽĂƐĐŽƚĂƐĚŽ&hEKŝŶƚĞŐƌĞŵŽƵƉĂƐƐĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂƌ͕ŶŽƉĞƌşŽĚŽ͕şŶĚŝĐĞƐ
ĚĞŵĞƌĐĂĚŽĐƵũĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌĞǀĞũĂĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŝŶĐůƵƐĆŽƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŵĂůŝƋƵŝĚĞǌĚĂƐ
ĐŽƚĂƐĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞƉŽŶĚĞƌĂĕĆŽƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŵŽǀŽůƵŵĞĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĚĂƐĐŽƚĂƐ͕ĐŽŵŽŽ/&/y
(“ĂƐĞ ĚĞ ĄůĐƵůŽ ĚĂ dĂǆĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ”), observados os valores mensais mínimos
ĂďĂŝǆŽĚĞƐĐƌŝƚŽƐ͗

;ĂͿ ƚĂǆĂ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ Ă ĂƐĞ ĚĞ ĄůĐƵůŽ ĚĂ dĂǆĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƚĂďĞůĂ
ĂďĂŝǆŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ǀĂůŽƌ ŵşŶŝŵŽ ŵĞŶƐĂů ĚĞ ZΨ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ĚĞǌ ŵŝů ƌĞĂŝƐͿ͕ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ
ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƐĞŐƵŶĚŽĂǀĂƌŝĂĕĆŽƉŽƐŝƚŝǀĂĚŽ/'WͲDͬ&'s͕ĂƉĂƌƚŝƌĚŽŵġƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞăĚĂƚĂ
ĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽ&hEK͗

WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>ŝƋƵŝĚŽ

dĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
Ϭ͕ϭϱй;ƋƵŝŶǌĞĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿ


;ďͿ ƚĂǆĂ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ Ă ĂƐĞ ĚĞ ĄůĐƵůŽ ĚĂ dĂǆĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƚĂďĞůĂ
ĂďĂŝǆŽ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽƐĂƚŝǀŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚŽ&hEK͕
ĂƐĞƌƉĂŐŽĂŽ'^dKZ͗

WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>ŝƋƵŝĚŽ

dĂǆĂĚĞ'ĞƐƚĆŽ
ϭ͕ϬϬй;ƵŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿ


;ĐͿŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϬ͕ϬϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽ ŵŝůĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽĂŶŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚĂƐŽďƌĞĂ
ĂƐĞĚĞĄůĐƵůŽĚĂdĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽǀĂůŽƌŵşŶŝŵŽŵĞŶƐĂůĚĞZΨϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
;ĐŝŶĐŽ ŵŝů ƌĞĂŝƐͿ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůŽ /'WͲDͬ&'s Ğŵ ũĂŶĞŝƌŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ĂŶŽ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƐĞƌǀŝĕŽĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽĚĞŽƚĂƐĚŽ&hEK͘

ƚĂǆĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĄĐĂůĐƵůĂĚĂŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƉĞƌşŽĚŽǀĞŶĐŝĚŽĞƋƵŝƚĂĚĂĂƚĠŽ
ϱǑ;ƋƵŝŶƚŽͿĚŝĂƷƚŝůĚŽŵġƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĂŽŵġƐĞŵƋƵĞŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĨŽƌĞŵƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͘

KD/E/^dZKZƉŽĚĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƋƵĞƉĂƌĐĞůĂƐĚĂƚĂǆĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞũĂŵƉĂŐĂƐ
ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĞůŽ&hEKĂŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͘
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

I – PARTES:

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir nomeadas e
qualificadas,

Na qualidade de contratante: REC GESTÃO DE RECURSOS S.A., com sede na cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, 250, 2º andar, conjunto 216, Vila Olímpia, CEP 22250-906, inscrita no
CNPJ/ME sob nº 22.828.968/0001-43, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante
designada como “Contratante”;

Na qualidade de contratado: HOTEL VENTURES ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TURISMO LTDA.,
empresa inscrita no CPF/ME sob o nº 03.558.771/0001-97, com sede na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.912, conj. 17L, Jardim Paulistano CEP 01451-000, doravante
designada como “Contratado”;

Na qualidade de interveniente anuente: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA,
constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pela Lei nº
8.668, de 25 de junho de 1993, pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31
de outubro de 2008 (“Instrução CVM 472/08”) e por seu regulamento, aprovado por meio do Instrumento
Particular de Primeira Alteração do Regulamento datado de 24 de setembro, (“Regulamento”), inscrito no
CNPJ/ME sob o nº 35.652.306/0001-07 , neste ato representado por seu administrador BTG PACTUAL
SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), CEP 22250-911, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/000123, por sua vez representado na forma de seu Estatuto Social (“Administrador”), doravante designado
simplesmente como “Fundo”;

A Contratante, o Contratado e o Fundo, quando em conjunto, designados como “Partes” e, individual e
indistintamente, como “Parte”;

(Termos grafados em letra maiúscula aqui não definidos terão o significado a eles atribuídos no
Regulamento)

II – CONSIDERANDO QUE:
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(i)

O Fundo, nos termos do seu Regulamento, deve investir em (i) imóveis com destinação hoteleira

localizados no Brasil, incluindo, sem limitação, terrenos, imóveis em fase de desenvolvimento, prontos e
acabados, unidades autônomas, ou ainda, direitos reais a eles relativos, incluindo a propriedade em regime
de condomínio sob multipropriedade, nos termos do Art. 1.358-B e seguintes do Código Civil (“Imóveis
Alvo”); (ii) quotas ou ações de sociedades cujo propósito principal seja a aquisição ou desenvolvimento de
Imóveis-Alvo (“Participação Societária”); (iii) certificados de recebíveis imobiliários, desde que estes
certificados tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado
nos termos da regulamentação em vigor (“CRI”); (iv) cotas de outros fundos de investimento imobiliários
(“Cotas de FII”); e (v) outros valores mobiliários desde que tenham sido emitidos por emissores registrados
na CVM cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário (em
conjunto com Imóveis-Alvo, Participações Societárias, CRI e Cotas de FII, os “Ativos Alvo”), além de outros
ativos descritos no Regulamento, respeitadas as demais exigências e disposições relativas à política de
investimentos contidas no Regulamento;

(ii)

a Contratante é gestora do Fundo e auxilia o Administrador nas questões relativas aos Ativos Alvo,

aos contratos relacionados aos Ativos Alvo, às Aplicações Financeiras que integrarem a carteira do Fundo,
bem como orienta o Administrador quanto à análise dos empreendimentos imobiliários relacionados aos
Ativos Alvo, quando da negociação para aquisições e alienações de Ativos Alvo;

(iii)

a Contratante deseja contratar o Contratado para auxiliá-la nas questões relativas aos Imóveis-Alvo,

aos contratos relacionados aos Imóveis-Alvo que integrarão a carteira do Fundo, especialmente em relação
ao desenvolvimento de atividade hoteleira a ser desenvolvida nos Imóveis-Alvo (“Assessoria Hoteleira”) e
na interação com as empresas administradoras de cada operação hoteleira desenvolvida nos Imóveis-Alvo
(“Operadora Hoteleira” ou em conjunto “Operadoras Hoteleiras”, e “Operação Hoteleira”);

(iv)

o Contratado deseja prestar serviços de consultoria de negócios imobiliários à Contratante, em

benefício do Fundo;

(v)

o Contratado possui ampla expertise na prospecção de negócios imobiliários, tendo ilibada

reputação e experiência perante o mercado imobiliário e hoteleiro brasileiro, e dispõe de um time de
profissionais aptos a assessorar, recomendar e orientar o Fundo na consecução de sua política de
investimentos e desenvolvimento das atividades hoteleiras nos Imóveis-Alvo, tal como conceituado na
Instrução CVM 472/08 e na legislação aplicável;
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(vi)

o Contratado tem especial conhecimento do Regulamento, a ser observado durante a prestação

dos serviços, e

(vii)

as Partes dispõem de capacidade técnica, jurídica e financeira para desempenharem as obrigações

aqui previstas.

Resolvem as Partes celebrar o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de

Consultoria (“Instrumento”), que será regido pelas cláusulas a seguir especificadas e demais disposições
contratuais e legais aplicáveis.

III – CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.

As Partes celebram o presente Instrumento com o objetivo de regular a prestação dos serviços

de consultoria, pelo Contratado à Contratante em benefício do Fundo.

1.2.

Os serviços prestados pelo Contratado não se confundem com a atividade de gestão prestada

pela Contratante ao Fundo.

1.3.

Não haverá garantia de exclusividade na prestação de serviços de consultoria pelo Contratado ao

Fundo, sendo permitido à Contratante atuação em todo território nacional, ou em área geográfica que o
Regulamento venha futuramente a delimitar como requisito à aquisição de imóveis pelo Fundo. Tampouco
este Instrumento cria qualquer obrigação de exclusividade de prestação de serviços pelo Contratado, que
poderá, livremente, prestar serviços da mesma natureza para terceiros, inclusive fundos de investimento
que não contemplem em sua política de investimentos Imóveis Alvo e Ativos Alvo, observados, contudo,
os deveres de confidencialidade, ética e probidade previstos neste Instrumento, bem como as regras a
respeito de conflito de interesses previstas na Instrução CVM 472/08, mantidas a independência e a
imparcialidade de sua atuação, mesmo atuando para mais de um fundo, que entretanto não poderão
competir pelos mesmos ativos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.

Cabe ao Contratado, no desempenho de suas atribuições, sem prejuízo das demais obrigações
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previstas neste Instrumento e na regulamentação aplicável:

(i)

avaliar e estudar as condições comerciais, de viabilidade e de retorno de investimento para cada

Imóvel Alvo que esteja em pipeline, bem como os riscos envolvidos, observadas as práticas de mercado, o
Regulamento e eventuais orientações que lhe tenham sido fornecidas pela Contratante;

(ii)

fornecer e auxiliar a Contratante na obtenção de documentos, relatórios, dados e todas as demais

informações que sejam necessárias para embasar a decisão de investimento ou desinvestimento pelo Fundo
em determinado imóvel;

(iii)

apresentar os possíveis vendedores à Contratante, intermediando reuniões, negociações e

entendimentos entre todos, de modo a possibilitar a concretização de negócios imobiliários ao Fundo;

(iv)

conduzir-se perante terceiros com elevada conduta, advertindo-os que não representa e nem possui

poderes para agir em nome da Contratante e/ou do Fundo;

(v)

analisar os orçamentos pré-operacional (se for o caso) e operacional anual de cada Operação

Hoteleira, cuja análise deverá abranger todas as despesas do respectivo ano, de forma detalhada, incluindose o plano de vendas e marketing, bem como o cronograma de aportes a serem feitos pela Fundo, se for
o caso e conforme venham a ser incorridas as despesas, para apreciação, discussão e aprovação do
orçamento anual, que deverá prever todas as receitas e despesas que serão incorridas no ano de operação
subsequente;

(vi)

sempre que necessário ao bom andamento das atividades da Contratante e do Fundo, solicitar às

Operadoras Hoteleiras, se for o caso, esclarecimentos e informações acerca da exploração de cada imóvel,
resguardadas as informações pessoais dos hóspedes;

(vii)

avaliar os relatórios de ocupação, DRE (demonstração de resultados do exercício) elaborados pelas

Operadoras Hoteleiras, ao final de cada trimestre, e a demonstração financeira contendo as receitas e as
despesas de cada Operação Hoteleira apresentada pelas Operadoras Hoteleiras;

(viii)

analisar e entregar à Contratante as demonstrações financeiras de cada Operação Hoteleira com os

lucros e/ou os prejuízos do ano anterior, ao término de cada ano, e coordenar o encaminhamento e a
condução de todas as atividades relacionadas ao processo de auditoria, se for o caso;
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(ix)

analisar o balancete de cada Operação Hoteleira, bem como revisar as condições financeiras e

contábeis das Operações Hoteleiras, a fim de verificar o alinhamento com os resultados esperados;

(x)

acompanhar, planejar e discutir mensalmente os resultados de cada Operação Hoteleira com o

Fundo e com a respectiva Operadora Hoteleira, fazendo sugestões de correção, se for o caso;

(xi)

manter atualizada, em perfeita ordem e à disposição da Contratante e do Fundo, toda a

documentação, análises setoriais e demais estudos relativos aos empreendimentos imobiliários relacionados
aos Imóveis Alvo;

(xii)

assessorar a Contratante e o Fundo na formalização dos documentos necessários à realização do

investimento ou do desinvestimento do Fundo, devendo acompanhar a Contratante na elaboração e
discussão dos documentos de operações estruturadas, compra e venda de ativos, agindo com transparência,
boa-fé e visando a obtenção das melhores condições comerciais ao Fundo;

(xiii)

realizar periodicamente avaliação de hospedagem, por meio de cliente oculto, para verificar os

serviços e instalação de cada Operação Hoteleira, com o intuito de identificar problemas e oportunidades
de melhoria;

(xiv)

trimestralmente realizar reunião e apresentação ao Fundo e à Contratante com a retrospectiva do

mercado hoteleiro, com um diagnóstico crítico do resultado financeiro. Com a descrição das principais
ações realizadas e projetadas, além da perspectiva de cada Operação Hoteleira e do mercado hoteleiro
para os próximos meses;

(xv)

anualmente elaborar relatório de marketing digital, de lista de concorrentes de cada Operação

Hoteleira para fins de revisar as suas estratégias utilizadas, bem como reunir-se com as Operadoras
Hoteleiras para preparar o orçamento anual e a estratégia de vendas;

(xvi)

dependendo do porte do investimento do Fundo em cada Imóvel-Alvo, verificar as condições físicas

dos Imóveis-Alvo para garantir a manutenção adequada e gerenciar as necessidades de substituição,
inclusive mediante avaliação anual – ou sempre que houver necessidade – realizada por meio de empresa
terceirizada e especializada com o objetivo de preservar patrimônio, garantir o perfeito funcionamento dos
equipamentos e minimizar custos operacionais e de reposição;
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(xvii)

sugerir o montante necessário para a composição de fundo de reserva destinados à substituição e

compra de bens categorizados como FF&E e OS&E necessários para manter o padrão de qualidade de
cada Operação Hoteleira (“Fundo de Reserva”), nas condições estabelecidas com cada Operadora Hoteleira;

(xviii) se for o caso, sugerir à Contratante e coordenar as modificações e reparos extraordinários que
possam ser necessários para atender ou manter o padrão de cada Operação Hoteleira, mediante envio de
proposta e respectivo orçamento para tais reparos para manifestação do Fundo em 30 (trinta) dias. Uma
vez aprovados a proposta e o orçamento, o Fundo deverá providenciar os recursos para que a Operadora
Hoteleira possa, com o auxílio do Contratado, realizar os investimentos necessários a tais modificações ou
reparos, de forma a manter as características originais do projeto;

(xix)

fiscalizar a vigência e cobertura de todos os seguros obrigatórios e necessários sobre os Imóveis-

Alvo, e submeter à aprovação da REC e do Fundo eventuais alterações a serem propostas às companhias
seguradoras e Operadoras Hoteleiras, conforme aplicável;

(xx)

coordenar os serviços de empresa especializada para quantificação de danos, no caso de destruição

ou danificação parcial e/ou total dos Imóveis-Alvo, se for o caso; e

(xxi)

adotar as medidas necessárias para que cada Operadora Hoteleira mantenha a performance de

cada Operação Hoteleira (“Performance da Operação Hoteleira”) tal como previsto nos respectivos contratos
com cada Operadora Hoteleira.

(xxii)

atender com presteza e agilidade a Contratante em questionamentos e solicitações efetuadas em

relação aos serviços descritos neste Instrumento; e

(xxiii) observar as diretrizes constantes da política de investimentos do Fundo e da regulamentação
aplicável.

2.2.

Para todos os fins, considera-se FF&E: Todos e quaisquer móveis, utensílios e equipamentos que

guarnecem o projeto de design exterior e interior do Hotel, com exceção tão somente daqueles
compreendidos no conceito de OS&E. A título meramente exemplificativo de itens que compõem o FF&E
e, sempre, sem prejuízo de outros que possam ser assim conceituados e compreendidos neste conceito,
pode-se mencionar os seguintes: bens móveis que guarnecem o lobby, os quartos, os corredores, dentre
outras dependências; luminárias; objetos de decoração em geral; objetos de arte. Para todos os fins,
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considera-se OS&E: Todos e quaisquer bens móveis, utensílios e acessórios que sejam considerados como
sendo essenciais para a regular operação de um hotel e respectivas amenities e, especificamente, para
operação do Hotel, incluindo, mas não se limitando a, roupa de cama, mesa e banho, carrinhos de apoio
e, de maneira geral, tudo mais que se deteriore ou que se desgaste pelo uso regular com maior facilidade
comparativamente àqueles compreendidos no conceito de FF&E.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES, DECLARAÇÕES E GARANTIAS DAS PARTES
3.1.

São obrigações do Contratado, adicionalmente às já previstas neste Instrumento:

(i)

manter absoluto sigilo sobre as informações do Fundo a que tiverem acesso em função da prestação

de serviços objeto deste Instrumento, concordando em não revelar, duplicar ou reproduzir, sob qualquer
forma, direta ou indiretamente, informações ou documentos não públicos pertinentes ao Fundo ou à
Contratante;

(ii)

manter-se atento às condições de mercado vigente a fim de garantir boas oportunidades e a

segurança esperada na realização dos negócios imobiliários pelo Fundo;

(iii)

empregar, no exercício de suas funções, o cuidado que todo homem ativo e probo costuma

empregar na administração de seus próprios negócios, e exercer suas atividades com boa fé, transparência,
diligência e servir com lealdade à Contratante, defendendo os interesses do Fundo e manter reservas sobre
seus negócios, praticando todos os atos necessários ao desempenho de suas atividades;

(iv)

informar à Contratante qualquer situação que possa, nos termos da regulamentação vigente,

configurar uma situação de conflito de interesses com o Fundo em até 1 (um) dia útil contado de seu
conhecimento sobre a situação;

(v)

adotar todas as medidas e procedimentos necessários para endereçar eventual conflito na prestação

de serviços previstos neste Instrumento e, ao mesmo tempo, a terceiros a quem eventualmente presta
outros serviços e que tenham políticas de investimento similares ao do Fundo;

(vi)

considerar, durante a prospecção de negócios imobiliários, apontar e informar à Contratante

quaisquer situações que possam ser configuradas como conflito de interesses;
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(vii)

a exclusiva responsabilidade por todas as obrigações fiscais, diretas ou indiretas, trabalhistas,

previdenciárias e sociais decorrentes dos contratos de trabalho que mantém com seus empregados, ou dos
contratos que mantém com seus prestadores de serviços, empregados ou não, aí incluídas as relativas aos
eventuais acidentes de trabalho, devendo efetuar por sua conta e exclusiva responsabilidade o pagamento
dos salários, remuneração indireta, adicionais de qualquer espécie, atualmente existentes ou que venham
a ser criados;

(viii)

adotar todas as medidas necessárias para assegurar que pessoas não autorizadas que sejam seus

empregados, direta ou indiretamente contratados, não tenham acesso a informações e documentos
pertinentes à prestação de serviços objeto deste Instrumento e que todas as pessoas autorizadas se
abstenham de revelar ou duplicar qualquer tipo de informação a respeito do presente Instrumento, exceto
conforme necessário para cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento e para atender às leis
e regulamentações aplicáveis, bem como a ordens de reguladores e autoridades judiciais ou administrativas;
e

(ix)

não veicular, divulgar e fazer publicidade de qualquer negócio imobiliário intermediado até que

haja a publicação do devido fato relevante ao mercado.

3.2.

São obrigações da Contratante:

(i)

fornecer todas as informações que estiverem ao seu alcance e que forem necessárias para que o

Contratado possa cumprir satisfatoriamente suas obrigações nos termos do presente Instrumento; e

(ii)

adotar todas as medidas necessárias para assegurar que pessoas não autorizadas que sejam seus

empregados, direta ou indiretamente contratados, não tenham acesso a informações e documentos
pertinentes à prestação de serviços objeto deste Instrumento e que todas as pessoas autorizadas se
abstenham de revelar ou duplicar qualquer tipo de informação a respeito do presente Instrumento, exceto
conforme necessário para cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento e para atender às leis
e regulamentações aplicáveis, bem como a ordens de reguladores e autoridades judiciais ou administrativas.

3.3.

Adicionalmente aos termos do presente instrumento, obrigam-se as Partes a observar o

Regulamento, ainda que venha a ser aditado em decorrência de decisões assembleares tomadas pelos
cotistas do Fundo, ou em virtude de alterações decorrentes de exigências legais e/ou regulamentares.
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3.4.

Cada Parte poderá (i) divulgar as informações relacionadas às outras Partes ou a este Instrumento,

estritamente ao que for necessário para o cumprimento do objeto deste Instrumento; e (ii) armazenar
referidas informações junto a terceiros, desde que, em qualquer hipótese: (a) permaneça responsável pelo
tratamento confidencial das informações nos termos deste Instrumento; e (b) informe suas afiliadas e/ou
terceiros, conforme o caso, sobre a natureza confidencial das informações, celebrando instrumentos por
escrito, no caso de terceiros autorizados pela contraparte, por meio dos quais eles assumirão as obrigações
de confidencialidade.

3.5.

Serão consideradas informações confidenciais aquelas que as Partes e seus representantes,

administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores e consultores, tiverem acesso em
decorrência deste Instrumento, exceto na medida em que sejam ou se tornem: (i) de domínio público sem
a interferência de qualquer Parte; (ii) de conhecimento de qualquer Parte ou de seus representantes,
administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores e consultores antes do início das
negociações que resultaram neste Instrumento; (iii) necessárias ao cumprimento de determinação de
autoridade pública ou ordem judicial; (iv) requeridas para defesa dos interesses das Partes em processos
judiciais, arbitrais, administrativos ou investigações públicas de qualquer natureza, ou (v) informações que
devem ser divulgadas ao mercado, conforme previsto em leis e regulamentações da CVM.

3.6.

As obrigações de confidencialidade dispostas nas cláusulas supra subsistirão à denúncia, rescisão

ou término do presente instrumento pelo prazo de 2 (dois) anos.

3.7.

Contratante e Contratado declaram e garantem reciprocamente, de forma individual e não solidária,

que:

(i)

possuem plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Instrumento, realizar todas as

atividades aqui previstas, possuindo as devidas certificações e autorizações requeridas pelas autoridades
governamentais, nos termos da legislação aplicável, e cumprir todas as obrigações aqui assumidas, tendo
tomado todas as medidas de natureza societária e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua
celebração, para implementar todas as operações aqui previstas e cumprir todas as obrigações assumidas;

(ii)

este Instrumento é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível,

de acordo com os seus termos;

(iii)

a celebração deste Instrumento e o cumprimento de suas obrigações: (a) não violam qualquer
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disposição contida em seus documentos societários; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão
judicial, administrativa ou arbitral, aos quais estejam vinculados; (c) não acarretarão, direta e/ou
indiretamente, o descumprimento, total ou parcial de quaisquer contratos, de qualquer natureza, firmados
anteriormente à data da assinatura deste Instrumento, dos quais cada uma das Partes, suas respectivas
controladas e coligadas sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a qualquer título, a qualquer dos
bens de sua propriedade, exceto em relação aos contratos para os quais cada uma das Partes já obteve
autorização prévia permitindo a celebração deste Instrumento; e (d) não exigem qualquer consentimento,
ação ou autorização de qualquer natureza, exceto por aqueles exigidos nos seus documentos societários e
aqueles previamente obtidos;

(iv)

estão aptos a cumprir as obrigações previstas neste Instrumento e agirão em relação ao mesmo de

boa-fé e com lealdade;

(v)

todos os alvarás, licenças, autorizações ou aprovações necessárias ao seu funcionamento foram

regularmente obtidos e se encontram válidos;

(vi)

as discussões sobre o objeto contratual deste Instrumento foram feitas, conduzidas e

implementadas por suas livre iniciativas;

(vii)

são sujeitos de direito com experiência em contratos semelhantes a este Instrumento e/ou aos

contratos a ele relacionados;

(viii)

as declarações prestadas neste Instrumento são verdadeiras, válidas, corretas e suficientes e não

contêm qualquer falsidade ou inexatidão, nem tampouco omitem a existência de qualquer ato ou fato, cujo
conhecimento seja necessário para fazer com que as declarações prestadas neste Instrumento sejam
enganosas ou incompletas;

(ix)

são sociedades devidamente constituídas e em funcionamento de acordo com a legislação e

regulamentação em vigor;

(x)

os representantes legais ou mandatários que assinam este Instrumento têm poderes e/ou se

encontram legitimamente outorgados para assumir as obrigações estabelecidas neste Instrumento;

(xi)

por si e por seus diretores, funcionários e prepostos, quando aplicável, cumprem com todas as

obrigações impostas pela legislação e pela regulamentação ambientais vigentes, em especial aquelas
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previstas na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981), bem como na
legislação e na regulamentação a ela relacionadas, em especial nas Resoluções do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA);

(xii)

adotam, no exercício de suas atividades, quando aplicável, todas as medidas razoavelmente

necessárias para evitar e/ou corrigir danos ao meio ambiente;

(xiii)

cumprem as leis e regulamentos relativos à prevenção da corrupção aplicáveis em território

brasileiro e que não violaram ou violarão essas normas, não se envolveram ou se envolverão em qualquer
modalidade de suborno, prática colusiva ou qualquer outra forma de corrupção, confirmando, ainda, que
não receberão, ofertarão, prometerão ou concederão, direta ou indiretamente, vantagem financeira indevida
ou outro tipo de vantagem associada ao presente Instrumento;

(xiv)

não utilizam de trabalho ilegal, e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao

escravo, ou de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observadas às disposições
da Consolidação das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos
fornecedores de produtos e de serviços;

(xv)

não empregam menor até 18 (dezoito) anos, inclusive menor aprendiz, em locais prejudiciais à sua

formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e serviços perigosos
ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno,
considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h; e

(xvi)

não utilizam práticas de discriminação negativa, e limitativas ao acesso na relação de emprego ou

a sua manutenção, tais como, mas não se limitando a, motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física,
religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico.

3.8.

O descumprimento de qualquer obrigação ou a inveracidade de qualquer declaração ou garantia

previstas nesta Cláusula Terceira ou na Cláusula Sexta infra ensejará o pagamento pela parte infratora de
multa não compensatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo ser compensada pela outra
parte em pagamentos futuros, se for o caso.

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO
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4.1.

A título de remuneração pelos serviços prestados à Contratante, o Contratado fará jus a uma

remuneração mensal, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração percebida pela
Contratante a título de remuneração pelos serviços de consultoria de investimentos e/ou gestão de
investimentos, paga pelo Fundo (“Remuneração do Contratado” e “Remuneração da Contratante”,
respectivamente).

4.1.1

A Remuneração da Contratante, paga diretamente pelo Fundo mediante dedução da
remuneração devida ao administrador do Fundo pelos seus serviços, conforme estipulado no
artigo 33, §3º, do Regulamento, equivale a 1% (um por cento) ao ano, calculada sobre a
seguinte base de cálculo:

i)

o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou

ii)

o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento
das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Remuneração da
Contratante, caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período,
índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez
das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas
pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX.

4.2.

As Partes ajustam que a Remuneração do Contratado será paga mensalmente, diretamente pelo

Fundo, que comparece ao presente instrumento exclusivamente por conta da presente instrução de
pagamento, mediante dedução da taxa de administração do Fundo, conforme estipulado no artigo 33, §3º,
do Regulamento, tal como a Remuneração da Contratante, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao
dos serviços prestados.

4.3.

A Remuneração do Contratado será paga, desde que a nota fiscal/fatura seja apresentada à

Contratante e ao Administrador com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, da data de prevista para
pagamento da Remuneração.

4.4.

A não entrega da nota fiscal/fatura dentro do prazo acima estipulado ensejará a suspensão dos

pagamentos relativos aos serviços prestados até que a falta seja suprida. Nesse caso, o pagamento dos
serviços devidos será efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura referente ao serviço prestado, sem
a incidência de qualquer penalidade.
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4.5.

O recebimento da Remuneração do Contratado está condicionado ao recebimento, pela

Contratante, da Remuneração da Contratante, tal como ajustado no Regulamento.

CLÁUSULA QUINTA – DURAÇÃO E RESCISÃO

5.1.

O presente Instrumento vigorará entre as Partes e seus sucessores por prazo indeterminado,

iniciando-se a partir da presente data, podendo ser encerrado pela Contratante a qualquer tempo, mediante
notificação prévia de 30 (trinta) dias. A notificação aqui mencionada não requer a anuência ou participação
do Fundo a qualquer título, devendo a Contratante, em caso de rescisão deste instrumento, notificar o
Fundo para, se for o caso, revogar a instrução de pagamento prevista na cláusula 4.2. acima.

5.2.

A

Contratante

poderá

considerar

automaticamente

rescindido

o

presente

Instrumento,

independentemente de notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, não cabendo ao Contratado
qualquer indenização, exceto a Remuneração do Contratado devida até a data da rescisão, na ocorrência
de qualquer das hipóteses abaixo descritas:

(i)

o inadimplemento comprovado, pelo Contratado, das obrigações previstas neste Instrumento, não

tendo sido tal inadimplemento resolvido no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da
notificação noticiando referido inadimplemento, por parte da Contratante;

(ii)

conduta culposa, dolosa ou fraude contra a Contratante, o Fundo e/ou a terceiros integrantes do

mercado de capitais brasileiro, conforme determinado por decisão judicial ou administrativa ou, ainda,
conduta criminosa ou indiciamento referente a crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou contra a propriedade, por parte da
Contratante ou do Fundo e/ou de seus diretores e administradores agindo em nome da Contratante ou do
Fundo;

(iii)

insolvência, intervenção, liquidação ou decretação de falência do Contratado;

(iv)

extinção, encerramento ou liquidação do Fundo, ressalvada a hipótese de repactuação dos termos

deste Instrumento a novos serviços; e
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(v)

superveniência de qualquer normativo ou instrução das autoridades competentes, notadamente do

Banco Central do Brasil ou da CVM, que proíba ou imponha restrições que inviabilizem o Fundo e ou a
Contratante e/ou proíbam a prestação dos serviços objeto do presente Instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1.

Quaisquer notificações, cartas e informações entre as Partes deverão ser encaminhadas para os

endereços constantes no preâmbulo deste Instrumento, sendo direcionadas de forma eletrônica,
adicionalmente, para os seguintes endereços:

(i)

Se para a Contratante
REC Gestão de Recursos S.A.
E-mail:

marcos.ayala@rec-gestao.com;

frederico.porto@rec-gestao.com

e

moise.politi@rec-

gestao.com
At. Srs. Marcos Ayala, Frederico Porto e Moise Politi
Telefones: (11) 4040-4443

(ii)

Se para o Contratado
E-mail: cvasques@hotelinvest.com.br
At. Sr. Cristiano Vasques
Telefones: (11) 3093-2743

(iii)

Se para o Interveniente Anuente
E-mail: ƌŝ͘ĨƵŶĚŽƐůŝƐƚĂĚŽƐΛďƚŐƉĂĐƚƵĂů͘ĐŽŵ
At. Sr. Rodrigo Ferrari
Telefones: ;ϭϭͿϯϯϴϯͲϮϴϮϲ

6.2.

As comunicações referentes a este Instrumento deverão ser feitas por escrito (ou por mensagem

eletrônica – e-mail) e serão consideradas validamente entregues quando: a) recebidas com “aviso de
recebimento” expedido pelo correio, sob protocolo, ou entrega de correspondência com comprovante de
entrega aos endereços constantes do preâmbulo; ou b) quando realizadas por mensagem eletrônica (email), desde que o remetente receba confirmação do recebimento do e-mail. A mudança de qualquer dos
endereços constantes do preâmbulo ou indicados acima deverá ser comunicada à outra Parte pela Parte
que tiver seu endereço alterado.
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6.3.

O Contratado obriga-se a indenizar a Contratante, o Fundo, o seu Administrador, suas respectivas

controladoras, coligadas, controladas e afiliadas e seus respectivos acionistas, cotistas, diretores,
empregados, consultores e agentes, incluindo seus respectivos sucessores (“Pessoas Indenizáveis da
Contratante”), bem como reembolsar as Pessoas Indenizáveis da Contratante de todas e quaisquer
demandas, execuções, processos, ações, procedimentos, arbitragem, julgamentos, obrigações, despesas
(incluindo custos e honorários advocatícios incorridos na defesa de seus interesses), ou ainda perdas, danos
ou prejuízos de qualquer natureza incorridos pelas Pessoas Indenizáveis da Contratante direta ou
indiretamente e desde que comprovados e baseados, originados ou relacionados a:

(i)

atos ou omissões culposos ou dolosos praticados pelo Contratado, seus funcionários ou quaisquer

dos prestadores de serviços contratados pelo Contratado, que venham a resultar em perdas e danos
comprovados em decisão judicial ou administrativa irrecorrível; e

(ii)

violação ou inveracidade de declarações, garantia ou obrigação do Contratado contidas neste

Instrumento.

6.4.

A Contratante obriga-se a indenizar o Contratado (“Pessoas Indenizáveis do Contratado”), bem

como reembolsar as Pessoas Indenizáveis do Contratado de todas e quaisquer demandas, execuções,
processos, ações, procedimentos, arbitragem, julgamentos, obrigações, despesas (incluindo custos e
honorários advocatícios incorridos na defesa de seus interesses), ou ainda perdas, danos ou prejuízos de
qualquer natureza incorridos pelas Pessoas Indenizáveis do Contratado direta ou indiretamente e desde
que comprovados e baseados, originados ou relacionados a:
(i)

atos ou omissões culposos ou dolosos praticados pela Contratante, seus funcionários e prepostos

que venham a resultar em perdas e danos comprovados em decisão judicial ou administrativa irrecorrível;
e

(ii)

violação ou inveracidade de declarações, garantia ou obrigação da Contratante contidas neste

Instrumento.

6.5.

Nenhuma das Partes será responsabilizada em situações que configurem caso fortuito ou força

maior, nos termos da legislação aplicável e que tornem impossível o cumprimento das obrigações
contratuais por elas assumidas, tais como atos governamentais, moratórias, greves e outros similares.

6.6.

É vedado às Partes ceder os direitos e obrigações decorrentes deste Instrumento, salvo mediante o
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prévio e expresso consentimento da outra Parte, sem o qual qualquer tentativa de cessão será considerada
nula e sem efeito.

6.7.

Qualquer disposição deste Instrumento que seja considerada proibida, inválida ou inexequível, em

hipótese alguma invalidará ou afetará o mesmo como um todo ou as demais disposições contratuais.

6.8.

Caso qualquer uma das cláusulas do presente Instrumento seja considerada proibida, inválida ou

inexequível, as Partes comprometem-se a negociar em boa-fé a substituição de referida cláusula por uma
cláusula equivalente, que seja válida e eficaz.

6.9.

Fica estabelecido que, por força deste Instrumento, não se estabelece nenhuma solidariedade ou

vínculo de natureza empregatícia entre a Contratante e/ou o Fundo, seus funcionários e/ou prepostos, de
um lado, e o Contratado, seus funcionários e/ou prepostos, de outro lado, nem tampouco se estabelecerá
entre elas qualquer forma de associação, joint venture, representação, agência, solidariedade ou qualquer
outro vínculo societário, competindo, portanto, a cada uma delas, particularmente e com exclusividade, o
cumprimento de suas respectivas obrigações trabalhistas, sociais e previdências, na forma da legislação em
vigor.

6.10.

As Partes se comprometem, desde já, a observar e fazer observar por seus diretores, funcionários e

prepostos, os mais elevados padrões éticos no decorrer da execução de suas obrigações relativas ao
presente Instrumento.

6.11.

As Partes obrigam-se a adequar o presente Instrumento caso haja alteração na legislação ou na

regulamentação aplicáveis.

6.12.

As Partes reconhecem este Instrumento como título executivo extrajudicial, nos termos do

artigo 784, inciso III, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.

CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO E SOCIOAMBIENTAL

7.1.

As Partes se obrigam, sob as penas previstas neste Instrumento e na legislação aplicável, a observar

e cumprir rigorosamente toda a legislação anticorrupção, assim como as normas e exigências constantes
de suas políticas internas, conforme o caso (“Política Anticorrupção”).

16

478

7.2.

As Partes declaram e garantem que não estão envolvidas ou irão se envolver, direta ou

indiretamente, por seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas,
assessores, consultores, parte relacionada, durante o cumprimento das obrigações previstas neste
Instrumento, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos termos da Legislação
Anticorrupção.

7.3.

As Partes declaram que direta ou indiretamente, não irão receber, transferir, manter, usar ou

esconder recursos que decorram de qualquer atividade ilícita, bem como não irão contratar com empregado
ou de alguma forma manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas com
atividades criminosas, em especial a Legislação Anticorrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e
terrorismo.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1.

O presente Instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa

do Brasil.

8.2.

As Partes concordam em buscar envidar seus melhores esforços para resolver quaisquer litígios de

forma amigável antes de iniciar qualquer processo judicial.

8.3.

As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste instrumento

e seus termos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes
por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil,
nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.220-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP nº 2.220-2”),
como, por exemplo, por meio do upload e existência deste Contrato, bem como a aposição das respectivas
assinaturas eletrônicas neste instrumento, na plataforma Docusign (www.docusign.com.br).

8.4.

Por fim, nos termos do art. 220 do Código Civil, as Partes expressamente anuem e autorizam que,

eventualmente, as assinaturas das Partes não precisem necessariamente ser apostas na mesma página de
assinaturas deste instrumento e que a troca de páginas de assinaturas, assinadas e escaneadas em formato
eletrônico, como, por exemplo, ".pdf", é tão válida e produz os mesmos efeitos que a assinatura original
de cada Parte aposta neste instrumento.
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8.5.

As Partes garantem que os signatários do presente instrumento têm plenos poderes para tanto,

bem como que o conteúdo deste instrumento foi amplamente discutido e examinado pelas Partes e por
seus respectivos advogados.

8.6.

Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, estado de São Paulo, como o único competente para

conhecer qualquer assunto ligado a este Instrumento, havendo formal e expressa renúncia das Partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

E, por estarem as Partes assim acordadas, assinam o presente instrumento em via digital, via plataforma
Docusign (www.docusign.com.br), na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 24 de setembro de 2020.

(O final desta página foi intencionalmente deixado em branco. Segue a página de assinaturas.)
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(Página 1/4 de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria
celebrado entre a REC Gestão de Recursos S.A. e Hotel Ventures Assessoria e Consultoria em Turismo Ltda.
em 24 de setembro de 2020)

REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Contratante
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(Página 2/4 de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria
celebrado entre a REC Gestão de Recursos S.A. e Hotel Ventures Assessoria e Consultoria em Turismo Ltda.
em 24 de setembro de 2020)

HOTEL VENTURES ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TURISMO

Contratado
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(Página 3/4 de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria
celebrado entre a REC Gestão de Recursos S.A. e Hotel Ventures Assessoria e Consultoria em Turismo Ltda.
em 24 de setembro de 2020)

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – REC HOTELARIA

Representado por seu administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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(Página 4/4 de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria
celebrado entre a REC Gestão de Recursos S.A. e Hotel Ventures Assessoria e Consultoria em Turismo Ltda.
em 24 de setembro de 2020)

Testemunhas:
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ANEXO XI
Cópia do Contrato de Promessa de Compra e Venda

485

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

486

Pelo presente instrumento, de um lado:

Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Irene Zuniga Camacho, Gilton Rodrigues Miranda, Gilton Rodrigues Miranda, Renata Pereira Riedel, Tama Tanzilli, Tama Tanzilli, Thales Correa Bitencourt,
Thales Correa Bitencourt, Jacques Philippe Marc Louis Maurice Brault e Jacques Philippe Marc Louis Maurice Brault.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9C84-C9E8-7586-77DA.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA
DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEIS

PRIVATE INSTRUMENT FOR THE PROMISE OF
PURCHASE AND SALE OF PROPERTIES
By means of this instrument, on one side:

BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
SPE S.A., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 12.051.345/0001-53, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Itapeva, 538, 12º andar, Bela Vista, CEP 01332000, neste ato representada na forma do seu
estatuto social, doravante
simplesmente
designada por PROMITENTE VENDEDORA; e de
outro lado,

BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE
S.A., company enrolled in the National Register
of Legal Entities (“CNPJ/ME”) under #.
12.051.345/0001-53, headquartered in the city of
São Paulo, State of São Paulo, at 538 Itapeva
Street , 12th floor, Bela Vista, Zip Code: 0133200, herein represented under its Bylaws,
hereinafter to be simply referred to as the
“COMMITTED SELLER”; and on the other side,

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –
FII REC HOTELARIA, constituído sob a forma
de condomínio fechado, com prazo de duração
indeterminado, regido pela Lei nº 8.668, de 25
de junho de 1993, pela Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31
de outubro de 2008
(“Instrução
CVM
472/08”), inscrito no CNPJ/ME sob o nº
35.652.306/0001-07, neste ato representado
por seu administrador BTG PACTUAL
SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede
na cidade do Rio de Janeiro, estado de Rio de
Janeiro, na Praia do Botafogo, nº 501, 5º andar
(parte), Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/00001-23, por
sua vez representado na forma de seu
Estatuto Social (“Administrador”); doravante
simplesmente designado por “PROMISSÁRIO
COMPRADOR”, e em conjunto com a
PROMITENTE VENDEDORA serão designados
como “Partes” e individualmente como
“Parte”.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII REC
HOTELARIA, constituted in the form of a private
condominium, with an indefinite period of
duration, regulated by Law no. 8.668, dated June
25th, 1993, by Securities and Exchange
Commission (“CVM”) Instruction no. 472, dated
October 31st, 2008 ("CVM Instruction 472/08")
enrolled
in
the
CNPJ/ME
under
no.
35.652.306/0001-07, herein represented by its
administrator
BTG
PACTUAL
SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A. DTVM, with head offices in
the city of Rio de Janeiro, state of Rio de Janeiro,
at 501 Praia do Botafogo, 5th floor (part),
Botafogo, Zip Code 22250-040, enrolled in the
CNPJ/ME under no. 59.281.253/00001-23, in turn
being represented in the form of its Bylaws
(“Administrator”); from hereon to be referred to
simply as the “COMMITTED PURCHASER”, and
jointly with the COMMITTED SELLER as the
“Parties” and, individually as the “Parties”.

CONSIDERANDO QUE:

WHEREAS:

(i)
A PROMITENTE VENDEDORA é
legítima proprietária de parte do
imóvel situado na Alameda Rio Claro,
nº 190, no bairro Bela Vista, na Cidade
e Estado de São Paulo, objeto da
matrícula nº 190.798 do 4º Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo
(“Matrícula”);

(i)
The COMMITTED SELLER is the
lawful owner of part of the property
located at 190 Alameda Rio Claro, in the
district of Bela Vista, in the City and State
of São Paulo, object of enrollment no.
190.798 at the 4th Real Estate Registry
Office of São Paulo (“Enrollment”);

(ii) A PROMITENTE
VENDEDORA
desenvolverá no imóvel parte de um
empreendimento imobiliário de alto
padrão para uso misto, denominado
“Condomínio
Cidade
Matarazzo”,

(ii) The
COMMITTED
SELLER
is
developing part of a high-standard real
estate enterprise on the property, to be
designated for mixed use, and to be
named “Condomínio Cidade Matarazzo”,
1
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conforme memorial de incorporação
objeto do R. 05 e Av. 12 da Matrícula,
composto pelo Subcondomínio Hotel,
Subcondomínio Office e Garagem 1 do
Subcondomínio
Estacionamento
(“Empreendimento”);

in accordance with the memorial of
incorporation that is the object of R. 05
and Av. 12 of the Enrollment, consisted of
a
Sub-condominium
Hotel,
Subcondominium Offices and Garage 1 of Subcondominium Parking Lot (“Enterprise”);

(iii) O PROMISSÁRIO COMPRADOR
tem interesse na aquisição de 28 (vinte
e oito) exclusive branded suites
(“Suíte” e em conjunto, “Imóveis”), as
quais
serão
localizadas
no
Subcondomínio
Hotel
do
Empreendimento, de propriedade da e
desenvolvido
pela
PROMITENTE
VENDEDORA, sendo condição para a
aquisição destes o atendimento das
condições dispostas no presente
instrumento; e

(iii) The COMMITTED PURCHASER has
an interest in the acquisition of twentyeight (28) exclusive branded suites
(“Suite” and jointly referred to as the
"Properties"), which will be located in the
Sub-condominium Hotel of the Enterprise,
owned and developed by COMMITTED
SELLER, whilst compliance with the
conditions contained herein are a
condition for the acquisition of such
Properties; and

(iv) Os Imóveis serão utilizados para
a exploração da atividade hoteleira,
com alto padrão de qualidade, sob a
bandeira Rosewood (“Administradora
Hoteleira”) mediante a celebração de
um contrato de locação, a ser firmado
entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e a
PROMITENTE VENDEDORA (“Contrato
de Locação”) e de um contrato de
operação a ser celebrado entre a
PROMITENTE VENDEDORA e a ISM
GERENCIADORA
DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA. (respectivamente “Contrato de
Operação das Suites” e “Operadora” ou
"ISM").

(iv) The Properties shall be used for the
performance
of
top-quality
hotel
activities and under the Rosewood
brand’s name (“Hotel Manager”) through
the execution of a lease agreement to be
entered into between COMMITTED
PURCHASER and the COMMITTED SELLER
(“Lease Agreement”) and an operating
agreement to be entered into between
COMMITTED
SELLER
and
ISM
GERENCIADORA DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (respectively as
“Suite Operating Agreement” and “Suite
Manager” or "ISM").

RESOLVEM celebrar o presente Instrumento
Particular de Promessa de Venda e Compra de
Imóveis (“Contrato”), que se obrigam a
cumprir por si, seus bens e sucessores, a
qualquer tempo, e que se regerá mediante as
seguintes cláusulas, termos e condições, a
saber:

The Parties have agreed to enter into this Private
Instrument for the Promise of Purchase and Sale
of Properties (“Agreement”), which requires
compliance by such Parties, their assets and their
successors, and which is to be regulated by the
following clauses, terms and conditions:

I. DO OBJETO

I. THE OBJECT

1.1.
A PROMITENTE VENDEDORA declara
que, nesta data, é senhora proprietária e
legítima possuidora dos Imóveis, conforme
descrição contida no Anexo I (“Anexo I”), os
quais estão localizados no Subcondomínio
Hotel, conforme descrito no respectivo
memorial de incorporação, o qual é composto
por 46 (quarenta e seis) unidades hoteleiras,

1.1. The COMMITTED SELLER declares that, on
this date, it is the legal owner and possessor of
the Properties, in accordance with the
description
contained
in
Attachment
I
(“Attachment I”), which are located in the Subcondominium Hotel, as described in the
respective memorial of incorporation, and which
is composed by forty-six (46) hotel units that
2
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que representam a totalidade do “Hotel
Palácio”, 104 (cento e quatro) unidades
autônomas hoteleiras, 126 (cento e vinte e
seis) unidades autônomas “Suítes” e 2 (duas)
unidades
autônomas
“Escritório
Mata
Atlântica”, situados na Torre Mata Atlântica
(“Subcondomínio Hotel”).

represent the entire “Hotel Palácio”, one
hundred and four (104) autonomous hotel units,
one hundred and twenty-six (126) autonomous
“Suite” units, and two (2) autonomous “Mata
Atlântica Office” units, located in the “Torre
Mata Atlântica” block (“Sub-condominium
Hotel”).

1.2.
O Empreedimento foi havido pela
PROMITENTE VENDEDORA conforme os títulos
aquisitivos a seguir descritos:

1.2.
The Enterprise was acquired by the
COMMITTED SELLER in accordance with the
following deeds of title:

I.
Escritura de Compra e
Venda, de 31 de julho de 2012, de
notas do 10º Tabelião de São
Paulo/SP, livro 2.336, fls.
111/118, conforme R.12 da
matrícula nº 22.643 do 4º Oficial
de Registro de Imóveis de São
Paulo e, posteriormente, através
de incorporação societária, de 24
de março de 2015, conforme Av.
14 da mesma matrícula;

1.3.
O
cadastrado

I.

Deed of Purchase and Sale, dated
July 31, 2012, in the records of the
10th Notary Public of São Paulo/SP,
book no. 2,336, pages 111/118,
pursuant to R.12 of enrollment no.
22,643 filed with the 4th Real Estate
Registry Office of São Paulo and,
later, by means of a corporate
merger, dated March 24, 2015, as
contained in Reg. 14 of the same
enrollment;

II.
Escritura de Compra e
Venda, de 18 de novembro de
2014, de notas do 4º Tabelião de
São Paulo/SP, livro 3.118, fls.
393/400, conforme R.15 da
matrícula nº 187.262 do 4º Oficial
de Registro de Imóveis de São
Paulo e, posteriormente, através
de incorporação societária, de 24
de março de 2015, conforme Av.
16 da mesma matrícula;

II.
the Deed of Purchase and
Sale, dated November 18, 2014,
filed in the records of the 10th Notary
Public of São Paulo/SP, book no.
3,118, pages 393/400, pursuant to
R.15 of enrollment no. 187,262 filed
with the 4th Real Estate Registry
Office of São Paulo and, later, by
means of a corporate merger, dated
March 24, 2015, as contained in Reg.
16 of the same enrollment;

III.
Escritura de Compra e
Venda, de 26 de julho de 2011, de
notas do 6º Ofício de Notas do Rio
de Janeiro/RJ, livro 6.720, fls.
81, conforme R.63 da matrícula nº
75.418 do 4º Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo; e

III.
the Deed of Purchase and
Sale, dated July 26, 2011, filed in
the records of the 6th Notary Public
of Rio de Janeiro/RJ, book no.
6,720, page 81, pursuant to R.63 of
enrollment no. 75,418 of the 4th Real
Estate Registry Office of São Paulo;
and

IV.
Escritura de Compra e
Venda, de 26 de julho de 2011, de
notas do 6º Ofício de Notas do Rio
de Janeiro/RJ, livro 6.720, fls.
90, conforme R.14 da matrícula nº
75.419 do 4º Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo.

IV.
the Deed of Purchase and
Sale, dated July 26, 2011, filed in
the records of the 6th Notary Public
of Rio de Janeiro/RJ, book no.
6,720, page 90, pursuant to R.14 of
enrollment no. 75,419 of the 4th Real
Estate Registry Office of São Paulo.

Empreendimento
encontra-se
em área maior junto à

1.3. The Enterprise is registered, as part of a
larger area, with the municipality of São Paulo,
3
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municipalidade de São Paulo, conforme
cadastros nº 009.015.0032-1/0031-3/00216/0022-4.

under registration number 009.015.0032-1/00313/0021-6/0022-4.

II. DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA E
FORMA DE PAGAMENTO

II. PROMISE FOR THE SALE AND PURCHASE AND
THE FORM OF PAYMENT

2.1. Por este Contrato e na melhor forma de
direito,
a
PROMITENTE
VENDEDORA
compromete-se e obriga-se a vender a
propriedade
plena
dos
Imóveis
ao
PROMISSÁRIO COMPRADOR, incluindo-se as
acessões, construções e benfeitorias que
vierem a ser realizadas nos Imóveis, e o
PROMISSÁRIO COMPRADOR, por sua vez,
compromete-se e obriga-se a comprar os
Imóveis, observadas as cláusulas e condições
estabelecidas adiante.

2.1. For this Agreement and in the best form of
the law, the COMMITTED SELLER agrees and
undertakes to sell the full ownership of the
Properties to the COMMITTED PURCHASER,
including the accessions, constructions and
improvements that may be performed on the
Properties, and the COMMITTED PURCHASER
agrees and undertakes to purchase the
Properties, observing the following clauses and
conditions hereon.

2.2. O preço ajustado para a aquisição
da totalidade dos Imóveis é de R$
139.281.789,00 (cento e trinta e nove milhões,
duzentos e oitenta e um mil, setecentos e
oitenta e nove reais) (“Preço de Aquisição”),
conforme especificação do preço por Suíte
contida no Anexo I.

2.2.
The agreed price for the purchase of all
the Properties is one hundred and thirty-nine
million, two hundred and eighty-one thousand,
seven hundred and eighty-nine reais (BRL
139,281,789.00)
(“Acquisition
Price”),
in
accordance with the specified price per Suite
provided in Attachment I.

2.2.1. O Preço de Aquisição compreende todos
os utensílios, móveis, equipamentos e enxoval
necessário à operação hoteleira nos Imóveis
(“FF&E”), segundo o padrão e forma
estipulados no Contrato de Operação a ser
firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e a
Operadora, conforme detalhado no Anexo V
(“Lista de Pertences”).

2.2.1. The Acquisition Price includes all the
furniture, fixtures and equipment which are
necessary for the hotel operations on the
Properties (“FF&E”), in accordance with the
standard and form stipulated in the Operation
Agreement
entered
into
between
the
COMMITTED SELLER and the Suite Manager, as
detailed in the Attachment V(“ List of
Belongings”).

2.3. O pagamento do Preço de Aquisição será
realizado uma vez verificada a superação das
condições precedentes previstas no item 3.2
deste Contrato, no prazo máximo de 15
(quinze) dias a contar da notificação do
PROMISSÁRIO COMPRADOR à PROMITENTE
VENDEDORA nesse sentido, que deverá ser
encaminhada até a data de encerramento da
Oferta (conforme definido adiante), a partir da
qual passará a ser devido o Valor Mínimo
(conforme abaixo definido).

2.3. The payment of the Acquisition Price shall
be made once the precedent conditions contained
in section 3.2 of this Agreement shall be verified
and performed, within a maximum period of
fifteen (15) days counting from the respective
notification sent from the COMMITTED
PURCHASER to the COMMITTED SELLER, which
shall be forwarded until the end of the Offer (as
defined below), at which point the Minimum
Return (as defined below) will be due.

2.4. O pagamento do Preço de Aquisição, desde
que observado o atendimento das condições
indicadas neste Contrato, deverá ocorrer
mediante transferência eletrônica disponível
(TED) para a conta corrente nº 14818-5,

2.4. The payment of the Acquisition Price,
provided it is noted that all the conditions
contained herein have been met, shall be made
by means of Available Electronic Transfer (TED)
to the current account no. 14818-5, branch no.
4
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agência nº 0350, do banco Itaú, de titularidade
da PROMITENTE VENDEDORA.

0350, of bank Itaú, held by the COMMITTED
SELLER.

2.5. Conforme previsto no artigo 7º da Lei
8.668/93, os bens e direitos decorrentes da
celebração
do
presente
instrumento,
observados todos os termos e condições aqui
previstos,
constituirão
patrimônio
do
PROMISSÁRIO COMPRADOR e não se
comunicarão com o patrimônio da instituição
administradora do PROMISSÁRIO COMPRADOR,
observadas, quanto a tais bens e direitos, as
seguintes restrições:

2.5. As established in article 7th of Law 8,668/93,
the assets and rights arising from the signing of
this instrument, all the terms and conditions
established herein, shall constitute assets
belonging to the COMMITTED PURCHASER and
shall not communicate with the assets of the
COMMITTED
PURCHASER’s
administrating
institution, with the following restrictions, that
shall be observed, in relation to such assets and
rights:

I - não integrem o ativo da Administrador;
II - não respondam direta ou indiretamente por
qualquer obrigação do Administrador;
III - não compõem a lista de bens e direitos do
Administrador, para efeito de liquidação
judicial ou extrajudicial;
IV - não podem ser dados em garantia de débito
de operação do Administrador;
V - não são passíveis de execução por quaisquer
credores da administradora, por mais
privilegiados que possam ser;
VI - não podem ser constituídos quaisquer ônus
reais sobre os Imóveis.

I - they do not form part of the Administrator’s
assets;
II - they are not connected, either directly or
indirectly, with any Administrator’s obligation ;
III - they do not appear on the list of assets and
rights pertaining to the Administrator, for the
effects of judicial or extrajudicial liquidation;
IV - they may not be offered as a debt guarantee
in operations involving the Administrator;
V - they may not be subject to foreclosure by any
of the Administrator’s creditors, regardless of
however privileged they may be;
VI - no in-rem guarantee may be constituted on
the Properties.

III. DAS CONDIÇÕES A QUE SE SUBORDINA
ESTE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

III. CONDITIONS TO WHICH THIS PURCHASE AND
SALE AGREEMENT ARE SUBJECT OF

3.1.
Considerando que o PROMISSÁRIO
COMPRADOR é um Fundo de Investimento
Imobiliário, a compra e venda objeto deste
instrumento encontra-se condicionada à
emissão, subscrição e integralização efetiva
das cotas do Fundo, em quantidade suficiente
para adquirir os Imóveis, nos termos da Oferta
de cotas da primeira emissão do Fundo
aprovada em R$ 155.000.000,00 (cento e
cinquenta e cinco milhões de reais) (“Oferta”
ou “1ª Emissão”), bem como com as demais
obrigações descritas neste Contrato.

3.1.
Considering that the COMMITTED
PURCHASER is a Real Estate Investment Fund,
the purchase and sale object of this instrument is
conditional upon the Fund’s quotas being issued,
underwritten and fully paid-up, in a sufficient
amount to acquire the Properties, under the
terms of the Offer of quotas of the Fund’s first
issue approved on one hundred and fifty five
million reais (BRL 155,000,000.00) (“Offer” or
“1st Issue”), as well as all the other obligations
outlined herein.

3.2. Cumpridas as condições precedentes
abaixo previstas, deverá ser realizado o
pagamento do Preço de Aquisição nos termos
deste Contrato e no prazo previsto na Cláusula
2.3 acima. São condições para a concretização
do presente Contrato, cumulativamente:

3.2.
Once all the precedent conditions
established below have been fulfilled, the
payment of the Acquisition Price shall be made
under the conditions of this Agreement, within
the term provided in section 2.3 above. Here
follow the cumulative conditions required for the
definitive closing of this Agreement:

(i)
cotas

(i) effective placement of all the
quotas from the 1st Issue and the

efetiva colocação das
da 1ª Emissão e o

5
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encerramento da Oferta, em
montante suficiente para que seja
efetuado, o pagamento do Preço de
Aquisição dos Imóveis, observado o
disposto no item 3.3.1 abaixo;

closure of the Offer, in a sufficient
amount to make the effective payment
of the Acquisition Price of the
Properties, observing the provisions of
section 3.3.1 below;

(ii)
conclusão satisfatória da
Diligência Jurídica realizada por
assessor
jurídico independente,
após o exame da documentação
e na forma disposta na Cláusula
IV abaixo, o que deverá estar
superado em até 30 (trinta) dias;

(ii)
satisfactory conclusion of
the Legal Due Diligence performed by
an
independent
legal
counsel,
following
examination
of
the
documentation and in the form
established in Clause IV below, in
which should be completed until thirty
(30) days;

(iii)
confirmação do valor de
mercado dos Imóveis, por laudo de
avaliação, por empresa de avaliação
especializada, a ser contratada pelo
Fundo, o qual não poderá ser
inferior ao Preço de Aquisição;

(iii)
confirmation of the market
value of the Properties, by means of an
expert evaluation report, by a
specialist evaluation company that
shall be contracted by the Fund, and
which may not be inferior to the
Acquisition Price;

(iv)
apresentação,
pela
PROMITENTE
VENDEDORA,
de
apólices
do
seguro
de
responsabilidade civil (RCC) e do
seguro de riscos de engenharia (RE),
envolvendo todas as etapas de
desenvolvimento do Subcondomínio
Hotel e a Garagem 1, assim como o
comprovante de pagamento e
quitação dos respectivos prêmios; e

(iv)
presentation,
by
the
COMMITTED SELLER, of civil liability
insurance
policies
(RCC)
and
engineering risk insurance (RE),
involving all the development of the
Subcondominium Hotel and Garage 1
stages, as well as proof of payment
and quittance of their respective
premiums; and

(v) a celebração do Contrato de
Locação entre o PROMISSÁRIO
COMPRADOR e
PROMITENTE
VENDEDORA conforme tratado
adiante na Cláusula VI.
3.3. Caso não sejam superadas quaisquer das
condições acima após o decurso do prazo de
150 (cento e cinquenta) dias da data de
assinatura deste Contrato, qualquer uma das
Partes poderá optar pela rescisão unilateral
deste Contrato, hipótese em que as Partes
retornarão ao status quo ante, nada sendo
devido entre elas a qualquer título.
3.3.1. Caso ocorra apenas a colocação parcial
das cotas do PROMISSÁRIO COMPRADOR, em
valor inferior ao necessário para pagar o Preço
de Aquisição e arcar com os custos da Oferta,
caberá exclusivamente à PROMITENTE
VENDEDORA decidir se dará prosseguimento à

(v) the execution of the Lease
Agreement between the COMMITTED
PURCHASER and the
COMMITTED
SELLER in accordance with Section VI
below.

3.3. In case of any of the above-mentioned
conditions have not been complied with after a
period of one hundred and fifty days (150) from
the execution date of this Agreement, either of
the Parties may opt to unilaterally terminate this
Agreement,
meaning
that,
under
such
hypothesis, the Parties will return to the status
quo ante, with nothing being owed between
then, under whatever context.

3.3.1. In the event that only a portion of the
COMMITTED PURCHASER’s quotas are placed, at
a sum that is insufficient to pay the Acquisition
Price and cover the costs of the Offer, the
COMMITTED SELLER, at its sole discretion will
6
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presente compra e venda, hipótese em que as
partes de boa-fé escolherão as suítes que
serão
adquiridas
pelo
PROMISSÁRIO
COMPRADOR, hipótese em que a Opção de
Venda, a Opção de Compra Suítes I e Opção de
Compra Suítes II e o Contrato de Locação
deverão ser ajustadas proporcionalmente às
suítes selecionadas.

decide whether to proceed with this purchase
and sale, in which case the parties will, in good
faith, choose the suites that are to be acquired
by the COMMITTED PURCHASER, a hypothesis
under which the ‘Suite Call Option I’ and ‘Suite
Call Option II’ and the Lease Agreement shall be
adjusted proportionally according to the selected
suites.

3.3.2. Caso a PROMITENTE VENDEDORA
decida não proceder à presente compra e
venda de forma parcial na hipótese prevista na
Cláusula 3.3.1 acima, o presente Contrato será
rescindido de pleno direito, sem que qualquer
penalidade, indenizações, reembolsos ou
quaisquer outros valores de qualquer natureza
sejam devidos de parte a parte em razão dessa
rescisão.

3.3.2. In case COMMITTED SELLER decides not to
proceed with the purchase and sale in a partial
manner as provided in Section 3.3.1 above, this
Agreement shall be terminated and no Party shall
be entitled to any payment of any penalty,
indemnification, reimbursement or any other
amounts of any nature whatsoever as a result of
such termination.

3.4. A presente compra e venda poderá ser
desfeita pelo PROMISSÁRIO COMPRADOR, a
seu exclusivo critério, caso as obras dos
Imóveis não sejam concluídas até 31 de
dezembro de 2021 (“Data de Conclusão”),
caracterizada pela emissão do Auto de
Conclusão (“Habite-se”), hipótese na qual
deverá
a
PROMITENTE
VENDEDORA
recomprar
os
Imóveis
e
reembolsar
integralmente o Preço de Aquisição pago pelo
PROMISSÁRIO COMPRADOR, sendo que a
importância devida será acrescida de multa
não compensatória de 2% (dois por cento),
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e
com correção monetária pela variação positiva
do IGP-M/FGV, calculadas desde o pagamento
do Preço de Aquisição.
3.4.1. Na hipótese de ocorrência de eventos
de caso fortuito ou força maior (no que se
incluem greves e paralisações dos serviços
públicos que comprovadamente afetem a
aprovação, regularização e/ou a construção
do Empreendimento, ou ainda que afetem a
mão
de
obra
e
de
materiais,
comprovadamente,
por
motivos
não
imputáveis à PROMITENTE VENDEDORA, ou a
existência de decisões judiciais que
suspendam ou impeçam as aprovações e
construção do Empreendimento, desde que
não causadas por culpa da PROMITENTE
VENDEDORA, dentre outras hipóteses que
tenham os mesmos efeitos), serão suspensos
os prazos para execução da obra e acrescidos
do mesmo número de dias de paralisação e
daqueles necessários à retomada de seu ritmo

3.4. This purchase and sale may be terminated
by the COMMITTED PURCHASER, at its sole
discretion, in case the works on the Properties
have not been concluded by December 31st, 2021
“Conclusion Date”), proven by the issuance of the
Certificate of Occupancy (“Habite-se”), under
which hypothesis, the COMMITTED SELLER shall
repurchase the Properties and reimburse the
Acquisition Price paid by the COMMITTED
PURCHASER in full, accrued with a pecuniary fine
of two percent (2%), interest on arrears of one
percent (1%) per month and inflation by the
positive variation of the IGP-M/FGV price index,
calculated from the payment of the Acquisition
Price.

3.4.1. In the event of the occurrence of force
majeure events or unforeseeable circumstances
(including labor strikes and the shutting down of
public services that can be proven to affect the
approval, regularization and/or construction of
the Enterprise, or which affect the labor and
materials, for reasons that cannot be imputed to
the COMMITTED SELLER, or the existence of
court decisions that suspend or prevent the
approvals and construction of the Enterprise,
provided they have not been caused by the
COMMITTED SELLER, along with other
hypotheses that have the same effects), the
deadlines for the completion of the work shall be
suspended, with the same number of days
corresponding to the shutdown of services being
added, along with the number of days required
7
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3.4.2. Adicionalmente à Data de Conclusão, os
Imóveis deverão ser entregues prontos e
acabados ao PROMISSÁRIO COMPRADOR, , até
31 de dezembro de 2021, devidamente
guarnecidos com o FF&E.
3.4.3. A recompra dos Imóveis e reembolso do
Preço de Aquisição previsto no item 3.4 acima,
deverá ocorrer no prazo improrrogável de 15
(quinze) dias a contar do término do prazo
indicado na cláusula 3.4. acima, após
recebimento de notificação enviada pelo
PROMISSÁRIO COMPRADOR à PROMITENTE
VENDEDORA comunicando sua intenção de
rescindir o presente Contrato. Até que ocorra
o efetivo reembolso do Preço de Aquisição, o
PROMISSÁRIO
COMPRADOR
continuará
auferindo o Valor Mínimo (conforme definido
adiante), sem qualquer compensação de
valores com as eventuais quantias devidas pela
PROMITENTE VENDEDORA.
IV. DA DILIGÊNCIA JURÍDICA
4.1. Em até 15 (quinze) dias contados
da presente data, obriga-se a PROMITENTE
VENDEDORA a entregar ao PROMISSÁRIO
COMPRADOR,
às
suas
expensas,
a
documentação elencada no Anexo IV,
devidamente atualizada, sendo que para os
casos em que a certidão não for expressa
quanto ao seu prazo de validade, a data de sua
expedição deverá ser inferior a 30 (trinta) dias
de sua apresentação.
4.2.
Se as certidões apresentadas
apontarem pendências, ou forem emitidas
de forma “positiva” ou “positiva com efeito
de negativa” tais certidões deverão vir
acompanhadas das respectivas Certidões de
Objeto e Pé, relatório do advogado
responsável pela condução do processo e/ou
relatório de auditoria legal ou extratos de
débitos, conforme o caso, que contenha o
valor envolvido. As certidões deverão ter sido
expedidas há menos de 30 (trinta) dias de sua
apresentação e deverão ser obtidas com todas
as grafias constantes dos documentos
expedidos pelo Registro Imobiliário.
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normal. Não se incluem dentre os casos de
força maior ou caso fortuito os eventos
decorrentes da pandemia da Covid-19, que são
nesta data conhecidos pelas partes.

for the return to normal activities. Not included
amongst force majeure events or unforeseeable
circumstances are any events arising from the
Covid-19 pandemic, which are, on this present
date, recognized by the Parties.

3.4.2. In addition to the Conclusion Date , the
Properties should be delivered, ready and
finished, to the COMMITTED PURCHASER, to its
writ of entry, by December 31st, 2021, duly
equipped with the FF&E.
3.4.3. The repurchase and reimbursement of the
Acquisition Price, as stipulated in section 3.4
above, should occur within the non-extendable
period of fifteen (15) days counting from the
termination of the deadline stated in clause 3.4
above, following receipt of notification sent by
the COMMITTED PURCHASER to the COMMITTED
SELLER communicating its intention to terminate
this
Agreement.
Until
the
effective
reimbursement of the Acquisition Price, the
COMMITTED PURCHASER shall continue to earn
the Minimum Return (as defined below), without
any compensation of sums from any amount owed
by the COMMITTED SELLER.
IV. LEGAL DUE DILIGENCE

4.1.
Within fifteen (15) days of the present
date, the COMMITTED SELLER is required to
deliver to the COMMITTED PURCHASER, at its
own expense, the duly updated documentation
listed in Attachment IV, whilst in those cases in
which the certificate did not expressly state the
period of validity, its date of issue should be of
no more than thirty (30) days from its
presentation.

4.2.
Should the certificates presented
demonstrate pending issues, or if they have been
issued stating “overdue liabilities” or “overdue
liabilities with clearance effects” such conditions
should be accompanied by the respective
Certificate of Purpose and Status, a report from
the attorney responsible for handling the process
and/or a due diligence report or debit
statements, depending upon the case, that must
contain the sum involved. The certificates should
have been issued within thirty (30) days of their
presentation and should be obtained with the
same spelling contained in the documents issued
by the Real-Estate Registry.
8
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4.4. Recebidos os documentos mencionados
nesta
Cláusula
IV,
o
PROMISSÁRIO
COMPRADOR
fará
a
sua
primeira
manifestação, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis a contar de seu recebimento respectivo.
O
PROMISSÁRIO
COMPRADOR
poderá
requerer à PROMITENTE VENDEDORA, nesse
prazo,
eventuais
esclarecimentos
que
entender necessários para a conclusão de sua
análise, com vistas a verificar a viabilidade
do negócio jurídico pretendido por este
Contrato. Tais esclarecimentos deverão ser
prestados pela PROMITENTE VENDEDORA no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a
entrega do pedido de esclarecimentos pelo
PROMISSÁRIO COMPRADOR, o qual, por sua
vez, deverá concluir a sua análise nos 05
(cinco) dias úteis subsequentes, observado o
prazo máximo de 30 (trinta) dias para a
conclusão satisfatória desta condição.
4.5. Caso o resultado da análise documental
revele a existência de ônus, vício ou condição
que, a critério do PROMISSÁRIO COMPRADOR,
coloque em risco a validade e a plena eficácia
da compra e venda objeto deste compromisso,
o PROMISSÁRIO COMPRADOR poderá notificar
por escrito a PROMITENTE VENDEDORA sobre
a rescisão do presente instrumento. Nesta
hipótese, não caberá a qualquer uma das
Partes direito a indenização ou retenção de
qualquer espécie, inclusive com despesas
verificadas com a condução do negócio até a
sua rescisão.

V. DA POSSE E DA ESCRITURA PÚBLICA DE
COMPRA E VENDA
5.1. O PROMISSÁRIO COMPRADOR será
imitido na posse indireta dos Imóveis quando
da conclusão das obras e obtenção do Habitese pela PROMITENTE VENDEDORA. A posse
direta dos Imóveis será entregue à
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4.3.
Em até 10 (dez) dias corridos
anteriores à celebração da Escritura Pública
de Compra e Venda, a PROMITENTE
VENDEDORA,
após
notificada,
deverá
apresentar ao PROMISSÁRIO COMPRADOR os
documentos atualizados que venham a ser
exigidos pelo Tabelião para a lavratura da
referida escritura, que sejam de sua
responsabilidade.

4.3. Within a maximum of ten (10) consecutive
days prior to the signing of the Public Deed of
Purchase and Sale, the COMMITTED SELLER,
after being notified, shall present to the
COMMITTED PURCHASER all the updated
documents that have been required by the Notary
Officer for the drafting of the deed in question,
which may be of its responsibility.

4.4. Once all the documents mentioned in this
Clause IV have been received, the COMMITTED
PURCHASER shall issue its first conclusion, within
five (5) business days of their respective receipt.
The COMMITTED PURCHASER may require from
the COMMITTED SELLER, during this period, any
possible clarifications that it believes to be
necessary for the conclusion of its analysis, with
a view to verifying the viability of the legal
business intended by this Agreement. Such
clarifications should be provided by the
COMMITTED SELLER within five (5) business days
from the delivery of the request for clarification
by the COMMITTED PURCHASER, that might
conclude its analysis within the subsequent five
(5) business days, with the maximum period of
thirty (30) days for the satisfactory conclusion of
this condition.

4.5.
Should the result of the analysis of the
documentation reveal the existence of any
encumbrance, defect or condition that, at the
criteria of the COMMITTED PURCHASER, presents
a risk to the validity and effectiveness of the
purchase and sale that is the object of this
Agreement, the COMMITTED PURCHASER may
give written notice of terminatiuon of this
Agreement to the COMMITTED SELLER. Under
this hypothesis, neither of the Parties shall have
a right to any indemnity or the retention of any
sum, including any involving or confirmed
expenses made in connection with the business
provided herein through the termination of this
Agreement.
V. POSSESSION AND
PURCHASE AND SALE

PUBLIC

DEED

OF

5.1. The COMMITTED PURCHASER shall be
granted indirect possession of the Properties
upon the conclusion of the works and once the
Habite-se has been obtained by the COMMITTED
9
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5.1.1. Para a imissão do PROMISSÁRIO
COMPRADOR na posse dos Imóveis, deverá a
PROMITENTE VENDEDORA apresentar os
seguintes documentos:
(i) Habite-se
relativo
ao
Empreendimento, expedido pelo
Poder Municipal competente;
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PROMITENTE VENDEDORA, nos termos que
forem acordados no Contrato de Locação, a
ser certificado mediante termo de vistoria.

SELLER. The direct possession/entry of the
Properties shall be delivered to the COMMITED
SELLER, under the terms agreed in the Lease
Agreement, to be certified according to an
inspection term.
5.1.1. For the direct possession/entry of the
COMMITTED PURCHASER in the Properties, the
COMMITTED SELLER shall present the following
documents:

(i) Certificate of Occupancy (“Habitese”) relating to the Enterprise, issued
by the qualified Municipal Authority;

(ii)
Averbação da construção
do Empreendimento no Cartório de
Registro de Imóveis competente;

(ii)
Legal registration of the
construction of the Enterprise at the
qualified Real Estate Registry Office;

(iii)
CND - Certidão Negativa
de
Débitos
Relativos
às
Contribuições
Previdenciárias
expedida pelo INSS referente à
construção;

(iii)
CND - Clearance Certificate
for Debts Relating to Social Security
Contributions issued by INSS regarding
the construction;
(iv)
‘CRF’ - Certificate of Good
Standing with the Employee Severance
Indemnity Fund (FGTS), related to the
COMMITTED SELLER;

(iv)
CRF - Certificado de
Regularidade de Situação do FGTS,
com relação à PROMITENTE
VENDEDORA;
(v) Registro
do
respectivo
Instrumento
de
Instituição,
Especificação e Convenção de
Condomínio, na forma a Lei nº
4.591/64, no Cartório de Registro
de Imóveis competente;

(v) Registration of the respective
Instrument
of
Condominium
Institution,
Specification
and
Agreement, as established in Law no.
4,591/64, at the qualified Real Estate
Registry Office;

(vi)
Certidão
de
Débitos
relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, com relação
à PROMITENTE VENDEDORA; e

(vi)
Debt Clearance Certificate
relating to Federal Taxes and Federal
Tax Liabilities, related to the
COMMITTED SELLER; and

(vii)
Laudo de vistoria que
possa atestar a condição dos
Imóveis, sendo certo que eventuais
reparos deverão ser executados em
prazo acordado pelas Partes
observada a complexidade destes.
5.2 Será lavrada Escritura Pública de
Compra e Venda em Tabelionato de Notas a
ser indicado pelo PROMISSÁRIO COMPRADOR
(“Escritura Pública de Compra e Venda”), em
termos a serem aceitos pelas Partes, quando
da imissão na posse indireta dos Imóveis,
devendo o PROMISSÁRIO COMPRADOR

(vii)
Inspection report that can
prove the condition of the Properties,
it being understood that any repairs
shall be carried out within a period
agreed by the Parties observing its
complexity.
5.2 A Public Deed of Purchase and Sale will be
drawn up at a Notary Public to be nominated by
the COMMITTED PURCHASER (“Public Deed of
Purchase and Sale”), in a form that shall be
agreed by the Parties, upon delivery of the
indirect possession of the Properties, with the
10
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confirmar com 05 (cinco) dias úteis de
antecedência a PROMITENTE VENDEDORA a
data, a hora e o local para assinatura da
Escritura Pública de Compra e Venda
informados na notificação de que trata o item
4.3.

COMMITTED PURCHASER being responsible to
confirm to the COMMITTED SELLER, with at least
five (5) business days in advance, the date, time
and location for the signing of the Public Deed of
Purchase and Sale informed in the notification
referred in the section 4.3.

5.3 Todas as despesas, emolumentos e
impostos relativos à lavratura e registro da
Escritura Pública de Compra e Venda, tais
como emolumentos de Registro de Títulos e
Documentos e Registro de Imóveis e Imposto
de Transmissão de Bem Imóvel inter vivos,
deverão ser pagas pelo PROMISSÁRIO
COMPRADOR. Na hipótese prevista na
cláusula 3 e item 3.4.3, todas as despesas,
emolumentos e impostos relativos à lavratura
da Escritura de Compra e Venda dos Imóveis
relacionada à recompra dos Imóveis deverão
ser pagas pela PROMITENTE VENDEDORA.

5.3 All expenses, charges and taxes relating to
the drafting of the Public Deed of Purchase and
Sale, such including charges imposed by the
Public Registry of Deeds and Documents and the
Real Estate Registry Office and the Inter-Vivo
Property Transfer Tax, shall be paid by the
COMMITTED PURCHASER. In the scenario
outlined in clause 3 and item 3.4.3, all expenses,
fees and taxes relating to the drafting of the
Deed of Purchase and Sale of the Properties
related to the repurchase of the Properties shall
be paid by the COMMITTED SELLER.

5.4. Caberá à PROMITENTE VENDEDORA
apresentar os documentos que sejam exigidos
pelo Tabelionato de Notas e que sejam de sua
responsabilidade, para a lavratura da
Escritura Pública de Compra e Venda.
VI. DA LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS E GARANTIA
DE RENTABILIDADE
6.1. A PROMITENTE VENDEDORA tem
interesse em locar os Imóveis objeto da
presente compra e venda a partir da data de
pagamento do Preço de Aquisição, pelo prazo
de 25 (vinte e cinco) anos contados da data de
inauguração do Hotel, para fins de
desenvolvimento de atividades de operação
hoteleira.
6.2. Adicionalmente à intenção indicada no
item 6.1 acima, para a fixação do Preço de
Aquisição dos Imóveis foi levado em
consideração um retorno do investimento feito
pelo PROMISSÁRIO COMPRADOR, durante o
prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados do
pagamento do Preço de Aquisição ("Prazo
Mínimo") correspondente a (i) no primeiro ano
uma renda mensal equivalente a 8,7% a.a.
(oito inteiros e setenta centésimos por cento),
(ii) no segundo e terceiro anos, uma renda
mensal correspondente a 8,2% a.a., sendo
essas rendas mensais sempre calculadas sobre
o montante total captado pela 1ª Emissão
(“Valor Mínimo”).

5.4. It is the responsibility of the COMMITTED
SELLER to present all the documents required by
the Notary Public and that are the responsibility
of such Party, for the drafting of the Public Deed
of Purchase and Sale.
VI. LEASING OF THE PROPERTIES
GUARANTEE OF PROFITABILITY

AND

6.1. The COMMITTED SELLER is interested in
leasing the Properties from the COMMITTED
PURCHASER as of the payment of the Acquisiton
Price by the COMMITTED PURCHASER, for a eriod
of twenty five (25) years from the opening date
of the Hotel, for purposes of performing hotel
operation activities.

6.2. In addition to the intent described in section
6.1 above, the following rate of return for
COMMITTED PURCHASER's investment was taken
into account for establishing the Acquisition Price
of the Properties, for a period of thirty-six (36)
months counting from the payment of the
Acquisiton Price ("Minimum Term"): (i) during the
first year, a monthly revenue equivalent to eight
point seven percent (8.7%) per year, (ii) during
the second and third years, a monthly revenue
equivalent to eight point two percent (8.2%) per
year, all calculated on the total amount raised
through the 1st Issue (“Minimum Return”).
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6.3.1. Independentemente da efetiva entrega
da posse dos Imóveis à PROMITENTE
VENDEDORA, na qualidade de locatária, o
Valor Mínimo deverá ser pago pela
PROMITENTE VENDEDORA ao PROMISSÁRIO
COMPRADOR, a título de renda mínima
garantida, e posteriormente a título de
locação, durante o Prazo Mínimo.
6.4. Independentemente da efetiva vigência
do Contrato de Locação, a obrigação da
PROMITENTE VENDEDORA, na qualidade de
vendedora dos Imóveis, de pagar o Valor
Mínimo será devida incondicionalmente
durante todo o Prazo Mínimo, sendo certo que
caso a locação seja descontinuada por
qualquer
motivo,
o
PROMISSÁRIO
COMPRADOR continuará com o direito,
durante o Prazo Mínimo, de exigir o Valor
Mínimo da PROMITENTE VENDEDORA.
VII. DAS OPÇÕES DE COMPRA E DE VENDA DOS
IMÓVEIS
7.1. A PROMITENTE VENDEDORA outorga
neste ato ao PROMISSÁRIO COMPRADOR uma
opção de venda (“Opção de Venda”) sobre as
14 (quatorze) unidades identificadas no Anexo
II (“Suítes Opção de Venda”) com exercício de
opção em até 10 (dez) dias úteis após (i)
exercício da Opção de Compra I ou (ii) o não
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6.3 O valor mínimo do aluguel a ser fixado
no Contrato de Locação devido até o término
do Prazo Mínimo deverá corresponder ao Valor
Mínimo devido pela PROMITENTE VENDEDORA
e deverá ser pago até o 5º (quinto) dia útil de
cada mês subsequente à apuração. O
pagamento das despesas de utilização dos
Imóveis, tais como taxas condominiais, tarifas
de utilização de água e esgoto, gás, energia
elétrica, internet e TV a cabo, IPTU, seguros
(responsabilidade civil, patrimonial e lucros
cessantes) preços e encargos cobrados a
qualquer título pelos órgãos públicos e/ou
empresas
concessionárias
de
serviços
relacionados aos Imóveis, bem como fundo de
reserva de FF&E, taxas de administração e
tributos devidos pela operação dos Imóveis e
impostos, competirão ao PROMISSÁRIO
COMPRADOR, mediante dedução do valor do
aluguel percentual devido pela PROMITENTE
VENDEDORA, na qualidade de locatária dos
Imóveis, sem prejuízo do pagamento do Valor
Mínimo durante o Prazo Mínimo.

6.3 The minimum rent amount to be provided
in the Lease Agreement that shall be due until
the end of the Minimum Term shall correspond to
the Minimum Return due by the COMMITTED
SELLER and shall be paid by the fifth (5th)
business day of each month following the
calculation. The payment of the expenses related
to the use, condominium charges, tariffs for the
use of waste and water, gas, electricity services,
internet, cable television, IPTU, insurances (civil
liability, asset and lost profits) prices, charges
summed by the public bodies or service
concession operators relating to the Properties,
as well as FF&E reserve fund, taxes and
management fees due by the Properties
operation and taxes shall be borne by the
COMMITTED PURCHASER by deduction from any
percentage rent due by the COMMITTED
PURCHASER in the capacity of lessee of the
Properties, without prejudice to payment of the
Minimum Return during the Minimum Term.

6.3.1.Regardless of the effective delivery of the
possession of the Properties to the COMMITTED
PURCHASER, in the capacity of lessee, the
Minimum Sum should be paid by the COMMITTED
SELLER to the COMMITTED PURCHASER, in the
form of the guaranteed minimum revenue, and
subsequently in the form of rent during the
Minimum Term.
6.4. Regardless of the effective term of the Lease
Agreement, the obligation of the COMMITTED
SELLER, in its capacity of seller of the Properties,
to pay the Minimum Return shall be due
unconditionaly during the Minimum Term, and
even if the Lease Agreement is terminated due to
any reason, the COMMITTED PURCHASER will
continue to be entitled to demand from the
COMMITTED SELLER the Minimum Return during
the Minimum Term.
VII. OPTIONS FOR THE PURCHASE AND SALE OF
THE PROPERTIES

7.1. The COMMITTED SELLER hereby grants the
COMMITTED PURCHASER a put option (“Put
Option”) on the fourteen (14) units identified in
Attachment II (“Suites Put Option”) with the
exercising of the option for ten (10) business days
after (i) the COMITTED SELLER´s exercise of the
12
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7.2. O PROMISSÁRIO COMPRADOR outorga
neste ato à PROMITENTE VENDEDORA uma
opção de compra (“Opção de Compra I”) sobre
as 11 (onze) unidades identificadas no Anexo
III (“Suítes Opção de Compra I”) com exercício
de opção no último dia útil do 36º (trigésimo
sexto) mês do pagamento do Preço de
Aquisição, por um preço de compra
equivalente ao valor total bruto captado na 1ª
Emissão, proporcional às 11 (onze) unidades
objeto da Opção de Compra I, atualizado
monetariamente pelo IPCA/IBGE, acrescido
em 10,2% (dez inteiros e vinte centésimos por
cento) ao ano e deduzido de 8,367% (oito
inteiros, trezentos e sessenta e sete
centésimos por cento) ao ano.
7.3. O PROMISSÁRIO COMPRADOR outorga
neste ato à PROMITENTE VENDEDORA uma
opção de compra (“Opção de Compra II”)
sobre as 28 (vinte e oito) unidades
identificadas no Anexo I (“Suítes Opção de
Compra II”) com exercício de opção, no último
dia útil do 36º (trigésimo sexto) mês do do
pagamento do Preço de Aquisição, por um
preço de compra equivalente ao valor total
bruto captado na 1ª Emissão, atualizado
monetariamente pelo IPCA/IBGE, acrescido
em 12,2% (doze inteiros e vinte centésimos por
cento) ao ano e deduzido de 8,367% (oito
inteiro, trezentos e sessenta e sete centésimos
por cento) ao ano. Na eventualidade da
PROMITENTE VENDEDORA exercer a Opção de
Compra I, acordam as Partes que a Opção de
Venda ficará limitada a 03 (três) unidades
(suítes 846, 848 e 850), por outro lado, se a
PROMITENTE VENDEDORA exercer a Opção de
Compra II a Opção de Venda fica sem efeito.
7.4. As alienações previstas nos itens 7.1, 7.2
e 7.3 não poderão ser fracionadas, devendo as
suítes objeto da respectiva opção serem
negociadas como um todo, observada a
disposição contida na cláusula 3.1.1.
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exercício da Opção de Compra I nem da Opção
de Compra II, conforme o caso, por um preço
de venda equivalente ao valor total bruto
captado na 1ª Emissão, proporcional às 14
(quatorze) unidades objeto da Opção de
Venda.

Call Option I or (ii) the failure of the COMMITED
SELLER to exercise either the Call Option I or the
Call Option II, as the case may be, for a sale price
equivalent to the total gross amount raised in the
1st Issue, proportional to fourteen (14) units that
are the object of the Put Option.


7.2. The COMMITTED PURCHASER hereby
grants the COMMITTED SELLER a call option
(“Call Option I”) on the eleven (11) units
identified in Attachment III (“Suites Call Option
I”) with the exercising of the option on the last
business day of the thirty-sixth (36th) month from
the payment of the Acquisiton Price, for a sale
price equivalent to the total gross amount raised
in the 1st Issue, proportional to the eleven (11)
units that are the object of the Call Option I,
adjusted by inflation according to IPCA/IBGE
index, plus ten point two percent (10.2%) per
year minus eight point three hundred and sixty
seven thousandths per cent (8.367%) per year.

7.3. The COMMITTED SELLER hereby also grants
the COMMITTED PURCHASER a call option (“Call
Option II”) on the twenty-eight (28) units
identified in Attachment I (“Suites Call Option
II”) with the exercising of the option on the last
business day of the thirty-sixth (36th) month from
the payment of the Acquisiton Price, for a sale
price equivalent to the total gross amount raised
in the 1st Issue, adjusted by inflation according to
IPCA/IBGE index, plus twelve point two percent
(12.2%) per year minus eight point three hundred
and sixty seven thousandths per cent (8.367%) per
year. In the event that the COMMITTED SELLER
exercises Call Option I, the Parties agree that the
Put Option will be limited to 3 (three) units
(suites 846, 848 e 850), on the other side, if the
COMMITTED SELLER exercises the Call Option II
the Put Option will be null.

7.4. The sales outlined in sections 7.1, 7.2 and
7.3 may not be divided up, and the suites that are
the object of the respective option will be
negotiated as a whole, provided the provision set
forth on clause 3.1.1.
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7.5. As alienações previstas nos itens 7.1, 7.2
e 7.3 acima deverão observar, no que couber,
as disposições previstas nos itens 5.2, 5.3 e
5.4.

7.5. The sales outlined in sections 7.1, 7.2 and
7.3 above should, where applicable, observe the
provisions outlined in sections 5.2, 5.3 and 5.4,

7.5.1. A Opção de Venda, Opção de Compra I
e Opção de Compra II permanecerão
totalmente válidas mesmo após a outorga da
Escritura Pública de Compra e Venda dos
Imóveis ao PROMISSÁRIO COMPRADOR.

7.5.1. The Put Option, Call Option I and Call
Option II shall remain fully valid even after the
granting of the Public Deed of Purchase and Sale
of the Properties to the COMMITTED
PURCHASER.

7.6. A opção, seja para compra seja para a
venda, será exercida, a critério de
conveniência e oportunidade do PROMISSÁRIO
COMPRADOR
e/ou
da
PROMITENTE
VENDEDORA, mediante o envio de notificação
à outra Parte, conforme aplicável, dentro do
prazo para exercício aplicável a cada uma, nos
termos dos itens 7.1, 7.2 e 7.3 acima
(“Notificação para Exercício da Opção”). Caso
uma das Partes entregue à outra Parte a
Notificação para Exercício da Opção dentro do
respectivo prazo para exercício, estarão as
Partes obrigadas a adquirir e/ou a vender os
respectivos Imóveis, livre de quaisquer ônus,
pelo respectivo Preço da Opção.

7.6. The option, for a sale or for a purchase, shall
be exercised, at the convenience and most
convenient time for the COMMITTED PURCHASER
and/or the COMMITTED SELLER, by means of the
delivery of a notification to the other Party, as
applicable, within the exercising period, under
the terms of sections 7.1, 7.2 and 7.3 above
(“Notification for Exercising of the Option”).
Should one of the Parties deliver a Notification
for Exercising of the Option to the other Party
within the respective exercising period, both the
Parties will be obliged to acquire and/or sell the
relevant Properties, free from any encumbrance,
for the respective Option Price.

7.6.1. Uma vez exercida qualquer uma das
opções, as Partes deverão firmar em até 15
(quinze) dias contados do recebimento da
Notificação para Exercício da Opção, a
competente escritura definitiva de compra e
venda. O pagamento do Preço da Opção será
realizado em moeda corrente nacional, em uma
única parcela, na data da celebração da
escritura de compra e venda aqui mencionada.

7.6.1. Once any of the options has been exercised,
the Parties should sign the relevant definitive deed
of purchase and sale within fifteen (15) days of the
receipt of the Notification for Exercising of the
Option. The payment of the Option Price shall be
made in current national currency, in a single
installment, on the date of the signing of the deed
of purchase and sale mentioned herein.

7.6.2. As despesas, emolumentos e impostos
relativos à lavratura e registro da Escritura de
Compra e Venda, no caso de exercício da Opção
por qualquer das Partes, tais como emolumentos
de Tabelionato de Notas, de Registro de Imóveis,
imposto de transmissão de bem imóvel – inter
vivos (ITBI), correrão por conta exclusiva da
PROMITENTE VENDEDORA.

7.6.2. The expenses, charges and taxes relating to
the drafting of the Deed of Purchase and Sale, in
case of the exercise of the Option by any of the
Parties, including charges imposed by the Notary
Officer, the Real Estate Registry Office and the
Inter-Vivo Property Transfer Tax, shall be paid
exclusively by the COMMITTED SELLER.

VIII.
DA
IRREVOGABILIDADE
IRRETRATABILIDADE

E VIII. IRREVOCABILITY AND IRREVERSIBILITY

8.1. Observadas as ressalvas previstas neste
instrumento, este Contrato obriga as Partes
contratantes e seus herdeiros ou sucessores,
a qualquer título, em caráter irrevogável e
irretratável.

8.1. Considering that all the provisios outlined
herein shall be observed, this Agreement
irrevocably and irreversibly binds the contracting
Parties and their inheritors or successors, in any
capacity.
14
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XI.

PAYMENT IN ARREARS AND DEFAULTING

9.1. O atraso no pagamento dos valores
devidos pelo PROMISSÁRIO COMPRADOR à
PROMITENTE VENDEDORA ou no pagamento
do
Valor
Mínimo
pela
PROMITENTE
VENDEDORA ao PROMISSÁRIO COMPRADOR
implicará na automática incidência de multa
moratória de 2% (dois por cento) sobre o
montante devido, monetariamente corrigido
IPCA/IBGE, e acrescido de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês, ambos
calculados pro rata die, desde a data de
vencimento até a do efetivo e integral
pagamento do principal e seus acréscimos.

9.1. The late payment of the sums owed by the
COMMITTED PURCHASER to the COMMITTED
SELLER or non-payment of the Minimum Return
by the COMMITTED SELLER to the COMMITTED
PURCHASER shall trigger the automatic incidence
of a moratorium fine of two percent (2%) of the
sum owed, monetarily adjusted in accordance
with IPCA/IBGE index, whilst interest on arrears
shall be added at the rate of one percent (1%) per
month, both calculated pro rata die, counting
from the expiry date and running through until
the full and effective payment of the principal
sum and its additions.

9.1.1. A PROMITENTE VENDEDORA poderá
considerar rescindido este Contrato caso
o PROMISSÁRIO COMPRADOR deixe de pagar
injustificadamente o Preço de Aquisição no
respectivo vencimento e desde que o
PROMISSÁRIO COMPRADOR não purgue a mora
no prazo de 15 (quinze) dias contados do
recebimento de notificação nesse sentido.

9.1.1. The COMMITTED SELLER may consider to
terminate this Agreement should the COMMITTED
PURCHASER unjustifiably fail to pay the
Acquisition Price by the respective expiry date
and if the COMMITTED PURCHASER does not
remedy the late payment within fifteen (15) days
from the receipt of the relevant notification.

9.1.2. Desde que verificadas as condições
precedentes, na hipótese de rescisão por falta
de pagamento do Preço de Aquisição, a
PROMITENTE VENDEDORA fará jus ao
recebimento de quantia equivalente a 2% (dois
por cento) do Preço de Aquisição a título de
multa compensatória, a ser paga pelo
PROMISSÁRIO COMPRADOR em até 15 (quinze)
dias contados da notificação enviada pela
PROMITENTE VENDEDORA comunicando sua
intenção de rescindir o presente Contrato,
valendo o presente instrumento como título
executivo para o recebimento da multa
compensatória ora estabelecida. Caso a multa
não seja paga no prazo ora estabelecido, o
valor devido será acrescido de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês e correção
monetária pela variação positiva do
IPCA/IBGE, calculados desde a data em que a
multa se tornou devida até a data do efetivo
pagamento.

9.1.2. Provided the precent conditions has been
verified, in the event of termination due to the
failure to pay the Acquisition Price, the
COMMITTED SELLER shall be entitled to receive
a sum equivalent to two percent (2%) of the
Acquisition Price as a compensatory fine, to be
paid by the COMMITTED PURCHASER within
fifteen (15) days from the notice provided by the
COMMITTED SELLER communicating of its
decision to terminate this Agreement, with this
instrument being valid to act as execution
instrument for the receipt of the compensatory
fine established here. If the penalty is not paid
within the term herein established, the due
amount will be accrued with interest on arrears
of one percent (1%) per month and inflation by
the positive variation of the IPCA/IBGEprice
index, from the date the penalty became due
until the date of its effective payment.

9.2. Caso a PROMITENTE VENDEDORA,
injustificadamente e comprovadamente, se
recuse a celebrar a Escritura Pública de
Compra e Venda ou fornecer os documentos
necessários para tanto, o PROMISSÁRIO
COMPRADOR
encaminhará
notificação
convocando a PROMITENTE VENDEDORA para
a formalização dos referidos documentos, sob

9.2. Should the COMMITTED SELLER unjustifiably
and provenly refuse to sign the Public Deed of
Purchase and Sale or provide the necessary
documents
for
such,
the
COMMITTED
PURCHASER shall send a notification calling the
COMMITTED SELLER to formalize the documents
in question, under penalty of payment of the fine
of two percent (2%) of the sum of the Acquisition
15
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pena de pagamento da multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor do Preço de Aquisição,
sem prejuízo da adoção das medidas judiciais
competentes.

Price, without affecting the adoption of the
relevant legal measures.

X.
DAS DECLARAÇÕES DA PROMITENTE
VENDEDORA

X. DECLARATIONS OF THE COMMITTED SELLER

10.1. A PROMITENTE VENDEDORA declara,
sob as penas da lei, que:

10.1. The COMMITTED SELLER declares, under
penalty of the law, that:

i) inexiste qualquer feito ajuizado, fundado
em ações reais ou pessoais reipersecutórias,
de natureza civil, comercial, fiscal ou
trabalhista, movido contra a PROMITENTE
VENDEDORA, em qualquer tribunal, que
possa
prejudicar
os
Imóveis
ou
o
presente
negócio
jurídico,
responsabilizando-se civil e criminalmente por
tal declaração, ou seja, que as ações
existentes não afetam os Imóveis ou o
presente negócio jurídico;

i)
there is no lawsuit under way, founded on
in-rem personal or real actions, of a civil,
commercial, fiscal or labor nature, filed against
the COMMITTED SELLER, in any court, that could
adversely affect the Properties or this legal
business, taking civil and criminal responsibility
for such declaration, or in other words, that any
existing lawsuits do not affect the Properties or
this legal business;

ii)
não tem conhecimento da existência de
qualquer irregularidade na cadeia dominial dos
Imóveis, bem como qualquer razão para que os
títulos de propriedade respectivos possam ser
questionados;

ii)
it has no knowledge of the existence of any
irregularity in the chain of ownership of the
Properties, or of any other reason why the
respective property titles may be questioned;

iii) não tem conhecimento da existência de
qualquer feito ajuizado contra os antecessores
na propriedade dos Imóveis onde se encontra o
Empreendimento Imobiliário, fundado em ações
reais ou pessoais reipersecutórias, de natureza
civil, administrativa, comercial, fiscal ou
trabalhista ou procedimento movido contra a
PROMITENTE VENDEDORA, em qualquer
tribunal, que possa prejudicar os Imóveis ou o
presente negócio jurídico, responsabilizando-se
civil e criminalmente por tal declaração, ou
seja, que eventuais ações existentes não afetam
os Imóveis ou o presente negócio jurídico;

iii)
it has no knowledge of any lawsuit that has
been filed against the previous owners of the
Properties or the property where the Real Estate
Enterprise is located, founded on in-rem or
personal actions, of a civil, commercial, fiscal or
labor nature, or any proceeding filed against the
COMMITTED SELLER, in any court, that could
adversely affect the Properties or this legal
business, assuming civil and criminal liability for
such declarationor in other words, that any existing
lawsuits do not affect the Properties or this legal
business;

iv) obriga-se a promover o cancelamento de
todos e quaisquer ônus, gravames, dívidas,
dúvidas, penhoras, impostos e taxas em
atraso, de qualquer natureza relativas aos
Imóveis até a lavratura da Escritura Pública de
Compra e Venda dos Imóveis, obrigando-se a
resguardar e manter indene o PROMISSÁRIO
COMPRADOR dos riscos da perda dos direitos
ora adquiridos em virtude de decisão judicial,
ainda que não transitada em julgado, que
atribuir estes direitos a terceiros;

iv)
it takes responsibility for facilitating the
cancellation of any and all encumbrances, debts,
claims, liens, taxes or charges, of any nature,
that may be in arrears in relation to the
Properties, prior to the drafting of the Public
Deed of Purchase and Sale of the Properties,
assuming responsibility for safeguarding and
holding the COMMITTED PURCHASER harmless in
relation to any risks of loss of the rights herein
acquired, as a result of a court decision, even
though it may not yet have been declared final
16
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and unappealable, that could attribute such
rights to third parties;
v) inexistem débitos da PROMITENTE
VENDEDORA ou relativos aos Imóveis com
o Instituto Nacional do Seguro Social, com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e com
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

v)
there do not exist any debts in the name of
the COMMITTED SELLER, or which relate to the
Properties, with the National Institute of Social
Security, the Brazilian Federal Revenue Office, or
the Prosecutions Department of the Ministry of
Finance;

vi) não tem conhecimento da existência de
quaisquer autos de infração, intimação ou
penalidade impostos pelos órgãos públicos
municipais, estaduais ou federais referentes
aos Imóveis, ou que possam depreciá-los ou
afetá-los;

vi)
it has no knowledge of the existence of any
tax assessments, notifications or penalties filed
by municipal, state or federal public bodies in
relation to the Properties, or which could
depreciate them or affect them;

vii) não tem conhecimento da existência de
ações, procedimentos ou investigações em
curso, relativos a qualquer ato, fato ou
omissão que possa ser considerada danosa ao
meio ambiente ou a terceiros, tampouco
referentes a qualquer violação de leis,
decretos, atos normativos, ordens, alvarás,
regulamentos, relativos à PROMITENTE
VENDEDORA, às suas atividades ou aos Imóveis
e que possam afetar de forma negativa o
presente Contrato;

vii) it does not have any knowledge of the
existence
of
lawsuits,
proceedings
or
investigations that are under way, relating to any
act, fact or omission that could be considered
damaging to the environment or to third-parties,
nor any that relate to any violation of laws,
decrees, normative acts, orders, licenses or
regulations relating to the COMMITTED SELLER,
its activities or the Properties and which could
have a negative impact upon the subject matter
of this Agreement;

viii) não há qualquer contrato, compromisso
ou obrigação vigente celebrado ou assumido
pela PROMITENTE VENDEDORA a respeito
da
venda,
cessão,
transferência
ou
alienação, de modo direto ou indireto, dos
Imóveis, seja a que título for;

viii) there are no currently valid contracts,
agreements or obligations signed or assumed by
the COMMITTED SELLER in relation to the direct
or indirect sale, assignment, transfer or
divestment of the Properties, in any way or form;

ix) é, perante o PROMISSÁRIO COMPRADOR, a
exclusiva responsável por todos e quaisquer
danos,
reivindicações, responsabilidades,
perdas, penalidades, custos, despesas, juros,
lançamentos,
sentenças
de
qualquer
natureza, por fatos comprovadamente
imputados à PROMITENTE VENDEDORA e
relacionados com práticas e condutas
anteriores à presente data, que forem
considerados prejudiciais ao meio ambiente ou
a terceiros, se vierem a acarretar um impacto
negativo sobre os Imóveis ou sobre o objeto
deste instrumento;

ix)
it is, before the COMMITTED PURCHASER,
exclusively responsible for any and all damages,
claims, responsibilities, losses, penalties, costs,
expenses, interest, assessments, and legal
decisions of any kind, due to proven facts that
shall be attributed to the COMMITTED SELLER
and which relate to practices and actions
performed prior to the present date, that are
considered to have been harmful to the
environment or to third-parties, if they have a
negative effect on the Properties or the subject
matter of this Agreement;

x) os Imóveis não possuem restrições ao uso,
incluindo
restrições
relacionadas
a
parcelamento de solo, preservação do
patrimônio arqueológico, paleontológico e
histórico, ou que
a
PROMITENTE

x) the Properties do not have any restrictions of
use, including restrictions related to land
division, preservation of the archaeological,
palaeontological or historical heritage, or that
the COMMITTED SELLER has not complied with
17
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VENDEDORA
não cumpre exigências
estabelecidas pelo órgão competente, não
obstante a existência de restrições impostas
pelo Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT e pelo
Conselho Municipal da Cidade de São Paulo –
CONPRESP com relação a outras áreas do
Empreendimento;

any demands established by any relevant organ,
notwithstanding certain restrictions imposed by
the Council for the Protection of Historical,
Artistic, Archaeological and Tourist Heritage of
the State of São Paulo – CONDEPHAAT and the
Municipal Council of the City of São Paulo –
CONPRESP with respect to other areas of the
Enterprise;

xi) possui patrimônio mais do que suficiente
para arcar com as demandas e pagar os
valores, condenações, créditos e obrigações
constituídas e/ou propostas contra si, e que
possam vir a afetar esta transação ou os
Imóveis;

xi)
it owns more than enough equity to cover
the demands and pay the sums, awards, credits
and liabilities established and/or filed against it,
and which could come to affect this transaction
or the Properties;

xii) não tem conhecimento da existência de
direitos pessoais e/ou reais que possam afetar
adversamente o presente instrumento e/ou o
negócio nele consubstanciado;

xii) it has no knowledge of personal and/or inrem rights that could adversely affect this
instrument and/or the business represented by it;

xiii) não tem conhecimento da existência de
processo de tombamento iniciado, ou
tombamento definitivo que tenha por objeto
os Imóveis, conhecendo o fato de que outras
áreas do Empreendimento são tombadas,
conforme restrições impostas pelo Conselho
de
Defesa
do
Patrimônio
Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado
de São Paulo – CONDEPHAAT e pelo Conselho
Municipal da Cidade de São Paulo – CONPRESP,
conforme Av.74.M/75.418 e Av.27/M.75.419,
transportadas para a M.190.798;

xiii) it has no knowledge of any heritage site
registration process that may have started, or any
definitive registration as a heritage site that may
exist, in which the Properties are the object of,
however it recognizes the fact that other areas of
the Enteprise are registered as a heritage site,
according to the restrictions imposed by the
Council for the Protection of Historical, Artistic,
Archaeological and Tourist Heritage of the State
of São Paulo – CONDEPHAAT and the Municipal
Council of the City of São Paulo – CONPRESP,
according
to
Av.74.M/75.418
and
Av.27/M.75.419, transported to M.190.798;

xiv) os Imóveis não abrigam e nunca abrigaram
atividade
que
possam
considerá-los
contaminados
ou
potencialmente
contaminados, ou passíveis de risco ao meio
ambiente e/ou à saúde pública, tais como:
aterro sanitário, depósito de materiais
radioativos, áreas de manuseio de produtos
químicos, depósito de material proveniente
de
indústria
química,
cemitérios,
minerações e postos de abastecimento de
combustíveis, ressalvado o fato de que na área
onde
estão
sendo
desenvolvidos
o
Subcondomínio Hotel, Subcondomínio Office e
Garagem 1, já foram operados um hospital e
maternidade;

xiv) the Properties are not host to and have
never been host to, any activity that could be
considered to be contaminated or potentially
contaminated, or liable to cause or have caused
risk to the environment and/or public health,
such as: a sanitary landfill, areas used for the
handling of chemical products, a deposit for
materials arising from the chemical industry,
cemeteries, mines or fuel filling stations, except
that the area where the Subcondominium Hotel,
Subcondominium Office and Garage 1 are being
developed used to be operated as a hospital and
maternity;

xv) possui sede na cidade de São Paulo/SP
declarando ainda, sob as penas da lei, não
possuir ações ou apontamentos de quaisquer

xv) it maintains its head offices in São
Paulo/SP, further declaring, under the penalty of
law, that there are no lawsuits or pending issues
18
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natureza em comarcas diversas do local dos
Imóveis, em todo o território nacional, que
possam afetar ou afetem seu direito de
propriedade sobre os Imóveis e/ou a venda
prevista neste intrumento; e

of any nature in any judicial districts other than
that in which the Properties are located,
anywhere in Brazil, that could affect its
ownership rights to the Properties and/or the sale
being considered under this instrument; and

xvi) não violou, viola ou violará quaisquer
normas, leis e tratados anticorrupção, sendo
que já tem implementado ou se obriga a
implementar durante a vigência deste
Contrato um programa de conformidade e
treinamento
razoavelmente
eficaz
na
prevenção e detecção de violações das regras
anticorrupção, estando ciente de que
qualquer atividade que viole as regras
anticorrupção é proibida conhecendo as
consequências legais de tal violação.

xvi) it has not violated, violates or will violate any
anti‐corruption rules, laws and treaties, it being
understood that has already implemented or is
obligated to implement during the term of this
Agreement a reasonably effective compliance
and training program in the prevention and
detection of violations of the anti‐corruption
rules, and is aware that any activity that violates
anti‐corruption rules is prohibited and that it
knows the legal consequences of such violation.

10.2.
A PROMITENTE VENDEDORA declara
e garante adicionalmente que:

10.2. The COMMITTED SELLER further declares
and guarantees that:

i) inexistem pessoas físicas ou pessoas
jurídicas, mesmo que irregulares, ou
quaisquer outras entidades que reivindiquem
a posse legal direta ou indireta dos Imóveis;

i)
there are no individual persons or
companies, including those which may be illegal,
or any other entities that may have a claim to the
direct or indirect legal ownership of the
Properties;

ii) está legalmente constituída e plenamente
autorizada a praticar o ato acordado no
presente Contrato, e que o negócio efetuado
nos termos deste Contrato não afetará sua
solvência ou sua capacidade de cumprir todas
as suas obrigações;

ii)
it is legally constituted and fully authorized
to practice the act agreed to under this
Agreement, and that the business effected under
the terms contained herein will not affect its
solvency or its ability to fulfill all its obligations;

iii) a celebração do presente Contrato por
seus representantes legais abaixo assinados
foi devidamente autorizada pelos órgãos
administrativos e gerenciais da PROMITENTE
VENDEDORA e todos os documentos
necessários à celebração do presente Contrato
foram obtidos e aprovados;

iii) the signing of this Agreement by its
undersigned legal representatives was duly
authorized by the administrative and managerial
bodies of the COMMITTED SELLER and all the
documents necessary for the signing of this
Agreement were obtained and approved;

iv) reconhece, declara e garante que não
tem conhecimento de quaisquer processos
judiciais ou administrativos que afetam a
posse e a propriedade da PROMITENTE
VENDEDORA sobre os Imóveis;

iv)
it recognizes, declares and guarantees that
it has no knowledge of any judicial or
administrative proceedings that could in any way
affect the COMMITTED SELLER’s possession or
ownership of the Properties;

v) a celebração do presente Contrato não
viola: (a) as disposições de quaisquer atos
constitutivos ou do Contrato Social da
PROMITENTE VENDEDORA; (b) qualquer lei,
regulamento ou decisão de qualquer
autoridade governamental; e (c) quaisquer
contratos, avenças, instrumentos, acordos ou

v)
the signing of this Agreement in no way
violates: (a) the provisions of any acts of
incorporation or the Articles of Association of the
COMMITTED SELLER; (b) any law, regulation or
decision of any governmental authority; or (c)
any
contracts,
covenants,
instruments,
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compromissos aos quais a
VENDEDORA esteja vinculada;

PROMITENTE

agreements or commitments to which the
COMMITTED SELLER is bound;

vi) reconhece, declara e garante ser a
responsável
por
quaisquer
passivos
ambientais, incluindo- se mas não se limitando
a eventual contaminação de solo e/ou água
subterrânea, existentes nos Imóveis na data da
transferência destes, responsabilizando-se, a
qualquer tempo, por arcar com todas as
despesas de investigação e remediação, bem
como pelos custos de defesa e de possível
condenação em eventual demanda judicial
ou administrativa proposta em face do
PROMISSÁRIO COMPRADOR.

vi)
it recognizes, declares and guarantees that
it will assume all responsibility for any
environmental damages, including, but not
limited to, the possible contamination of the soil
and/or underground water, that exist on the
Properties on the date of their transfer, further
assuming responsibility, at any time, for covering
all costs involved in investigation and remedying,
as well as those costs involved in the defense and
possible conviction in any possible judicial or
administrative proceedings filed against the
COMMITTED PURCHASER.

vii) os Imóveis estão sendo construídos de
acordo com o Memorial de Incorporação, e
atenderão a todos os requisitos legais para o
desenvolvimento das atividades hoteleiras.

vii) the Properties are being built according to
the Development Brief, and will comply with all
legal requirements for the development of hotel
activities.

10.3.
A PROMITENTE VENDEDORA deverá
indenizar
e
manter
o
PROMISSÁRIO
COMPRADOR, seus sucessores, cessionários e
cotistas, indenes (coletivamente “Partes
Indenes”), bem como reembolsar as Partes
Indenes de todas e quaisquer demandas,
execuções, processos, ações, procedimentos,
arbitragem,
julgamentos,
obrigações,
despesas (incluindo custos e honorários
advocatícios incorridos na defesa de seus
interesses), ou ainda perdas, danos ou
prejuízos de qualquer natureza incorridos
pelas Partes Indenes direta ou indiretamente,
baseados, originados ou relacionados: (i) a
falsidade ou omissão contida nas declarações
e garantias prestadas pela PROMITENTE
VENDEDORA nos termos do presente
instrumento; (ii) o desenvolvimento e
administração
das
atividades
da
PROMITENTE VENDEDORA em relação aos
Imóveis anteriormente à outorga deste
instrumento; ou (iii) a qualquer débito, dívida,
procedimento, ação ou execução, incluindo
todo e qualquer débito fiscal, trabalhista,
previdenciário, civil ou originado direta ou
indiretamente
de
fatos
ocorridos
anteriormente à outorga da Escritura Pública
de Compra e Venda que afete os Imóveis,
inclusive mas não limitando a fatos
relacionados à execução das obras de
implementação do Empreendimento.

10.3.
The COMMITTED SELLER should
indemnify and hold the COMMITTED PURCHASER,
its successors, assignees and quotaholders,
harmless (to be referred to collectively as
“Indemnified Parties”), as well as reimburse the
Indemnified Parties for any and all demands,
executions, processes, actions, procedures,
arbitrations, decisions, obligations, expenses
(including costs and attorney’s fees incurred in
the defense of their interests), as well as for any
and all losses, damages or liabilities of any nature
either directly or indirectly incurred by the
Indemnified Parties, based upon, originating
from, or relating to: (i)
falsifications in, or
omissions from, the declarations and guarantees
presented by the COMMITTED SELLER under the
terms of this Instrument; (ii) the development
and administration of the activities of the
COMMITTED SELLER related to the Properties
prior to the granting of this Instrument; or (iii)
any debt, liability, procedure, lawsuit or
enforcement, including any and all tax, labor,
social security or civil liability debts, or any other
which has arisen directly or indirectly from facts
occurring prior to the awarding of the Public Deed
of Purchase and Sale that affect the Properties,
including, but not limited to, the facts relating to
the execution of the works involved in the
implementation of the Enterprise;

20

506

Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Irene Zuniga Camacho, Gilton Rodrigues Miranda, Gilton Rodrigues Miranda, Renata Pereira Riedel, Tama Tanzilli, Tama Tanzilli, Thales Correa Bitencourt,
Thales Correa Bitencourt, Jacques Philippe Marc Louis Maurice Brault e Jacques Philippe Marc Louis Maurice Brault.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9C84-C9E8-7586-77DA.

10.4. O PROMISSÁRIO COMPRADOR declara e
garante, sob as penas da lei, de forma
irretratável e irrevogável, que:

10.4. The COMMITTED PURCHASER irrevocably
and irreversibly declares and guarantees, under
penalty of the law, that:

(i) a celebração do presente Contrato não
viola: (a) qualquer lei, regulamento ou decisão
de qualquer autoridade governamental; e
(b)
quaisquer
contratos,
avenças,
autorizações governamentais, instrumentos,
acordos ou compromissos aos quais o
PROMISSÁRIO COMPRADOR esteja vinculado;

(i)
the signing of this Agreement in no way
violates: (a) any law, regulation or decision of
any governmental authority; or (b)
any
contracts,
covenants,
governmental
authorizations, instruments, agreements or
commitments to which the COMMITTED
PURCHASER is bound;

(ii) a celebração do presente Contrato por
seus representantes legais abaixo assinados
foi devidamente autorizada pelos órgãos
administrativos e gerenciais do PROMISSÁRIO
COMPRADOR e todos os documentos
necessários à celebração do presente Contrato
foram obtidos e aprovados; e

(ii) the signing of this Agreement by its
undersigned legal representatives was duly
authorized by the administrative and managerial
organs of the COMMITTED PURCHASER and all
the documents necessary for the signing of this
Agreement were obtained and approved; and
that

(iii)
reconhece
e
concorda
que,
exclusivamente durante o Prazo Mínimo e/ou
durante a vigência do Contrato de Locação, e
desde que ela encontre-se adimplente com
todas as obrigações assumidas em tais
contratos, não poderá locar ou de qualquer
outra forma ceder onerosamente o uso dos
Imóveis objeto deste Contrato a quaisquer
terceiros,
cabendo
exclusivamente
à
PROMITENTE VENDEDORA, na qualidade de
locatária dos Imóveis, ou à ISM na qualidade
de Operadora o direito de locar, explorar,
operar e administrar os Imóveis objeto deste
Contrato. No caso de rescisão do Contrato de
Locação, o PROMISSÁRIO COMPRADOR
reconhece, concorda e se compromete, por si
e por seus sucessores e cessionários, a celebrar
qualquer outro(s) contrato(s) necessário(s)
com a Operadora a fim de permitir a operação
dos Imóveis de acordo com as regras do
Subcondomínio Hotel, ressalvando o direito do
cessionário utilizar o imóvel de acordo com o
Contrato de Operação padrão que faz parte da
dispensa perante a CVM (CIC).

(iii) it acknowledges and agrees that solely during
the Minimum Period and/or during the effective
period of the Lease Agreement and provided that
such party is in compliance with all the
obligations assumed under such agreements, it is
not allowed to rent or in any other way grant the
use of the Properties subject to this Agreement
to third parties against payment, and further
agrees that only the COMMITTED SELLER as
lessee of the Properties, or ISM as Suite Manager
is entitled to rent, operate and manage the
Properties subject to this Agreement. In the
event of termination of the Lease Agreement, the
COMITTED PURCHASER recognizes, agrees and
undertakes, for itself and for its successors and
assigns, to enter into any other necessary
agreement with ISM in order to allow the
operation of the Properties in accordance with
the rules of the Hotel Sub condominium,
excepting the assignee's right to use the property
in accordance with the standard Operation
Agreement that is part of the exemption before
the CVM (CIC).

XI
–
INDENIZAÇÃO
INDENIZATÓRIO

E

PROCEDIMENTO XI - INDEMNIFICATION AND THE INDEMNIFICATION
PROCEEDINGS

11.1. As Partes desde já se comprometem a
indenizar e manter as Partes Indenes, bem como
reembolsar as Partes Indenes de todas e
quaisquer demandas, execuções, processos,
ações,
procedimentos,
arbitragem,
julgamentos, obrigações, despesas (incluindo
custos e honorários advocatícios incorridos na

11.1. The Parties hereby pledge to indemnify and
hold the Harmless Parties, as well as to reimburse
the Harmless Parties for any and all demands,
executions,
lawsuits,
actions,
procedures,
arbitrations, decisions, obligations, expenses
(including costs and attorney’s fees incurred in the
defense of their interests), as well as for any and
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defesa de seus interesses), perdas, danos ou
prejuízos de qualquer natureza incorridos pelas
Partes Indenes diretamente originados ou
relacionados a: (i) falsidade ou omissão contida
nas declarações e garantias prestadas pela
PROMITENTE
VENDEDORA
ou
pelo
PROMISSÁRIO COMPRADOR, conforme o caso,
nos termos do presente instrumento; e (ii)
qualquer débito, dívida, procedimento, ação ou
execução, incluindo todo e qualquer débito
fiscal, trabalhista, previdenciário, civil ou
originado direta ou indiretamente de (ii.a) fatos
ocorridos anteriormente à transferência da
posse dos Imóveis em relação ao dever de
indenizar da PROMITENTE VENDEDORA, e (ii.b)
fatos ocorridos posteriormente à transferência
da posse dos Imóveis em relação ao dever de
indenizar do PROMISSÁRIO COMPRADOR.

all losses, damages or liabilities of any nature
either directly or indirectly incurred by the
Indemnified Parties, based upon, originating from,
or related to: (i)
falsifications or omissions
contained in the declarations and guarantees
presented by the COMMITTED SELLER or by the
COMMITTED PURCHASER, as the case may be,
under the terms of this Instrument; and (ii) any
debt, liability, procedure, lawsuit or enforcement,
including any and all tax, labor, social security or
civil liability debts, or any other which has arisen
directly or indirectly from (ii.a) facts occurring
prior to the transfer of possession of the Properties
in relation to the COMMITTED SELLER’s duty to
indemnify, and (ii.b) facts occurring after the
transfer of the possession of the Properties in
relation to the COMMITTED PURCHASER’s duty to
indemnify.

11.1.1. Na ocorrência da hipótese acima e/ou de
qualquer outro evento que, nos termos do
presente instrumento, possa acarretar a
responsabilidade da PROMITENTE VENDEDORA
ou do PROMISSÁRIO COMPRADOR (“Partes
Indenizadoras”) de indenizar as Partes Indenes
(“Demanda de Terceiros”), deverá a Parte
Indene notificar
a Parte Indenizadora
informando a respeito da Demanda de Terceiros,
em até metade do prazo legal para apresentação
da resposta ou defesa, especificando sua causa,
valor envolvido, multas, juros, honorários e
outros encargos incidentes, se possível
(“Notificação de Demanda de Terceiros”).

11.1.1. In case the abovementioned hypothesis,
and/or any other event, occur, which, under the
terms of this instrument, could result in the
COMMITTED SELLER
or
the
COMMITTED
PURCHASER (“Indemnifying Parties”) having to
indemnify the Indemnified Parties (“Third-Party
Demands”), the Indemnified Party should notify the
Indemnifying Party, stating the nature of the ThirdParty Demands, within half the legal period
stipulated for the presentation of a reply or
defense, specifying the lawsuit, the sum involved,
fines, interest, fees and other incidental charges,
if possible (“Notification of a Third-Party
Demand”).

11.1.2. A Parte Indenizadora poderá (i) assumir
a defesa da Demanda de Terceiros por meio de
advogados de notória reputação da sua escolha,
devendo informar sua decisão por escrito à Parte
Indene no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis da
data de recebimento da notificação constante
da Cláusula 11.1.1. acima, ou, caso o prazo para
defesa seja menor do que 05 (cinco) dias úteis,
em prazo que reste à Parte Indene ao menos 03
(três) dias úteis para elaboração da defesa ou
(ii) providenciar o pagamento e/ou reembolso
dos valores mencionados pela Parte Indene nos
prazos constantes da Notificação de Demanda de
Terceiros.

11.1.2. The Indemnifying Party may (i) assume
defense of the Third-Party Demand through their
choice of well-known and respected attorneys,
whilst they should inform the Indemnified Party of
their decision, in writing, within five (5) Business
Days of the receipt of the notification contained in
Clause 11.1.1. above, or, in the event the period
for defense is less than five (5) business days, in a
period that provides the Indemnified Party with at
least three (3) Business Days to develop their
defense, or (ii) provide payment and/or
reimbursement for the sums mentioned by the
Indemnified Party within the periods contained in
the Notification of a Third-Party Demand.

11.1.3. Na hipótese da Parte Indenizadora não
manifestar seu interesse ou se recusar a assumir
a Demanda de Terceiro após recebida a
Notificação de Demanda de Terceiros, a Parte
Indene, a seu exclusivo critério, poderá optar
por assumir a defesa ou por liquidar a Demanda

11.1.3. In the event the Indemnifying Party does
not express its interest in, or refuses to assume,
the Third Party Demand after having received the
Notification of a Third Party Demand, the
Indemnified Party, at its sole discretion, may opt
to assume the defense or settle the Third Party
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de Terceiros por meio de acordo ou pagamento
da condenação, a qualquer momento e sem
prévia autorização ou anuência da Parte
Indenizadora, desde que os termos da referida
liquidação incluam uma liberação incondicional
da Parte Indenizadora de responsabilidade
relativa à referida Demanda de Terceiro, exceto
pela obrigação da Parte Indenizadora, nessa
hipótese de indenizar a Parte Indene pela
liquidação da Demanda de Terceiros, bem como
por valores de eventual condenação e demais
custos envolvidos na referida demanda.

Demand by means of an agreement or payment of
the award, at any time and without the prior
authorization or consent of the Indemnifying Party,
provided the terms of the settlement in question
include an unconditional release of the
Indemnifying Party from any responsibility in
relation to the Third Party Demand in question,
except for the obligation of the Indemnifying Party,
in this case, to indemnify the Indemnified Party for
the settlement of the Third Party Demand, as well
as for the sums of any possible award and
additional costs involved in the demand in
question.

11.1.4. Se a defesa for assumida pela Parte
Indenizadora, esta estará assumindo os
compromissos (i) de indenizar a Parte Indene
integralmente pelo valor da Demanda de
Terceiros, ficando proibida a Parte Indene de
celebrar quaisquer acordos ou pagar qualquer
quantia referente a essa Demanda de Terceiros
sem o consentimento prévio e por escrito da
Parte Indenizadora; (ii) de manter a Parte
Indene, durante todo o prazo de discussão da
Demanda,
livre de
qualquer
restrição
cadastral,inscrição em dívida ativa, protestos,
arrestos, sequestros, perda ou bloqueio de bens
móveis ou imóveis, constrição, ou quaisquer
outras medidas que impeçam a condução normal
dos negócios da Parte Indene, e quaisquer outras
medidas restritivas dos direitos da Parte Indene,
devendo a Parte Indenizadora, nestes casos,
propor toda e qualquer medida cabível, no prazo
de 07 (sete) dias úteis a contar da ciência da
ocorrência de quaisquer destes eventos pela
Parte Indene, visando a obtenção das
respectivas certidões positivas com efeito de
negativas,
levantamento
da
constrição,
bloqueio, indisponibilidade, arresto ou penhora
de bens, sob pena de a indenização relativa ao
respectivo prejuízo, custo ou demanda poder ser
exigida imediatamente da Parte Indenizadora. A
Parte Indene terá direito de acompanhar, a
qualquer tempo, e de obter informações
detalhadas de todos os processos, judiciais ou
administrativos, que possam ser instaurados em
razão de uma Demanda de Terceiros, que
venham a ser cuidados pela Parte Indenizadora.

11.1.4.
If the demand is assumed by the
Indemnifying Party, such party will be assuming the
commitments (i) to fully indemnify the Indemnified
Party for the sum involved in the Third Party
Demand, it being forbidden for the Indemnified
Party to enter into any agreements or pay any sum
relating to this Third Party Demand without the
prior, written consent of the Indemnifying Party;
(ii) maintain the Indemnified Party, throughout the
entire Demand procedure, free from any cadastral
restriction, inclusion in any list of outstanding
debtors, objections, attachments, seizures, loss or
freezing of movable or immovable assets,
constraint, or any other measures that prevent the
Indemnified Party from conducting their business
normally, along with any other measures that could
restrict the rights of the Indemnified Party. In such
cases, the Indemnifying Party should, within seven
(7) business days of being made aware of the
occurrence of any of these events by the
Indemnified Party, propose any and all applicable
measure that seeks to obtain the liability
certificates with clearance effects, cancellation of
liens, blocking, unavailability, attachment or
seizure of assets, under penalty of the
indemnification relating to the respective damage,
cost or claim being possibly immediately demanded
by the Indemnifying Party. The Indemnified Party
shall have the right, at any time, to obtain detailed
information on all the judicial and administrative
processes that may have been filed due to the Third
Party Demands, that come to be handled by the
Indemnifying Party.

11.1.5. Caso a Parte Indene deixe de notificar a
Parte Indenizadora dentro do prazo previsto no
item 11.1.1, a Parte Indene deixará de fazer jus
à indenização aqui prevista em relação à
referida Demanda de Terceiro.

11.1.5. Should the Indemnified Party fail to notify
the Indemnifying Party within the term established
in section 11.1.1, the Indemnified Party shall not
be entitled to the indemnification outlined herein
in relation to the Third-Party Demand in question.
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11.1.6. A Parte Indenizadora poderá, a qualquer
tempo, liquidar qualquer Demanda de Terceiros
pela qual seja responsável de acordo com este
Contrato, desde que não gere custos para a
Parte Indene.

11.1.6. The Indemnifying Party may, at any time,
settle any Third Party Demand for which it is
responsible in accordance with this Agreement,
provided this action does not generate any costs for
the Indemnified Party.

11.1.7. As Partes comprometem-se a adotar as
medidas possíveis de forma a evitar maiores
prejuízos à Parte Indene e a fruição dos direitos
previstos neste Contrato, buscando, sempre que
possível, solucionar qualquer Demanda de forma
amigável.

11.1.7. The Parties promise to adopt all possible
measures to avoid greater damages to the
Indemnified Party and the fruition of the rights
provided herein, seeking, whenever possible, to
find an amicable means of resolving any Demand.

11.1.8. Qualquer importância devida a uma
Parte Indene será paga em dinheiro e será
exigível no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
notificação que receber a Parte Indenizadora (i)
de uma notificação informando de uma decisão
judicial transitada em julgado ou arbitral
definitiva; ou (ii) de um pagamento de obrigação
decorrente de passivos exigíveis, contingência
ou perda decorrente deste Contrato; ou (iii) de
um desembolso necessário como deposito em
garantia pela defesa de uma Demanda de
Terceiro. O não pagamento na forma e prazo
acima sujeitará a Parte Indenizadora ao
pagamento do valor devido, corrigido
monetariamente pelo índice IPCA/IBGE, além de
multa de 2% (dois por cento), sempre sobre o
valor reajustado e devida até a data efetiva de
pagamento.

11.1.8. Any sum owed to an Indemnified Party shall
be paid in cash and shall be payable within a period
of five (5) days counting from the notification that
the Indemnifying Party receives (i) of a notification
informing such party of a final and unappealable
judicial decision or definitive arbitration decision;
or (ii) of payment of a liability arising from
enforceable liabilities, contingency or loss arising
from this Agreement; or (iii) of a disbursement
necessary as a deposit in a guarantee for defense
of a Third Party Demand. Non-payment in the form,
and within the period outlined above, shall subject
the Indemnifying Party to make payment of the sum
owed, including monetary adjustment in
accordance to IPCA/IBGE index, as well as a fine
of two percent (2%), always levied on the adjusted
and owed sum, until the effective date of payment.

XII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

XII. MISCELLANEOUS

12.1. A PROMITENTE VENDEDORA obrigase
a
resguardar
e
indenizar
o
PROMISSÁRIO COMPRADOR dos riscos e/ou da
perda da propriedade e turbação da posse, a
partir da transferência dos Imóveis ao
PROMISSÁRIO COMPRADOR ("Evicção").

12.1. The COMMITTED SELLER undertakes the
responsibility of safeguarding and compensating
the COMMITTED PURCHASER for any eventual
property/ownership loss, as of the effective
transfer of the Properties to the COMMITTED
PURCHASER ("Eviction").

12.2. Qualquer alteração ou aditamento aos
termos do presente instrumento somente
obrigará as Partes se feita por escrito e
assinada conjuntamente por ambas.

12.2. Any change or amendment to the terms
presented herein shall only bind the Parties if
presented in writing and jointly signed by both
Parties.

12.3. Todos os documentos e as comunicações
a serem enviados por qualquer das Partes nos
termos deste Contrato deverão ser feitos
por escrito, pessoalmente ou por e-mail
com aviso de recebimento, carta registrada
ou postagem paga ou por serviço de entrega
de
correspondências
reconhecido

12.3. All documents and communications to be
sent by either of the Parties under the terms of
this Agreement shall be made in writing,
personally, or by e-mail with confirmation of
receipt, registered mail or postage paid or
internationally recognized overnight courier, to
the following addresses:
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(a)
Se
para
VENDEDORA:

os
a

quais

dos

BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
SPE S.A.
At.: Sr. Jacques Philippe Marc Louis Maurice
Brault
Rua Itapeva, 538, 12º andar, Bela Vista
São Paulo – SP. CEP 01332-000.
E-mail: jbrault@groupe-allard.com.br
Com cópia para:
GTLawyers
Rua Bandeira Paulista, 275, 1º andar, Itaim Bibi
São Paulo – SP. CEP 04532-010.
At.: Sra. Tama Tanzilli
E-mail: ttanzilli@gtlawyers.com.br
Com cópia para:
Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer
Brown LLC
At.: Sr. José Paulo Marzagão
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 – 6º andar
Vila Nova Conceição
São Paulo – SP – CEP 04543-011
E-mail: jmarzagao@mayerbrown.com
(b)

(a)

PROMITENTE

Se para o PROMISSÁRIO COMPRADOR:

If to the COMMITTED SELLER:
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internacionalmente, para
seguintes endereços:

BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE
S.A.
Attn.: Mr. Jacques Philippe Marc Louis Maurice
Brault
538 Itapeva Street, 12th floor, Bela Vista
São Paulo – SP. Zip Code 01332-000.
E-mail: jbrault@groupe-allard.com.br

With copy to:
GTLawyers
275 Bandeira Paulista Street , 1st floor, Itaim Bibi
São Paulo-SP. Zip Code 04532-010.
At.: Mrs. Tama Tanzilli
E-mail: ttanzilli@gtlawyers.com.br
With copy to:

Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer
Brown LLC
Attn.: Mr. José Paulo Marzagão
1455 Pres. Juscelino Kubitschek Ave., – 6th floor
Vila Nova Conceição
São Paulo – SP – Zip Code 04543-011
E-mail: jmarzagao@mayerbrown.com
(b)

If to the COMMITTED PURCHASER:

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
REC HOTELARIA
Por seu administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A. DTVM

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII REC
HOTELARIA
By means of its administrator BTG PACTUAL
SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

At.: Sr. Rodrigo Ferrari
Praia do Botafogo, nº 501, 5º andar (parte),
Botafogo
Rio de Janeiro - RJ. CEP 22250-040
E-mail:
OL-FundosControleimobiliario@btgpactual.com / OLJuridico-Imobiliario@btgpactual.com

Attn.: Mr. Rodrigo Ferrari
501 Praia do Botafogo, 5th andar (part), Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ. Zip Code 22250-040
E-mail:
OL-FundosControleimobiliario@btgpactual.com
/
OLJuridico-Imobiliario@btgpactual.com

Com cópia para:

With a copy to:

REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.
At.: Sr. Frederico Porto
Rua Elvira Ferraz, nº 250, cj. 216, Vila Olímpia
São Paulo – SP, CEP 04552-040
E-mails: frederico.porto@rec-gestao.com /ŽůͲ
ƌĞĐΛƌĞĐͲŐĞƐƚĂŽ͘ĐŽŵ

REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Attn: Mr. Frederico Porto
250 Elvira Ferraz Street, cj. 216, Vila Olímpia
São Paulo – SP, Zip code: 04552-040
E-mails: frederico.porto@rec-gestao.com /olrec@rec-gestao.com
25

511

Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Irene Zuniga Camacho, Gilton Rodrigues Miranda, Gilton Rodrigues Miranda, Renata Pereira Riedel, Tama Tanzilli, Tama Tanzilli, Thales Correa Bitencourt,
Thales Correa Bitencourt, Jacques Philippe Marc Louis Maurice Brault e Jacques Philippe Marc Louis Maurice Brault.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9C84-C9E8-7586-77DA.

12.4. A mudança de quaisquer dos endereços
acima deverá ser comunicada imediatamente
à outra Parte.

12.4. Any change to any of the abovementioned
addresses should be immediately communicated
to the other Party.

12.5. Nenhuma das Partes poderá alegar
desconhecimento, ou não recebimento, de
qualquer comunicação que tenha sido dirigida,
endereçada e remetida da forma mencionada
no item 12.3 acima, sendo que nenhuma
delas poderá alegar desconhecimento se,
tendo mudado seu endereço, não tiver
notificado a outra Parte de tal circunstância,
e do novo endereço.

12.5. Neither of the Parties can claim
unawareness, or non-receipt, of any notice that
has been sent, addressed or forwarded in the
manner mentioned in section 12.3 above, whilst
neither of them can claim unawareness if, in case
of a change of address, the other Party was not
notified of such, or of the new address.

12.6. Eventual tolerância das Partes em
relação ao cumprimento das obrigações ora
contraídas não caracterizará, em hipótese
alguma, precedente ou novação contratual.

12.6. Any possible tolerance by the Parties in
relation to fulfillment of the obligations incurred
shall not characterize, under any circumstances,
a precedent or a renewal of the agreement.

12.7. Os termos e disposições deste
instrumento prevalecerão sobre quaisquer
outros entendimentos ou acordos anteriores
entre as Partes, verbais ou escritos, referentes
ao objeto aqui estabelecido.

12.7.
The terms and provisions of this
Agreement and its annexes shall prevail over any
other understandings or agreements previously
entered into between the parties, be they verbal
or written, that refer to the object here
established.

12.8. Qualquer disposição deste Contrato que
seja considerada proibida, inválida ou
inexequível em hipótese alguma invalidará ou
afetará o mesmo como um todo ou as demais
disposições contratuais.

12.8. Any provision in this Agreement that is
considered prohibited, void or unenforceable will
not, under any circumstances, nullify or affect it
as a whole or the other contractual provisions.

12.9. Caso qualquer uma das cláusulas do
presente Contrato seja considerada proibida,
inválida
ou
inexequível,
as
partes
comprometem-se a negociar em boa-fé a
substituição de referida cláusula por uma
cláusula equivalente que seja válida e eficaz.

12.9. Should any of the clauses presented herein
be considered prohibited, void or unenforceable,
the parties undertake to negotiate, in good faith,
the substitution of such clause with an equivalent
clause that is valid and effective.

12.10. As Partes autorizam o Sr. Oficial do
Cartório de Registro de Imóveis competente a
proceder a todos
os atos de registro
necessários e decorrentes deste Contrato,
arcando o PROMISSÁRIO COMPRADOR com os
custos e despesas daí decorrentes.

12.10. The Parties authorize the Officer of the
competent Real Estate Registry Office to proceed
with all registering acts necessary and arising
from this Agreement, whilst the COMMITTED
PURCHASER assumes responsibility for the costs
and expenses arising therefrom.

12.11. De forma a permitir a realização do
registro mencionado acima, a PROMITENTE
VENDEDORA compromete-se, desde já, a
firmar todos e quaisquer documentos
necessários à efetivação do registro
mencionado acima, desde que, para tanto,
haja
solicitação
do
PROMISSÁRIO
COMPRADOR com pelo menos 05 (cinco) dias
úteis de antecedência.

12.11. In order to allow for the abovementioned
registration to be completed, the COMMITTED
SELLER hereby promises to sign any and all
documents that are necessary for the effecting of
the abovementioned registration, provided that
the COMMITTED PURCHASER has requested such
action at least five (5) business days in advance.
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12.12. O presente Contrato é celebrado em
português e inglês. Em caso de conflito entre
os dois idiomas, prevalecerá a versão em
português.

12.12. This Agreement is executed in Portuguese
and in English. In case of any conflicts between the
different languages, the Portuguese version shall
prevail.

12.13. Fica eleito o Foro da Comarca de São
Paulo/SP, para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias oriundas deste Contrato, com
exclusão de quaisquer outros, por mais
privilegiados que sejam ou venham a ser.

12.13. The Jurisdiction of the Judicial District of
São Paulo/SP is hereby elected to settle any
doubts or disputes arising out of this Agreement,
waiving any other, however privileged it may be or
may come to be.

12.14. As Partes reconhecem a veracidade,
autenticidade, integridade, validade e eficácia
deste instrumento e seus termos, nos termos do
art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico
e/ou assinado pelas Partes por meio de
certificados eletrônicos, ainda que sejam
certificados eletrônicos não emitidos pela ICPBrasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida
Provisória nº 2.220-2, de 24 de agosto de 2001
(“MP nº 2.220-2”), como, por exemplo, por meio
do upload e existência deste Contrato, bem
como a aposição das respectivas assinaturas
eletrônicas neste instrumento, na plataforma
Docusign (www.docusign.com.br).

12.14. The Parties acknowledge the truth,
authenticity, integrity, validity and efficacy of this
Instrument and its terms, under the terms of art.
219 of the Civil Code, in electronic format and/or
signed by the Parties by means of electronic
certificates, all be they electronic certificates that
have not been issued by ICP-Brasil, under the terms
of art. 10, § 2 of Provisional Measure nº 2.220-2,
dated August 24, 2001 (“PM no. 2.220-2”), such as,
for example, through the uploading and existence
of this Agreement, as well as the apposing of the
respective electronic signatures within this
instrument,
on
the
Docusign
platform
(www.docusign.com.br).

Por fim, nos termos do art. 220 do Código Civil,
as Partes expressamente anuem e autorizam
que, eventualmente, as assinaturas das Partes
não precisem necessariamente ser apostas na
mesma página de assinaturas deste instrumento
e que a troca de páginas de assinaturas,
assinadas e escaneadas em formato eletrônico,
como, por exemplo, ".pdf", é tão válida e produz
os mesmos efeitos que a assinatura original de
cada Parte aposta neste instrumento.

Finally, under the terms of art. 220 of the Brazilian
Civil Code, the Parties expressly agree and
authorize that the signatures of the Parties may not
necessarily need to be included on the same
signatory page of this Instrument, and that the
alteration of signatory pages, signed and scanned
in electronic format, such as, for example, “.pdf”,
is equally as valid and produces the same effects as
the original signature of each Party included
herein.
witnesses.]

E, por estarem as Partes assim acordadas,
assinam o presente instrumento em via digital,
via
plataforma
Certisign
(www.certisign.com.br), na presença das 02
(duas) testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.

And, the Parties thus being in agreement, they sign
this instrument in digital form, via the Certisign
platform (www.certisign.com.br), in the presence
of the two (2) undersigned witnesses.


São Paulo, November, 20th ,2020.
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________________________________________________________________________________
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII REC HOTELARIA
Por seu administrador/By means of its administrator BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DTVM
Promissário Comprador/
Committed Purchaser
Testemunhas/Witnesses:
1. ___________________________________
Nome/Name: Gilton Rodrigues Miranda
CPF/Social Security: 164.918.878-24
2.____________________________________
Nome/Name: Renata Pereira Riedel
CPF/Social Security: 277.370.428-22
CPF:

CPF:

Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Irene Zuniga Camacho, Gilton Rodrigues Miranda, Gilton Rodrigues Miranda, Renata Pereira Riedel, Tama Tanzilli, Tama Tanzilli, Thales Correa Bitencourt,
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________________________________________________________________________________
BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A
Promitente
Vendedora/
Committed Seller
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ϭϭϳ͕ϭ
ϭϮϰ͕Ϭ
ϭϬϵ͕Ϯ
ϭϯϳ͕ϳ
ϭϮϮ͕ϰ
ϭϱϱ͕Ϭ
ϭϰϴ͕Ϭ
ϭϭϳ͕ϭ
ϭϮϰ͕Ϭ
ϭϬϵ͕Ϯ
ϭϯϳ͕ϴ
ϭϰϱ͕ϵ
ϭϯϰ͕ϰ
ϭϮϰ͕Ϭ
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ϱ͘ϭϲϮ͘ϱϱϬ
ϰ͘ϱϰϭ͘ϱϮϬ
ϱ͘Ϯϱϯ͘ϲϬϵ
ϱ͘ϰϬϮ͘ϭϵϵ
ϱ͘ϭϲϮ͘ϱϱϬ
ϱ͘ϮϰϮ͘ϵϰϭ
ϰ͘ϱϰϴ͘ϯϳϴ
ϰ͘ϰϲϮ͘ϮϳϮ
ϰ͘ϳϮϰ͘ϰϬϬ
ϰ͘ϭϲϬ͘ϱϮϬ
ϱ͘Ϯϰϳ͘ϭϯϮ
ϰ͘ϲϲϯ͘ϰϰϬ
ϱ͘ϵϬϱ͘ϱϬϬ
ϱ͘ϲϯϴ͘ϴϬϬ
ϰ͘ϰϲϮ͘ϮϳϮ
ϰ͘ϳϮϰ͘ϰϬϬ
ϰ͘ϭϲϬ͘ϱϮϬ
ϱ͘Ϯϰϵ͘ϰϭϴ
ϱ͘ϱϱϳ͘ϲϰϳ
ϱ͘ϭϭϴ͘ϳϯϱ
ϰ͘ϳϮϰ͘ϰϬϬ
ϰ͘ϰϬϮ͘Ϭϳϰ
ϱ͘ϮϵϮ͘ϰϳϭ
ϭϯϵ͘Ϯϴϭ͘ϳϴϵ
ϯϴ͘ϭϬϬͬŵϮ
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ANEXO I/ATTACHMENT I
DESCRIÇÃO DAS SUÍTES/ DESCRIPTION OF THE SUITES
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ϳϬ͘ϯϳϯ͘ϳϰϴ
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ANEXO II/ ATTACHMENT II
SUÍTES OPÇÃO VENDA/ PUT OPTION SUITES
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ϱϲ͘Ϯϯϵ͘ϰϭϬ

31

517

Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Irene Zuniga Camacho, Gilton Rodrigues Miranda, Gilton Rodrigues Miranda, Renata Pereira Riedel, Tama Tanzilli, Tama Tanzilli, Thales Correa Bitencourt,
Thales Correa Bitencourt, Jacques Philippe Marc Louis Maurice Brault e Jacques Philippe Marc Louis Maurice Brault.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9C84-C9E8-7586-77DA.

ANEXO III/ ATTACHMENT III
SUÍTES OPÇÃO DE COMPRA I/CALL OPTION SUITES I

1. Imóveis/Properties:
a) Certidão de propriedade de filiação
vintenária da matrícula do imóvel, com
negativa de ônus e alienações, expedida
há menos de 30 (trinta) dias;
b) Fichas auxiliares das Suítes nº 445, 446,
448, 450, 545, 546, 548, 550, 645, 646,
650, 735, 742, 746, 750, 752, 755, 840,
842, 846, 848, 850, 855, 940, 945, 946,
950 e 955;
c) Aviso de Recibo do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) do presente
exercício ou certidão de dados cadastrais
na qual contenha os dados dos Imóveis
(proprietário, endereço, área de terreno,
área
construída
e
número
de
contribuinte);
d) Seguros que tenham sido contratados em
relação aos Imóveis e/ou às melhorias;
e) Cópia dos documentos, contratos e
acordos (e respectivos aditamentos)
relacionados a promessas ou opções
envolvendo o imóvel, não registrados na
respectiva matrícula, ou relacionados a
quaisquer ônus ou gravames (reais,
fiscais, legais ou outros), servidões,
constrições, restrições, violações (a
qualquer regulamentação, legislação ou
documentos de qualquer esfera pública),
obrigações,
desapropriações,
contingências, ou que de qualquer forma
afetem o imóvel;
f) Certidão de Débitos de Tributos
Imobiliários, inscritos e não inscritos na
Dívida Ativa, expedida pela Prefeitura do
local do Imóvel;
g) Documento comprobatório, fornecido por
órgão público (Prefeitura Municipal,
Governo Estadual, Governo Federal, ou
outro órgão competente), da inexistência
de projeto de melhoramento ou processo
de desapropriação do imóvel;
h) Documento comprobatório, fornecido
pelo órgão público local (Prefeitura
Municipal, Governo Estadual ou órgão
competente da administração pública),
da inexistência de projeto ou processo de
tombamento do imóvel;

a) Twenty-year
entitlement
property
enrollment
ownership
certificate,
demonstrating
clearance
of
encumbrances and sales, issued within
the last thirty (30) days;
b) Ancillary records for Suite nos. 445, 446,
448, 450, 545, 546, 548, 550, 645, 646,
650, 735, 742, 746, 750, 752, 755, 840,
842, 846, 848, 850, 855, 940, 945, 946,
950 and 955;
c) Confirmation of Receipt of this year’s
Urban Land and Building Tax (IPTU) or
data registration certificate containing
the data relating to the Properties
(ownership,
address,
land
area,
constructed area and taxpayer number);
d) Insurance policies that have been
contracted on the Properties and/or the
improvements;
e) Copies of the documents, contracts and
agreements
(and
their
respective
amendments)
relating
to
the
commitments or options involving the
property, not registered in the respective
enrollment,
or
related
to
any
encumbrances or liens (in-rem, fiscal,
legal or others), easements, constraints,
violations (any regulation, legislation or
documents from any public sphere),
liabilities, expropriations, contingencies,
or which in any way affect the property;
f) Real-Estate Tax Debit Certificate, with
and without debt clearance, issued by the
Municipal Government of the location of
the Property;
g) Document, issued by the public organ
(Municipal
Government,
State
Government, Federal Government, or
other competent organ), corroborating
the non-existence of any improvement
project or process for the expropriation
of the property;
h) Document, issued by the local public
organ (Municipal Government, State
Government, Federal Government, or
other competent organ), corroborating
the non-existence of any project or
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ANEXO IV/ ATTACHMENT IV
LISTA DE DOCUMENTOS DILIGÊNCIA JURÍDICA / LIST OF LEGAL DUE DILIGENCE
DOCUMENTS

i)
j)
k)

l)

m)

n)

o)

process for the registration of the
property as a heritage site;
Federal Environmental Debt Certificate
(issued by IBAMA);
State Environmental Debt Certificate
(issued by the respective Department of
the Environment);
Certificates issued by the Federal, State
and Municipal Public Prosecutors’ Offices
(in relation to the latter, only where
applicable), attesting to the nonexistence of civil inquiries, police
inquiries, preparatory procedures for civil
inquiries and/or
other
types of
investigatory procedures relating to
environmental issues involving the
Property;
Environmental
licenses
and
other
authorizations
issued
by
the
environmental authorities, including
documents that attest to the compliance
with all validity determinants imposed by
such licenses;
Declaration stating whether the property
is located in a Permanent Conservation
Area (APP). If it is confirmed to be in such
an area, please provide a declaration
from the owner stating that the areas
considered to be subject to permanent
preservation are conserved, that there
exists no sort of embargo or intervention
on the APP without the due authorization
and that the vegetation existing in these
areas is considered to be native; and
Declaration stating any possible existence
of areas on the properties that are
contaminated,
are
potentially
contaminated, or upon which there is any
suspicion of contamination.
Suite Operation Agreement signed with
the Suite Manager.

2. Promitente Vendedora/Committed Seller:
a) Contrato ou Estatuto Social consolidado e
suas alterações posteriores, com a devida
comprovação de seu arquivamento na
Junta Comercial Competente;
b) Cópia das atas de assembleias e reuniões
do conselho de administração, se
aplicável, aprovando a nomeação do(s)
atual(is) administrador(es), bem como os
termos
de
posse,
devidamente

a) Consolidated Articles of Association or Bylaws and their subsequent alterations,
together with the due proof of filing with
the relevant Board of Trade;
b) Copies of the minutes of the assemblies
and meetings of the Boards of Directors,
if applicable, approving the nomination of
the current administrator(s), as well as
the instruments of investiture, duly
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i) Certidão de débito ambiental Federal
(expedida pelo IBAMA);
j) Certidão de débito ambiental Estadual
(expedida pela respectiva Secretaria do
Meio Ambiente);
k) Certidões expedidas pelo Ministério
Público Federal, Estadual e Municipal
(este último, se for o caso), atestando a
inexistência
de
inquéritos
civis,
inquéritos
policiais,
procedimentos
preparatórios de inquérito civil e/ou
outros
tipos
de
procedimentos
investigatórios relacionados a questões
ambientais envolvendo o Imóvel;
l) Licenças
ambientais
e
demais
autorizações emitidas pelos órgãos
ambientais: incluindo documentos que
atestem o cumprimento de todas as
condicionantes de validade impostas em
tais licenças;
m) Declaração informando se o imóvel se
encontra em área de preservação
permanente (APP). Em caso positivo,
favor fornecer declaração do proprietário
informando que as áreas consideradas de
preservação
permanente
estão
conservadas, que não houve embargo ou
intervenção de qualquer tipo na APP sem
a devida autorização e que a cobertura
vegetal existente nessas áreas é
considerada nativa; e
n) Declaração informando sobre eventual
existência de áreas contaminadas,
potencialmente
contaminadas
ou
suspeitas de contaminação existente nos
imóveis.
o) Contrato de Operação das suites firmado
com a Operadora Hoteleira.

e)
f)
g)

h)
i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)

p)

c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)

p)

registered with the respective Board of
Trade;
Corporate Organization Chart;
Simplified or full certificate, as may be
the case, issued by the respective Board
of Trade or, if applicable, by the relevant
Civil Registry Office of Legal Entities;
Proof of registration and registration
status with the CNPJ;
Certificates from the Notary Office of the
Municipal Judicial District
Joint Debt Certificate relating to Federal
Taxes and Federal Tax Liabilities
(including debts relating to social security
contributions and to third parties);
Certificate of Good-Standing with the
FGTS-CRF;
Certificate of Tax Debts both Registered
and Not Registered as Outstanding with
the State, issued by the State Department
of Finance and/or the State Public
Attorney’s Office;
Certificate of Tax Debts both Registered
and Not Registered as Outstanding with
the Municipality, issued by the Municipal
Department Finance and/or Municipal
Public Attorney’s Office. * Should the
Inspected Company not have municipal
registration in the location of the branch
offices/units, please inform such fact;
Labor Debt Clearance Certificate (CNDT)
issued by the Higher Labor Court;
Certificate of Lower Court Distributions,
of Civil Actions, Family Actions and from
the Special Civil Courts of the Municipal
Judicial District. (physical and electronic
processes);
Certificate of Lower Court Distributions,
of Municipal and State Tax Claims in the
Municipal Judicial District (physical and
electronic processes);
Certificate of Lower Court Distributions of
Requests for Bankruptcy, Reorganization,
and
Judicial
and
Extrajudicial
Restructuring, in the Municipal Judicial
District;
Certificate of Lower Court Distributions,
of Criminal Lawsuits in the Municipal
Judicial District (physical and electronic
processes);
Certificate of Lower Court Distributions,
of Criminal Enforcements in the Municipal
Judicial District (physical and electronic
processes);
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c)
d)

registrada(s)
na
respectiva
Junta
Comercial;
Organograma societário;
Certidão simplificada ou de inteiro teor,
conforme o caso, expedida pela Junta
Comercial competente ou, se for o caso,
pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas competente;
Comprovante de inscrição e de situação
cadastral no CNPJ;
Certidões dos Tabeliães de Protesto de
Letras e Títulos da Comarca Municipal
Certidão Conjunta de Débitos relativos a
Tributos Federais e Dívida Ativa da União
(inclui débitos relativos às contribuições
previdenciárias e às de terceiros);
Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF;
Certidão de Débitos Tributários Inscritos e
Não Inscritos em Dívida Ativa do Estado,
emitida pela Secretaria Estadual de
Fazenda e/ou pela Procuradoria do
Estado;
Certidão
de
Débitos
Tributários
Mobiliários Inscritos e Não Inscritos em
Dívida Ativa do Município, emitida pela
Secretara Municipal de Finanças e/ou
Procuradoria Municipal. *Caso a Empresa
Auditada não possua inscrição municipal
no local das filiais, favor informar;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho;
Certidão de Distribuições, em 1ª
instância, de Ações Cíveis, de Família e
dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca
Municipal.
(processos
físicos
e
eletrônicos);
Certidão de Distribuições, em 1ª
instância,
de
Executivos
Fiscais
Municipais e Estaduais da Comarca
Municipal
(processos
físicos
e
eletrônicos);
Certidão de Distribuições, em 1ª
instância, de Pedidos de Falência,
Concordatas, Recuperações Judiciais e
Extrajudiciais, da Comarca Municipal;
Certidão de Distribuições, em 1ª
instância, de Ações Criminais da Comarca
Municipal
(processos
físicos
e
eletrônicos);
Certidão de Distribuições, em 1ª
instância, de Execuções Criminais da

Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Irene Zuniga Camacho, Gilton Rodrigues Miranda, Gilton Rodrigues Miranda, Renata Pereira Riedel, Tama Tanzilli, Tama Tanzilli, Thales Correa Bitencourt,
Thales Correa Bitencourt, Jacques Philippe Marc Louis Maurice Brault e Jacques Philippe Marc Louis Maurice Brault.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9C84-C9E8-7586-77DA.

Comarca Municipal (processos físicos e
eletrônicos);
q) Certidão de Distribuições, em 1ª
instância, de Ações Cíveis, Fiscais,
Criminais e dos Juizados Especiais
Federais Criminais Adjuntos da Justiça
Federal, da Seção Judiciária, bem como
as em tramitação no sistema PJE*, da
Seção Judiciária. *Tal certidão deve ser
requerida através do seguinte e-mail:
nuaj@trf3.jus.br;
r) Certidão de Distribuições de Feitos
Trabalhistas, em 1ª instância, do Tribunal
Regional Federal (processos físicos e
eletrônicos; e
s) Cópia dos relatórios de advogados
referentes a ações trabalhistas, cíveis e
tributárias,
acima
evidenciadas,
informando: (i) valor da causa; (ii) Status;
e (iii) probabilidade de perda.

q) Certificate of Lower Court Distributions,
of Civil, Tax and Criminal Actions and by
Federal Justice Assistant Special Federal
Criminal Courts, Judiciary Section, as
well as those under way within the PJE*
system, of the Judiciary Section. *This
certificate should be requested from the
following
e-mail
address:nuaj@trf3.jus.br;
r) Certificate of Distributions of Lower Court
Labor Claims, from the Federal Regional
Court
(physical and
electronic
processes); and
s) Copies of attorneys’ reports concerning
the abovementioned labor, civil and tax
actions, stating: (i) amount of the matter
under dispute; (ii) Status; and (iii)
likelihood of loss.

3. Denominações Anteriores da Proprietária/ Previous denominations of the Owner (Boulevard Matarazzo
Empreendimentos e Participações SPE S.A., Boulevard Matarazzo Empreendimentos e Participações SPE
Ltda. e WWI Boulevard Matarazzo Empreendimentos e Participações SPE Ltda.):
a) Certidão de Distribuições, em 1ª
instância, de Ações Cíveis, de Família e
dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca
Municipal.
(processos
físicos
e
eletrônicos);
b) Certidão de Distribuições, em 1ª
instância,
de
Executivos
Fiscais
Municipais e Estaduais da Comarca
Municipal
(processos
físicos
e
eletrônicos);
c) Certidão de Distribuições, em 1ª
instância, de Pedidos de Falência,
Concordatas, Recuperações Judiciais e
Extrajudiciais, da Comarca Municipal;
d) Certidão de Distribuições, em 1ª
instância, de Ações Criminais da Comarca
Municipal
(processos
físicos
e
eletrônicos);
e) Certidão de Distribuições, em 1ª
instância, de Execuções Criminais da
Comarca Municipal (processos físicos e
eletrônicos);
f) Certidão de Distribuições, em 1ª
instância, de Ações Cíveis, Fiscais,
Criminais e dos Juizados Especiais
Federais Criminais Adjuntos da Justiça
Federal, da Seção Judiciária, bem como
as em tramitação no sistema PJE*, da

a) Certificate of Lower Court Distributions,
of Civil Actions, Family Actions and from
the Special Civil Courts of the Municipal
Judicial District. (physical and electronic
processes);
b) Certificate of Lower Court Distributions,
of Municipal and State Tax Claims in the
Municipal Judicial District (physical and
electronic processes);
c) Certificate of Lower Court Distributions of
Requests for Bankruptcy, Reorganization,
and
Judicial
and
Extrajudicial
Restructuring, in the Municipal Judicial
District;
d) Certificate of Lower Court Distributions,
of Criminal Lawsuits in the Municipal
Judicial District (physical and electronic
processes);
e) Certificate of Lower Court Distributions,
of Criminal Enforcements in the Municipal
Judicial District (physical and electronic
processes);
f) Certificate of Lower Court Distributions,
of Civil, Tax and Criminal Actions and by
Federal Justice Assistant Special Federal
Criminal Courts, Judiciary Section, as
well as those under way within the PJE*
system, of the Judiciary Section. *This
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Seção Judiciária. *Tal certidão deve ser
requerida através do seguinte e-mail:
nuaj@trf3.jus.br; e
g) Cópia dos relatórios de advogados
referentes a ações trabalhistas, cíveis e
tributárias,
acima
evidenciadas,
informando: (i) valor da causa; (ii) Status;
e (iii) probabilidade de perda.

certificate should be requested from the
following
e-mail
address:
Nuaj@trf3.jus.br; and
g) Copies of attorneys’ reports concerning
the abovementioned labor, civil and tax
actions, stating: (i) amount of the matter
under dispute; (ii) Status; and (iii)
likelihood of loss.
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ANEXO V/ ATTACHMENT V
DESCRIÇÃO DE FF&E – LISTA DE PERTENCES / FF&E DESCRIPTION – LIST OF
BELONGINGS
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PRIVATE INSTRUMENT FOR THE LEASE
AGREEMENT OF PROPERTIES

Pelo Instrumento Particular de Contrato Under this Private Instrument for the Lease
de Locação de Imóveis (“Contrato”):
Agreement of Properties (“Agreement”):
De um lado, FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – FII REC HOTELARIA,
constituído sob a forma de condomínio
fechado, com prazo de duração
indeterminado, regido pela Lei nº 8.668,
de 25 de junho de 1993, pela Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 472, de 31 de outubro de 2008
(“Instrução CVM 472/08”), inscrito no
CNPJ/ME sob o nº 35.652.306/0001-07,
neste
ato representado
por
seu
administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede na
cidade do Rio de Janeiro, estado de Rio de
Janeiro, na Praia do Botafogo, nº 501, 5º
andar (parte), Botafogo, CEP 22250-040,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº
59.281.253/00001-23,
por
sua vez
representado
na
forma
de
seu
Estatuto
Social (“Administrador”),
doravante denominado por FUNDO ou
LOCADOR; e

On the one side, FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – FII REC HOTELARIA,
constituted in the form of a private
condominium, with an indefinite period of
duration, regulated by Law # 8.668, dated
June 25th, 1993, by Securities and Exchange
Commission (“CVM”) Instruction# 472, dated
October 31st, 2008 ("CVM Instruction
472/08"), enrolled in the CNPJ/ME under #
35.652.306/0001-07, herein represented by
its administrator BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A. DTVM, with head offices
in the city of Rio de Janeiro, State of Rio de
Janeiro, at 501, Praia do Botafogo, 5th floor
(part), Botafogo, Zip Code 22250-040,
enrolled in the National Register of Legal
Entities
(CNPJ/ME)
under
#
59.281.253/00001-23, represented by its
Bylaws (“Administrator”); from hereon to be
referred to simply as the FUND or the
LESSOR; and

de outro lado, BM EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES SPE S.A., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 12.051.345/0001-53,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Itapeva, 538, 12º
andar, Bela Vista, CEP 01332-000, neste
ato representada na forma do seu estatuto
social, doravante denominada por
“LOCATÁRIA”, e em conjunto com o
LOCADOR denominados como “Partes” e
individualmente como “Parte”.

on the other side, BM EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES SPE S.A., enrolled in the
CNPJ/ME under # 12.051.345/0001-53,
headquartered in the city of São Paulo,
State of São Paulo, at 538 Itapeva Street,
12th floor, Bela Vista, Zip Code: 01332-00,
herein represented by its Bylaws from
hereon to be referred to simply as the
“LESSEE”, and jointly with the LESSOR as
the “Parties”, and individually as the
“Party”.

CONSIDERANDO QUE

WHEREAS

(i)
The LESSEE, as owner, committed
seller and real-estate developer, is
developing, in the property located in the
City and State of São Paulo, at 190 Alameda
Rio Claro, district of Bela Vista, part of a
high-standard real estate enterprise for
mixed use, to be named “Condomínio
Cidade Matarazzo”, in accordance with the
memorial of incorporation described in
R.05 and Av. 12 of enrolment 190.798 from
the 4th Official Real-Estate Registry Office

(i)
A LOCATÁRIA, na qualidade de
proprietária, promitente vendedora e
incorporadora, está desenvolvendo, no
imóvel situado na Cidade e Estado de São
Paulo, na Alameda Rio Claro, nº 190, no
bairro Bela Vista, parte de um
empreendimento imobiliário de alto
padrão para uso misto, denominado
“Condomínio
Cidade
Matarazzo”,
conforme memorial de incorporação
descrito no R.05 e Av.12 da matrícula
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

of São Paulo, consisted of a SubCondominium Hotel, Sub-Condominium
Offices and Garage 1 (“Enterprise”); 

;ŝŝͿ
A LOCATÁRIA contratou uma
administradora
de
hotéis,
com
reconhecida
expertise,
para
a
administração das atividades hoteleiras a
serem desenvolvidas no Subcondomínio
Hotel que integra o Empreendimento, às
expensas
e
responsabilidade
da
LOCATÁRIA, sob a bandeira Rosewood,
nos termos do Contrato de Administração
Hoteleira datado de 13 de dezembro de
2013, celebrado entre a LOCATÁRIA e a
Rosewood Hotéis e Resorts do Brasil Ltda.
(na qualidade de sucessora da Rosewood
Hotels
and
Resorts
L.L.C.)
(“Administradora Hoteleira”), conforme
aditado de tempos em tempos (“Contrato
de Administração Hoteleira”), observadas
as disposições e limites previstos no
Contrato de Administração Hoteleira; 

(iii)
Nesta mesma data e em ato prévio
à celebração do presente Contrato, os
Imóveis (adiante definidos) foram objeto
do Instrumento Particular de Promessa de
Venda e Compra de Imóveis por meio do
qual a LOCATÁRIA, na qualidade de
proprietária dos Imóveis assumiu o
compromisso de aliená-los, observadas
determinadas condições, ao ora LOCADOR
e promitente comprador (“Promessa de
Compra e Venda”);

(ii) The LESSEE has contracted a hotel
manager, with highly recognized expertise,
to administrate the hotel activities to be
developed in the Sub-Condominium Hotel,
which is part of the Enterprise, at the
expense and responsibility of the LESSEE,
under the Rosewood brand name, under the
terms of a Hotel Management Agreement,
dated December 13th, 2013 between the
LESSEE and Rosewood Hotéis e Resorts do
Brasil Ltda (as successor to Rosewood
Hotels and Resorts L.L.C.) (“Hotel
Manager”) as amended from time to time
(“Hotel
Management
Agreement”),
according to the provisions and limits
established in the Hotel Management
Agreement;

(iii) On this same date and in a prior act to
the signing of this Agreement, the
Properties (defined below) were the object
of the Private Instrument for the
Commitment to Purchase and Sale of
Properties by means of which the LESSEE, in
the capacity of owner of the Properties
assumed the commitment to sell them to
the LESSOR, as a purchaser, upon certain
conditions
(“Purchase
and
Sale
Commitment”);

(iv)
De acordo com os termos da
Promessa de Compra e Venda, a aquisição
dos Imóveis é condicionada à captação de
recursos em oferta pública de cotas da 1ª
Emissão do Fundo (“Oferta 1ª Emissão”),
sendo facultado à Locatária, a seu
exclusivo critério, em caso de distribuição
parcial das cotas do Fundo, prosseguir ou
não com a compra e venda dos Imóveis,
hipótese em que as partes, de comum
acordo, selecionarão as suítes a serem
adquiridas pelo LOCADOR;

(iv) According to the terms of the Purchase
and Sale Commitment, the acquisition of the
Properties is conditional upon the resources
raised by the Fund’s 1st Issuance in the
public offer of quotas (“1st Issuance Offer”)
being allowed to the Lessee, in its sole
discretion, in case of partial placement of
the Fund's quotas, to proceed or not with
the purchase and sale of the Properties, in
which case the parties, by mutual
agreement, will select the suites to be
acquired by the LESSOR;

(v)
A eficácia da Promessa de Compra
e Venda está expressamente condicionada
à observância de determinados requisitos
e cumprimento de certas obrigações pelas

(v) The efficacy of the Purchase and Sale
Commitment is expressly conditional upon
the observance of certain requirements and
the fulfillment of certain obligations by the
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190.798 do 4º Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo, composto pelo
Subcondomínio Hotel, Subcondomínio
Office e Garagem 1 (“Empreendimento”);

(vi)
A
LOCATÁRIA
contratará a
operadora de suítes ISM GERENCIADORA
DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA. (“ISM”) para gerenciar a operação
dos Imóveis (adiante definidos) em
observância
aos
documentos
de
governança do Subcondominio Hotel e
legislação aplicável e em consonância com
os termos do Contrato de Operação das
Suítes (“Contrato de Operação Suítes”);

(vi) The LESSEE will contract the suites
operator
ISM
GERENCIADORA
DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(“ISM”) to manage the operation of the
Properties (defined below) in accordance
with the Suite Operation Agreement (“Suite
Operation Agreement”);

(vii) Como parte das negociações
realizadas para a viabilização da referida
operação, restou acordado que os Imóveis
devidamente construídos e equipados de
acordo com o memorial de decoração e
com a Lista de Pertences anexa à
Promessa de Compra e Venda, assim
considerados
todas
as
instalações
técnicas, equipamentos e materiais
operacionais seriam locados à LOCATÁRIA
visando
ao
desenvolvimento
das
atividades de hotelaria e atividades
correlatas sob a bandeira Rosewood;

(vii) As part of the negotiations performed
for the accomplishment of the mentioned
operation, it has been agreed that the
Properties are duly constructed and
furnished with decoration brief according to
the List of Belongings attached to the
Purchase and Sale Commitment, considering
all the technical installations, operational
equipment and materials shall be leased to
the LESSEE to develop hotel and related
activities under the Rosewood brand name;

(viii) As
Partes
possuem
plena
capacidade e legitimidade para celebrar
este Contrato, realizar todas as operações
e cumprir todas as obrigações aqui
previstas sob os princípios da boa-fé e da
lealdade
contratual,
sendo
este
instrumento é validamente celebrado e
constitui obrigação legal, vinculante e
exequível; e
(ix)
Diante dos pressupostos acima, as
Partes reconhecem que a presente
locação será regida com base nas
condições previstas neste Contrato e que
as disposições aqui contidas constituem a
base do negócio e visam a manter as
condições de validade, existência e
manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro da relação jurídica ora
pactuada, ante a possibilidade da livre
negociação das Partes no que tange ao
objeto deste Contrato.

(viii) The Parties have full capacity and
legitimacy to enter into this Agreement,
perform all the operations and fulfill all the
obligations provided herein, under the good
faith principle and loyalty, considering that
this instrument is validly executed and it
constitutes a legal, binding and enforceable
obligation; and

(ix) Due to the provisions outlined above,
the Parties recognize that this lease shall be
regulated by the conditions established in
this Agreement and that the provisions
contained herein constitute the foundation
for the business and aim to maintain the
conditions of validity, existence and
maintenance of the economic-financial
balance of the legal relationship here
agreed, whilst recognizing the possibility of
free negotiation between the Parties
related to the object of this Agreement.
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Partes, incluindo, mas não se limitando à Parties, including, but not limited to, the
formalização do presente Contrato e de formalization of this Agreement and other
outros instrumentos correlatos;
related instruments;

I. DO OBJETO DO CONTRATO

I. OBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. O presente Contrato tem por
objeto a locação dos Imóveis, conforme
descrição contida no Anexo I. Não
obstante, o objeto deste Contrato poderá
ser alterado para reduzir o número de
Imóveis locados, no caso de aquisição
parcial
conforme
descrito
no
Considerando (iv) acima.

1.1. The object of this Agreement is the
lease of the Properties, as described in
Exhibit I. Notwithstanding, the scope of this
Agreement may be modified to reduce the
leased Properties, in case of a partial
acquisition of the Properties as described in
Whereas (iv) above.

1.2. O LOCADOR, na qualidade de
promitente comprador dos Imóveis a
serem erigidos no Subcondomínio Hotel,
nos exatos termos determinados para o
desenvolvimento da atividade hoteleira
sob a bandeira Rosewood, conforme
disposto no Contrato de Administração
Hoteleira e no Contrato de Operação de
Suíte, e a LOCATÁRIA celebram o
presente Contrato, obrigando-se a
cumpri-lo por si e sucessores, a qualquer
título, mediante as cláusulas e condições
adiante avençadas.

1.2. The LESSOR, in its capacity as
purchaser of the Properties to be erected in
the Sub-Condominium Hotel, under the
exact
terms
determined
for
the
development of hotel activity under the
Rosewood brand name, as established in the
Hotel Management Agreement and Suite
Operation Agreement, and the LESSEE,
enter into this Agreement, both being
obliged, by their own names and in those of
their successors, in any capacity, to comply
with the terms and conditions agreed to
below.

II. PRAZO DE VIGÊNCIA

II. EFFECTIVE PERIOD

2.1. O presente Contrato entrará em
vigor na data de quitação do Preço de
Aquisição dos Imóveis, e vigorará pelo
prazo de 25 (vinte e cinco) anos (“Prazo
de Vigência”), podendo ser prorrogado de
comum acordo entre as Partes mediante
assinatura de aditamento ao presente
Contrato.

2.1. This Agreement shall become
effective on the full payment of the
Properties, and it shall remain in effect for
a period of twenty-five (25) years, which
may be extended upon mutual consent by
the Parties by means of the execution of an
amendment to this Agreement (“Term”).

2.1.1. A LOCATÁRIA será imitida na
posse dos Imóveis quando da conclusão
das obras e obtenção do Habite-se do
Empreendimento, que será obtido pela
LOCATÁRIA
na
qualidade
de
incorporadora e promitente vendedora
dos Imóveis, conforme acordado na
Promessa de Compra e Venda dos
Imóveis.

2.1.1. LESSEE shall be granted the
possession of the Properties upon the
conclusion of the works and once the
Habite-se has been obtained by the
LESSE, in its capacity as developer and
committed seller of the Properties under
the terms agreed in the commitment of
the purchase and sale of the Properties.
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Resolvem as Partes entre si firmar o The Parties hereby agree to enter into this
presente Contrato, sujeitando-se as Agreement, subordinating themselves to the
Partes às cláusulas e condições seguintes: following clauses and conditions:

2.2. In the event of termination of the
Hotel Management Agreement and/or Suite
Operation Agreement, for the lease agreed
herein to continue, the LESSEE shall
indicate another hotel chain to operate the
Properties, which should be distinguished in
the market.

2.3. A LOCATÁRIA compromete-se a
não dar publicidade, seja de que natureza
for, suscetível de informar a terceiros da
eventual adesão de seu estabelecimento a
outra cadeia hoteleira no local dos Imóveis
antes de comunicar formalmente o
LOCADOR.

2.3. The LESSEE promises not to perform
any sort of publicity, of any nature, that
could inform third parties of the possible
adhesion of its establishment to another
hotel chain on the location of the
Properties.

III - DO CARÁTER INTUITU PERSONAE

III - INTUITU PERSONAE CHARACTER

3.1. Ajustam as Partes que, durante o
Período Mínimo (conforme definido
adiante) o presente Contrato subordina-se
às previsões contidas no artigo 54-A da Lei
8.245/91, sendo certo que por conta deste
motivo, o LOCADOR e a LOCATÁRIA
renunciam, expressamente, de forma
irrevogável e irretratável, aos respectivos
direitos de pleitear a revisão judicial do
valor do Aluguel Mínimo (adiante
definido), conforme previsto no artigo 19
da Lei 8.245/91, durante o prazo de
vigência aqui estipulado.

3.1. The Parties agree that, during the
Minimum Term, this Agreement is subject to
the provisions contained in article 54-A of
Law 8.245/91, whilst, due to this fact, the
LESSOR and the LESSEE expressly,
irrevocably and irreversibly waive, during
the Minimum Term (as defined below), their
respective rights to call for a judicial review
of the Minimum Rent (described below, as
set forth in article 19 of Law 8.245/91,
during the effective period established
herein.

3.2. Da mesma forma, tendo em vista o
disposto no artigo 54-A da Lei 8.245/91, a
LOCATÁRIA renuncia à faculdade contida
no artigo 4º da Lei 8.245/91 durante o
Prazo
Mínimo
(conforme
definido
adiante), sendo certo que na hipótese de
devolução antecipada dos Imóveis, a
LOCATÁRIA ficará obrigada ao pagamento
do valor do Aluguel Mínimo (definido
abaixo) devido até o término do Prazo
Mínimo em sua integralidade.

3.2. Likewise, in view of the provisions
set forth in article 54-A of Law 8.245/91, the
LESSEE waives the option contained in
article 4 of Law 8.245/91 during the
Minimum Term (as defined below), it being
understood that, in the event of an early
return of the Properties, the LESSEE is
required to pay the sum of the Minimum
Rent (described below) due by the
remaining period of the Minimum Term in
full.

IV. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

IV. PARTIES’ OBLIGATIONS

4.1. Constituem
LOCADOR:

obrigações

do 4.1.

a) Manter os Imóveis na posse mansa e
pacífica da LOCATÁRIA, para o fim de
assegurar a sua exploração durante o
prazo da locação;

The LESSOR is required to:

a) Maintain the Properties in the
uncontested and peaceable possession of
the LESSEE, in order to ensure their
operation during the lease period;
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2.2. Na hipótese de rescisão do
Contrato de Administração Hoteleira e/ou
do Contrato de Operação das Suites,
deverá a LOCATÁRIA, para a manutenção
da locação ora acordada, indicar outra
cadeia hoteleira para a operação dos
Imóveis que seja de renome no mercado.

b) Neither disturb nor seize the LESSEE’s
possession of the Properties, and make
every effort to not allow third parties to
disturb or seize such possession;

c) Reconhecer o direito exclusivo da
LOCATÁRIA, por meio de terceiros
contratados, de explorar a atividade
hoteleira do Subcondomínio Hotel,
observadas unicamente as restrições
previstas de forma expressa neste
Contrato com relação aos Imóveis, no
Contrato de Administração Hoteleira e no
Contrato de Operação das Suítes;

c) Recognize the sole right of the LESSEE,
through contracted third parties, to operate
hotel activities on the Subcondominium
Hotel, with sole observation of the
restrictions expressly established herein
related to the Properties, in the Hotel
Management Agreement and in the Suite
Operation Agreement;

d) Notificar imediatamente a LOCATÁRIA
sobre qualquer ameaça à continuidade
deste Contrato, reconhecendo o direito da
LOCATÁRIA de praticar todos os atos
necessários à defesa de sua continuidade;

d) Immediately notify the LESSEE of any
threat to the continuity of this Agreement,
recognizing the LESSEE’s right to practice
all acts necessary in defense of its
continuity;

e) Responder pelo pagamento de todos
tributos, tarifas de utilização de água e
esgoto, gás, energia elétrica, internet e
TV a cabo, IPTU, despesas condominiais,
seguros
(responsabilidade
civil,
patrimonial e lucros cessantes) preços e
encargos cobrados a qualquer título pelos
órgãos
públicos
e/ou
empresas
concessionárias de serviços relacionados
aos Imóveis, bem como fundo de reserva
de FF&E, taxas de administração e
tributos devidos pela operação dos
Imóveis, sem prejuízo do quanto
estabelecido na cláusula 5.1.2.

e) Be responsible for the payment of all
taxes, tariffs for the use of waste and water,
gas, electricity services, internet, cable
television, IPTU, condominium charges,
insurances (ĐŝǀŝůůŝĂďŝůŝƚǇ͕ĂƐƐĞƚĂŶĚůŽƐƚƉƌŽĨŝƚƐ)
prices, charges summed by the public bodies
or service concession operators relating to
the Properties, as well as FF&E reserve fund,
taxes and management fees due by the
Properties operation, provided the provision
set forth on clause 5.1.2.

4.2. Constituem
obrigações
da 4.2. The obligations of the LESSEE that
LOCATÁRIA que serão realizadas por si ou will be performed by the party itself or by
por terceiros contratados:
contracted third parties shall include the
duty to:
a) Manter os Imóveis em perfeito estado
de conservação e asseio, ressalvado o
desgaste decorrente do uso regular dos
Imóveis, de modo que estes cumpram com
os padrões da bandeira Rosewood,
respondendo pelos danos que porventura
causar;

a) Maintain the Properties in a perfect state
of conservation and cleanliness, except
normal wear and tear, that complies with
Rosewood brand name standards, assuming
responsibility for any damages that it may
possibly cause;

b) Efetuar na forma estabelecida neste b) Make the rent payments in accordance to
Contrato o pagamento dos aluguéis;
this Agreement;
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b) Não turbar nem esbulhar a posse da
LOCATÁRIA sobre os Imóveis, e envidar
seus melhores esforços para não permitir
que terceiros turbem ou esbulhem tal
posse;

c) By deduction from the percentage rent
(and without prejudice to the fully payment
of the Minimum Rent, while due), make
payment of all taxes, tariffs for the use of
waste and water, gas, and electricity
services, IPTU, condominium charges and
public utility charges, management fees and
FF&E reserve fund (which corresponds,
respectively, to 2% and 4% of Gross Revenue
as described in Annex II of the Suites
Operation Agreement, attached here as
Annex IV), as well as any sums charged in
any capacity by the public bodies or service
concession operators, relating to the
Properties, whilst the LESSOR should send
the LESSEE all charge notifications that it
receives, in order for the latter to be able
to make the due payments on its due date;

d) Ressalvado o disposto no item 10.1.1,
realizar as obras e reparos necessários à
conservação e manutenção dos Imóveis
(exceto as de natureza estrutural, aquelas
relacionadas à segurança e habitabilidade
e à reposição de FF& e OS&E), a fim de
que possam cumprir com os padrões da
bandeira Rosewood e serem incluídos na
operação do Hotel de acordo com o
Contrato de Administração Hoteleira e o
Contrato de Operação das Suítes;

d) Except as provided in section 10.1.1, to
perform any necessary works and repairs for
the conservation and maintenance of the
Properties (except those of a structural
nature, those related to safety and
habitability and replacement of FF&E and
OS&E), to permit them to comply with
Rosewood brand name standards and to be
included as hotel rooms under the Hotel
Management Agreement and the Suite
Operation Agreement;

e)
Cumprir
eventuais
exigências e) Fulfill any requirements established by
formuladas pelos órgãos públicos e de the public and inspection bodies as a result
fiscalização, em decorrência do uso e of the use and operation of the Properties;
exploração dos Imóveis;
f) Encaminhar ao LOCADOR, quando
solicitado por este, no prazo a ser definido
entre as Partes, cópias dos comprovantes
de pagamento indicados nesta cláusula, e
boletos de cobranças das despesas cujo
pagamento seja de responsabilidade do
LOCADOR;

f) Send the LESSOR, whenever such Party
requests it and within the period defined
jointly by the Parties, copies of the proofs
of payment indicated in this clause, as well
as payment charging slips for charges in
which the payment is the responsibility of
the LESSOR;

g) Realizar os seguros sobre os Imóveis,
incluindo seguro patrimonial de bens
móveis,
mobiliário,
utensílios
e
equipamentos, com cobertura no valor
mínimo
em
reais
equivalente
a
US$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
dólares) por suíte, bem como seguro de

g) Take out insurance on the Properties,
including asset insurance of movable,
furniture, fixtures and equipment, with a
minimum coverage amount in the Brazilian
Real equivalent of U$ 250,000.00 (two
hundred and fifty thousand American
dollars) per suite, as well as civil liability
ϳ
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c) Mediante dedução do Aluguel
Percentual (e sem prejuízo do integral
pagamento do Aluguel Mínimo, enquanto
devido), efetuar o pagamento de todos
tributos, tarifas de utilização de água e
esgoto, gás e energia elétrica, IPTU,
despesas condominiais, preços públicos,
taxas de administração e fundo de reserva
de
FF&E
(que
corresponde,
respectivamente, a 2% e 4% da Receita
Bruta conforme descrito no Anexo II do
Contrato de Operação, aqui anexado como
Anexo IV), bem como por quaisquer
encargos cobrados a qualquer título pelos
órgãos
públicos
ou
empresas
concessionárias de serviço, relacionadas
aos Imóveis, devendo o LOCADOR
encaminhar à LOCATÁRIA os avisos de
cobrança que receber para que esta possa
promover o pagamento nas respectivas
datas de vencimento;

and lost profits insurance, observing the
secured amount of twelve (12) times the
monthly Minimum Rent, with the LESSOR as
beneficiary of such policies;

h) Restituir, finda, a qualquer título, a
locação objeto deste Contrato, os Imóveis
locados,
em
perfeito
estado
de
conservação, manutenção, ressalvado o
desgaste natural decorrente do uso
regular dos Imóveis, devendo, então, ser
assinado termo de vistoria dos Imóveis,
indicando a quitação recíproca das
obrigações atribuídas às Partes nesta
cláusula, observado o disposto no
Contrato;

h) Upon termination, for whatever reason,
of the lease subject of this Agreement,
return the leased Properties in a perfect
state of conservation, normal wear and tear
excepted, whilst an inspection report of the
Properties should be signed, noting the
reciprocal settlement of the obligations
attributed to the Parties under this section,
subject to the provisions of this Agreement;

i) Manter a exploração dos Imóveis,
diretamente ou por pessoa interposta, em
caso de rescisão do Contrato de
Administração Hoteleira e/ou do Contrato
de Operação das Suítes;

i) Keep the management of the Properties,
directly or by a third hired party, in the
event of termination of the Hotel
Management Agreement and/or the Suite
Operation Agreement;

j) Efetuar a manutenção ordinária de
todos os aparelhos, instalações e demais
equipamentos localizados nos Imóveis,
bem como a limpeza destes;

j) Undertake ordinary maintenance in
relation to all the apparatus, fixtures and
other equipment located within the
Properties, as well as its cleaning services;

k) Cumprir a convenção de condomínio,
as normas complementares e os
regimentos internos aplicáveis porventura
existentes;

k)
Comply
with
the
condominium
convention,
and
the
applicable
complementary regulations and any internal
regulations that could possibly exist;

l) Permitir ao LOCADOR, sempre que este
requisitar (sujeito aos direitos de
ocupação de hóspedes e outros ocupantes
do Hotel, a vistoria e exame dos Imóveis,
durante o horário comercial;

l) Allow the LESSOR, whenever requested
(subject to the rights of hotel guests or longterm tenants), the right to inspect the
Properties during normal business hours;

m)
Acompanhar
os
serviços
de m) Follow the management services to be
administração e gestão a serem prestados provided by the Hotel Manager and by ISM as
pela Administradora Hoteleira e pela ISM applicable;
conforme o caso;
n) Prestar ao LOCADOR, sempre que por
ele solicitado, no prazo de até 15 (quinze)
dias, esclarecimentos sobre questões
financeiras e/ou operacionais dos Imóveis;

n) Within fifteen (15) days, whenever
requested, provide the LESSOR with
clarifications concerning financial and/or
operational questions relating to the
Properties;

o)
Cooperar
com
os
auditores o) Cooperate with the independent auditors
independentes
contratados
pelo contracted by the LESSOR and with any
LOCADOR e com quaisquer outros other service providers duly indicated by the
ϴ
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responsabilidade civil e lucros cessantes,
observada a importância segurada de 12
(doze) vezes o Aluguel Mínimo mensal,
tendo tais apólices como beneficiário o
LOCADOR;

LESSOR, to examine the books, and
accounting and tax documents relating to
the Properties, as well as any other
documents requested to evidence the
proper nature of the suite management
activities;

p) Manter válidas, com a assistência do
LOCADOR no que for necessário, no que se
refere exclusivamente ao fornecimento de
documentos, todas as licenças e
autorizações exigidas por lei à exploração
dos Imóveis e que sejam inerentes à sua
atividade, com os custos previstos no
Orçamento Operacional Anual;

p) With the assistance of the LESSOR, when
necessary, exclusively related to the
documents to be provided by the LESSOR,
keep all the licenses and authorizations
required by law for the operation of the
Properties and that are inherent to their
activity fully up to date, covering all costs
established in the Annual Operating Budget;

q) Mensalmente, disponibilizar relatórios q) Provide monthly reports about the
dos resultados operacionais dos Imóveis;
operating results of the Properties;
r) Comunicar imediatamente o LOCADOR
sobre qualquer ameaça à continuidade
deste Contrato ou cumprimento de suas
obrigações, reconhecendo ao LOCADOR o
direito de praticar todos os atos
necessários a defesa de seus interesses
visando a continuidade do Contrato;

r) Immediately notify the LESSOR of any
threat to the continuity of this Agreement or
the fulfillment of its obligations, whilst the
LESSOR recognizes its right to practice all
acts necessary in defense of its interests and
the continuity of the Agreement;

s) Providenciar a reposição programada de
OS&E e, após o Prazo Mínimo e mediante
prévia aprovação do LOCADOR, realizar,
às expensas exclusivas do LOCADOR, os
reparos ou a reposição programados do
FF&E dos Imóveis, observado o limite
anual por suíte de R$ 25.000,00 para o
qual não é necessária a prévia aprovação,
mas apenas a comprovação dos gastos,
conforme necessário para cumprir (a) os
padrões da bandeira Rosewood e (b) os
demais termos e condições do Contrato de
Administração Hoteleira e do Contrato de
Operação das Suítes. As despesas de
reparos não programadas do FF&E e OS&E,
assim considerados os custos urgentes e
para utilização imediata dos hóspedes do
Hotel, serão consideradas despesas
operacionais.

s) Provide the scheduled replacement of
OS&E and, after the Minimum Term, at the
sole cost of LESSOR, provided the LESSOR´s
prior approval, provide the scheduled repair
or replace the Properties' FF&E, except for
a threshold of BRL 25,000.00 per Suite per
year for which prior approval is not
necessary regardless the necessity to
proving the expenditure as necessary when
required to comply with Rosewood brand
name standards to allow the management
according
to
the
Suite
Operation
Agreement. The expenses of unscheduled
repairs of FF&E and OS&E, thus considered
the urgent costs and for immediate use of
Hotel guests, will be considered operational
expenses.

4.2.1. Para os fins deste Contrato,
considera-se FF&E: todos e quaisquer
móveis, utensílios e equipamentos que
guarnecem o projeto de design interior
dos Imóveis, com exceção tão somente
daqueles compreendidos no conceito de

4.2.1. For the purposes of this Agreement,
the FF&E shall include: any and all furniture,
fixtures and equipment that are used in the
interior design plans for the Properties, with
the sole exception being those included in
the concept of the OS&E. As an example of
ϵ
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prestadores de serviços devidamente
indicados pelo LOCADOR, para examinar
os livros, documentos contábeis e fiscais
dos
Imóveis
e
quaisquer
outros
documentos solicitados para comprovar a
adequação das atividades de operação das
suítes;

the items that could be included in the
FF&E, whilst never affecting others that
could be conceived of and included in this
concept, such could be: movable assets that
furnish the Properties; lighting; objects of
decoration in general; artworks, etc. The
OS&E, meanwhile, are considered to
include: any and all movable assets, utensils
and accessories that are considered to be
essential for the regular operation of the
hotel and its respective amenities and,
specifically, for the purposes of the
interpretation of this Agreement, for the
operation of the Properties, including, but
not limited to, bedclothes, tablecloths and
related items, bath towels and robes, and,
in general, everything else that deteriorates
or which suffers comparatively greater wear
and tear, due to regular use, than those
items included in the concept of FF&E.

V. DATA E FORMA DE PAGAMENTO DO V. DATE AND FORM OF PAYMENT OF THE
ALUGUEL E ENCARGOS DA LOCAÇÃO
RENT AND LEASE CHARGES
5.1. Considerando que a aquisição dos
Imóveis foi feita em conexão com a oferta
pública de cotas do LOCADOR, e com a
condição de ser posteriormente locado à
LOCATÁRIA para exploração hoteleira,
ajustam as Partes que a LOCATÁRIA
deverá pagar ao LOCADOR o percentual
de 50% (cinquenta por cento) das receitas
líquidas decorrentes da ocupação dos
Imóveis, após a dedução de todas as
despesas dos Imóveis previstas neste
Contrato. As receitas líquidas dos Imóveis
serão apuradas, observado o disposto no
Anexo II. (“Aluguel Percentual”)

5.1. Considering that the acquisition of
the Properties was entered in connection to
the public offering of quotas of the LESSOR,
and subject to the condition of being further
leased to the LESSEE for hotel operation,
the Parties agree that LESSEE shall pay the
LESSOR the percentage of fifty percent
(50%) of the net revenue derived from the
occupation of the Properties, after
deduction of the Properties' expenses
provided in this Agreement . Net Revenue
shall be calculated, in accordance to the
Exhibit II. (“Percentage Rent”).

5.1.1. Não obstante o Aluguel Percentual,
durante prazo de 3 (três) anos contados da
data de pagamento do Preço de Aquisição
("Prazo Mínimo"), a LOCATÁRIA pagará
mensalmente
um
aluguel
mínimo
correspondente a um valor percentual
anual, incidente sobre o montante de
recursos captados pelo LOCADOR na
Oferta de sua 1ª Emissão de Cotas
(“Montante da Oferta”), observados os
seguintes valores: (i) nos primeiros 12
(doze) meses de vigência deste Contrato
a LOCATÁRIA, na qualidade de vendedora
dos Imóveis, pagará o aluguel mensal

5.1.1. Notwithstanding the Percentage
Rent, within three (3) years from the
payment of the Acquisition Price (“Minimum
Term”) LESSEE shall pay monthly a
minimum rent corresponding to an annual
percentage calculated over the total
amount of funds raised through the 1st
Issuance
Offer
("Offering
Amount"),
according to the following percentages: (i)
during the first twelve (12) months from the
beginning of the Term LESSEE, as
committed seller of the Properties, of the
Acquisition Price (as defined in the Purchase
and Sale Agreement), a monthly revenue
ϭϬ
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OS&E. A título meramente exemplificativo
de itens que compõem o FF&E e, sempre,
sem prejuízo de outros que possam ser
assim conceituados e compreendidos
neste conceito, dentre eles: bens móveis
que guarnecem os Imóveis; luminárias;
objetos de decoração em geral; objetos de
arte, etc. Considera-se OS&E: todos e
quaisquer bens móveis, utensílios e
acessórios que sejam considerados como
sendo essenciais para a regular operação
de um hotel e respectivas amenities e,
especificamente,
para
fins
de
interpretação deste Contrato, para
exploração e operação dos Imóveis,
incluindo, mas não se limitando a, roupa
de cama, mesa e banho, e, de maneira
geral, tudo mais que se deteriore ou que
se desgaste pelo uso regular com maior
facilidade comparativamente àqueles
compreendidos no conceito de FF&E.

equivalent to eight point seven percent
(8.7%) per year, of the total amount earned
by the LESSOR in its Offering Amount, (ii)
from the thirteenth month (13th) as of the
closing of the receipt by the LESSEE, as
committed seller of the Properties, of the
Acquisition Price and until and including the
thirty sixth (36th) month ("Minimum Term"),
a monthly revenue equivalent to eight point
two percent (8.2%) per year over the
Offering Amount (“Minimum Rent”).

5.1.2. A LOCATÁRIA deverá pagar ao
LOCADOR, durante o Prazo Mínimo, o
Aluguel Percentual, (observadas as
deduções
das
despesas
de
responsabilidade do LOCADOR previstas
neste Contrato) ou o Aluguel Mínimo, o
que for maior, substituindo integralmente
qualquer obrigação da LOCATÁRIA de
pagar o Valor Mínimo conforme previsto na
Promessa
de
Compra
e
Venda,
independentemente da efetiva entrega da
posse dos Imóveis para a LOCATÁRIA, o
Aluguel Mínimo deverá ser pago pela
LOCATÁRIA ao LOCADOR.

5.1.2. During the Minimum Term, the
LESSEE shall pay the LESSOR the Percentage
Rent (observing the deductions for the
LESSOR responsibility expenses as provided
in this Agreement) or the Minimum Rent,
whichever is higher, and payment of the
rent shall replace for any and all purposes
any LESSEE’s obligation to pay the minimum
return under the Purchase and Sale
Commitment, regardless of the effective
delivery of the possession of the Properties
to the LESSEE, the Minimum Sum should be
paid by the LESSEE to the LESSOR.

5.1.3.
Durante
o Prazo
Mínimo,
mensalmente a LOCATÁRIA apurará o
valor devido a título de Aluguel Percentual
e informará ao LOCADOR. Ao final de doze
meses a contar do início do Período de
Vigência, a LOCATÁRIA pagará ao
LOCADOR, até o 5º dia útil do 13º (décimo
terceiro mês), a eventual totalidade da
diferença positiva verificada entre os
valores efetivamente pagos no período
pela LOCATÁRIA a título de Aluguel
Mínimo e os valores que deveriam ter sido
pagos a título de Aluguel Percentual.

5.1.3. During the Minimum Term, the
LESSEE shall calculate the amount due as a
Percentage Rent monthly and inform the
LESSOR. At the end of twelve months from
the beginning of the Term, the LESSEE shall
pay to the LESSOR, by the 5th business day
of the 13th (thirteenth month), the total
positive difference eventually verified
between the amounts actually paid in the
period by the LESSEE as a Minimum Sum and
the amounts that should have been paid as
a Percentage Rent.

5.1.4. A partir do término do Prazo
Mínimo, portanto a partir do 37º
(trigésimo sétimo) mês contado a partir do
pagamento do Preço de Aquisição,
inclusive, a LOCATÁRIA passará a pagar
mensalmente,
somente
o
Aluguel
Percentual, qualquer que seja seu valor.

5.1.4. As of and including the end of the
Minimum Term, therefore from the thirty
seventh (37th) month from payment of the
Acquisition Price, the LESSEE shall pay
solely and monthly, the Percentage Rent,
regardless of its amount.

5.1.5. Independentemente da efetiva
entrega da posse dos Imóveis à
LOCATÁRIA, o Valor Mínimo deverá ser
pago pela LOCATÁRIA ao LOCADOR, a

5.1.5. Regardless of the effective delivery
of the possession of the Properties to the
LESSOR, in the capacity of lessee, the
Minimum Sum should be paid by the LESSOR
to the LESSEE, in the form of the
ϭϭ
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correspondente a 8,7% a.a. (oito inteiros
e setenta centésimos por cento) sobre o
Montante da Oferta, (ii) a partir do 13º
mês, inclusive, contado a partir do
recebimento do Preço de Aquisição pela
LOCATÁRIA, na qualidade de vendedora
dos Imóveis, e até o 36º mês, inclusive o
aluguel mensal correspondente a 8,2% a.a.
(oito inteiros e vinte centésimos por
cento) sobre o Montante da Oferta.
("Aluguel Mínimo").

guaranteed
minimum
revenue,
subsequently in the form of rent.

and

5.2. The Rent shall be monthly paid to the
5.2. O
Aluguel será pago ao LESSOR by the fifth (5th) business day of the
LOCADOR mensalmente até o 5° (quinto) following expired month.
dia útil do mês seguinte ao vencido.
5.3. Na eventualidade de atraso no
pagamento do aluguel, ou dos encargos da
locação, a importância em débito será
acrescida da multa moratória de 2% (dois
por cento), acrescidos de juros de 1% (um
por cento) ao ano, ambos incidentes sobre
o
valor
do
débito
corrigido
monetariamente de acordo com a
variação positiva do IPCA/IBGE, sem
prejuízo da LOCATÁRIA arcar com as
multas
devidas
em
face
do
inadimplemento no pagamento das
demais obrigações locatícias.
VI.
VINCULAÇÃO
FORNECEDORES

DO

PESSOAL

5.3. In the event of late payment of the
rent or lease charges, a late-payment fine of
two percent (2%) shall be added to the
amount owed, as well as interest of one
percent (1%) per year, both being calculated
on the sum of the debt adjusted in line with
inflation according to the positive variation
recorded by the IPCA/IBGE, without
affecting the fact that the LESSEE shall
cover the fines owed in consideration of the
default of the other payment related to
lease obligations.

E VI.
RELATIONS OF PERSONNEL AND
SUPPLIERS

6.1. Será diretamente vinculado e
subordinado à LOCATÁRIA, todo o pessoal
que a qualquer título for utilizado por ela
na operação dos Imóveis, não tendo com o
LOCADOR relação jurídica de qualquer
natureza.

6.1. All personnel that in any capacity is
used by the LESSEE in the operation of the
Properties shall be subordinated and bound
to the LESSEE, whilst they shall not have any
legal relationship of any nature with the
LESSOR.

6.1.1. Não se estabelece qualquer vínculo
empregatício entre o LOCADOR e
quaisquer
prestadores
de
serviços
utilizados pela LOCATÁRIA para a
execução de suas obrigações previstas
neste Contrato, sejam eles empregados,
subcontratados ou terceiros relacionados
à exploração dos Imóveis pela LOCATÁRIA
e/ou pela ISM, cabendo à LOCATÁRIA
todas as responsabilidades trabalhistas,
securitárias, previdenciárias e fiscais,
inclusive
aquelas
oriundas
de
modificações na legislação em vigor,
concernente aos seus empregados e/ou
subcontratados envolvidos na execução da
operação dos Imóveis para fins hoteleiros,
vinculados direta ou indiretamente à
LOCATÁRIA, devendo a LOCATÁRIA
reembolsar o LOCADOR, no prazo de 10
(dez) dias úteis, de quaisquer despesas
que este tenha sido obrigado a
desembolsar
em
decorrência
de

6.1.1. No employment relationship has
been established between the LESSOR and
any service suppliers utilized by LESSEE to
perform any of its obligations under this
Agreement,
they
being
employees,
subcontractors or third parties related to
the management of the Properties by the
LESSEE and/or ISM, whilst the LESSEE shall
assume responsibility for all labor, social
security, pension and tax responsibilities,
including those arising from modifications to
the currently applicable law, pertaining to
its employees and/or subcontractors
involved in the performance of the
operation of the Properties as hotel rooms,
connected directly or indirectly to the
LESSEE, whilst the LESSEE shall reimburse
the LESSOR, within ten business days, for
any expenses that the LESSOR has been
obliged to expend as a result of labor claims,
lawsuits or administrative processes, of any
nature, including those relating to workϭϮ
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título de renda mínima garantida, e
posteriormente a título de locação.

VII.
DAS OBRAS
BENFEITORIAS

–

ACESSÕES

related accidents filed directly by persons
mentioned in this clause or through a labor
union, whilst all sums should be duly
adjusted in line with inflation, using as a
base the positive variation of the IPCA/IBGE,
counting from the date of the disbursement
by the LESSOR through until the date of
payment by the LESSEE.

E VII. CONSTRUCTION WORK - ACCESSIONS
AND IMPROVEMENTS

7.1. É facultado à LOCATÁRIA realizar,
sob seu custeio exclusivo, obras nos
Imóveis,
inclusive
de
acessões,
benfeitorias e pertenças, desde que que
não causem impacto na estrutura dos
Imóveis, nem em qualquer de suas Partes,
e desde que estejam absolutamente de
acordo com os termos do Contrato de
Operação de Suítes, da Convenção
Condominial e do regimento interno dos
Subcondomínios.

7.1. The LESSEE is allowed, at its own
cost, to perform construction works on the
Properties, including any accessions,
improvements and extensions, provided that
they do not cause any impact on the
structure of the Properties or any of their
parts, and provided they are entirely in line
with the terms of the Suite Operation
Agreement, , the Condominium Convention
and the internal regulations of the
Subcondominiums.

7.2. Caso qualquer das obras de que
trata o item 7.1 possam impactar a
estrutura dos Imóveis, deverão ser
precedidas de autorização por escrito do
LOCADOR, à vista das providências de
ordem técnica que venham a elidir tal
impacto, apresentadas pela LOCATÁRIA.

7.2. Should any of the works to which
section 7.1 refers have an impact on the
structure of the Properties, advance written
authorization should be obtained from the
LESSOR, with a view to making
arrangements of a technical nature that will
eliminate
such
impact,
and
such
authorization should be presented to the
LESSEE.

7.3. No caso de realização de quaisquer
reformas, benfeitorias necessárias e úteis
serão incorporadas aos Imóveis, assim
como as voluptuárias que não possam ser
retiradas sem causar dano aos Imóveis, e
se tornarão plena propriedade do
LOCADOR, sem que a LOCATÁRIA tenha
direito à indenização ou à retenção.

7.3. Should any refurbishments be
performed, any necessary and useful
improvements will be incorporated into the
Properties, and this will also be the case
with any decorations that cannot be
removed without causing damage to the
Properties, and these will come to be fully
owned by the LESSOR, without the LESSEE
having any right to indemnification or
retention.

VIII. DA DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS

VIII. PURPOSE OF THE PROPERTIES

ϭϯ
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reclamações trabalhistas, ações judiciais
diversas e processos administrativos, de
qualquer natureza, inclusive os relativos a
acidente
de
trabalho,
intentados
diretamente pelas pessoas mencionadas
nesta cláusula ou através de sindicato,
devendo todos os valores ser devidamente
corrigidos com base na variação positiva
do IPCA/IBGE, desde a data do
desembolso pelo LOCADOR até a data do
pagamento pela LOCATÁRIA.

8.1. During the period of the Agreement,
the Properties will be used exclusively for
hotel management by the LESSEE, in
accordance with the terms and conditions of
the Hotel Management Agreement and of
the Suite Operation Agreement.

IX. DA CESSÃO DO CONTRATO

IX. TRANSFER OF THE AGREEMENT



9.1. É vedado à LOCATÁRIA a cessão
dos direitos e obrigações previstos neste
Contrato, no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento por escrito do
LOCADOR, sendo desde já permitido ao
LOCADOR ceder os direitos creditórios
decorrentes deste instrumento, inclusive
para fins de securitização.

9.1. The LESSEE is prohibited from
transferring the rights and obligations
established in this Agreement, either in
whole or in part, without the prior written
consent of the LESSOR, however, hereby
permitted for the LESSOR to transfer the
credit rights arising from this instrument,
including for securitization purposes.

X. DOS REPAROS E DA REPOSIÇÃO

X. REPAIRS AND REPLACEMENTS

10.1. Nenhuma modificação, acréscimo
ou melhoria que implique na alteração de
estrutura ou que acarrete a mudança de
categoria dos Imóveis, poderá ser
efetuada pela LOCATÁRIA sem o
consentimento formal do LOCADOR.

10.1. No form of modification, addition, or
improvement that involves a structural
change or entails a change in the category
of the Properties, may be performed by the
LESSEE without the formal consent of the
LESSOR.

10.1.1 Ressalvado o disposto no item 4.2,
alínea “d”, os reparos, obras e
modificações
obrigatórias
para
atendimento de exigências de ordem
legal, além das obras necessárias e
urgentes relacionadas à estrutura,
segurança e habitabilidade dos Imóveis,
serão realizadas e custeadas pelo
LOCADOR.

10.1.1.
Except the provisions of
section 4.2, item “d”, any repairs, works
and modifications that are necessary to
meet legally stipulated requirements, as
well as any necessary and urgent works
related to the structure, safety and
habitability of the Properties, shall be
performed and supported by the LESSOR.

10.2. Após a conclusão das obras de
construção dos Imóveis, a execução de
qualquer obra deverá ser adequadamente
planejada, obedecido o cronograma
previamente e formalmente acordado
entre as Partes, visando ao mínimo de
transtornos à operação normal dos Imóveis
e dos Subcondomínios.

10.2. Following the initial completion of
construction of the Properties, the
performance of any construction work
should be properly planned, in observation
of the schedule that has been formally
agreed upon by the Parties in advance, with
a view to causing as little impact as possible
on the normal operation of the Properties
and the Subcondominiums.

10.3. Por ocasião da devolução dos
Imóveis ao LOCADOR, as Partes
procederão à sua vistoria final, em data e
horário consensualmente ajustados, com
antecedência de no mínimo 48 (quarenta
e oito) horas, fazendo constar do

10.3. At the time of the return of the
Properties to the LESSOR, the Parties shall
proceed with the final inspection, at a time
and date that has been mutually agreed at
least forty-eight (48) hours in advance,
ensuring that any repairs might be done by
ϭϰ
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8.1. Durante o Prazo de Vigência do
Contrato, os Imóveis deverão ser
utilizados
pela
LOCATÁRIA
exclusivamente como quartos de hotel,
segundo os termos e condições do
Contrato de Operação de Suítes.

the LESSEE and shall be included in the
respect term, or it is released from its
obligations, exclusively in relation to the
good state of conservation of the Properties.
The signing of the Final Inspection
Certificate, as well as the release of the
LESSEE from its obligations in relation to the
state of repair of the Properties, does not
imply recognition or indication of its release
from its other lease obligations, including
payment of rents.

10.4. Ao término deste Contrato, os
Imóveis
deverão
ser
devolvidos
totalmente livres de pessoas, mas
guarnecidos com o FF&E e OS&E em bom
estado de conservação, ressalvado o
desgaste natural decorrente do uso
regular.

10.4. At the end of this Agreement, the
Properties should be returned entirely free
of persons, but furnished with the FF&E and
OS&E, and in a good state of repair, except
for the natural wear and tear resulting from
regular use.

XI. DA DESAPROPRIAÇÃO E EVENTUAL XI. EXPROPRIATION AND DAMAGES
SINISTRO
11.1. No caso de desapropriação dos
Imóveis pelos Poderes Públicos, toda a
indenização
pertinente
caberá
ao
LOCADOR na proporção relativa aos
Imóveis. A LOCATÁRIA, a seu exclusivo
critério, poderá pleitear junto aos
Poderes Públicos eventual indenização
que, porventura, julgar ter direito, sem
que referido direito prejudique a
indenização a ser recebida pelo
LOCADOR.

11.1. In the event the Properties come to
be expropriated by the Public Authorities,
all relevant compensation received will be
due to the LESSOR in a proportion relative
to the Properties. The LESSEE, at its sole
criteria, may claim possible indemnification
from the Public Authorities, which may
possibly recognize such a right, without this
right affecting the indemnification to be
received by the LESSOR.

11.2. No caso de desapropriação total
dos Imóveis, o Contrato será considerado
resilido de pleno direito, hipótese em que
a LOCATÁRIA nada pagará ao LOCADOR
além dos valores aqui pactuados exigíveis
até a data da efetiva desocupação, tal
como o aluguel pelos dias do mês de
ocupação, pela LOCATÁRIA, em que tal
fato ocorrer.

11.2. In the event of total expropriation of
the Properties, the Agreement will be
considered to be terminated as a matter of
law, and the LESSEE shall pay nothing to the
LESSOR other than those enforceable sums
agreed upon herein, until the date of the
effective vacation of the Properties,
including any proportional rent due for the
last month of occupation.

11.3. Se parcial a desapropriação, o
Contrato permanecerá em vigor, caso seja
possível à LOCATÁRIA a continuidade do
exercício de suas atividades, e o Aluguel
Mínimo, se aplicável, será reduzido na
mesma proporção.

11.3. In the event of partial expropriation,
the Agreement shall remain in effect, should
it be possible for the LESSEE to continue
performing its activities, and the Minimum
Rent, if applicable, shall be proportionally
reduced.

ϭϱ
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respectivo termo eventuais reparos a
serem realizados pela LOCATÁRIA, ou a
quitação
de
sua
obrigação,
exclusivamente quanto ao bom estado de
conservação dos Imóveis. A celebração do
termo final de vistoria, assim como a
quitação das obrigações da LOCATÁRIA
quanto ao estado de conservação dos
Imóveis, não implica o reconhecimento ou
indício de quitação das demais obrigações
locatícias, tais como pagamento de
aluguéis.

11.4. In the event of total or partial
destruction of the Properties, as a result of
fire, accident or any other claims, this
Agreement will be fully suspended and the
LESSOR shall use all the resources subject
to the insurance indemnity to carry out the
necessary repairs of in order to restore the
Properties to the conditions previously
existing. If the Properties are destroyed in
an amount that prevents their use, either
Party may consider this Agreement and the
respective rights and obligations to have
been terminated, regardless of any payment
of fines or indemnities, the LESSOR being
fully responsible for the amount of the
Insurance, with the exception of situations
in which the LESSE´s fault occurred. In any
event, even in case of destruction of the
Properties, during the Minimum Term the
Minimum Rent will continue to be due by the
LESSEE.

XII. PENALIDADES MORATÓRIAS

XII. LATE-PAYMENT PENALTIES

12.1. Sem
prejuízo
de
outras
penalidades específicas estipuladas neste
Contrato,
fica
ajustado
que
o
inadimplemento das obrigações de fazer e
não fazer, para as quais esteja prevista
multa diária, corresponderá a R$
10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso
à parte inadimplente, limitado a um valor
total de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
observado o prazo de cura de 10 (dez) dias
úteis para que a Parte infratora cumpra a
respectiva
obrigação,
mediante
notificação da outra Parte.

12.1. Without affecting any other specific
penalties stipulated herein, it is hereby
agreed that non-compliance with the
positive and negative covenants, for which
there is established a daily fine, the
defaulting party shall pay the sum of BRL
10,000.00 (ten thousand reais) per day,
limited to a total penalty of BRL 100,000.00
(a hundred thousand reais), whilst such
defaulting party shall have a period of 10
(ten) business days in which to remedy the
infraction, counting from receipt of
notification from the other Party.

12.1.1.
O valor da multa diária aqui
referido será corrigido, a partir da data de
pagamento do Preço de Aquisição até a
data do efetivo pagamento, pela variação
positiva do IPCA/IBGE ou outro índice que
vier a sucedê-lo.

12.1.1.
The sum of the daily fine
mentioned here shall be adjusted, as of the
payment of the Acquisition Price, through
until the date of effective payment, in line
with the positive variation established by
the IPCA/IBGE or another index that may
succeed it.

XIII. DA RESCISÃO CONTRATUAL E SUAS XIII. CONTRACTUAL TERMINATION AND ITS
CONSEQUÊNCIAS
CONSEQUENCES
13.1. Este Contrato poderá ser rescindido 13.1. This Agreement may be terminated
pelo LOCADOR, mediante aviso enviada by the LESSOR, upon prior notice from the
ϭϲ
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11.4. Em caso de destruição total ou
parcial dos Imóveis, em decorrência de
incêndio, acidente ou quaisquer outros
sinistros, ficará suspenso de pleno direito
o presente Contrato, e o LOCADOR deverá
utilizar a totalidade dos recursos objeto
da indenização do seguro para efetuar os
reparos
necessários
de
modo
a
restabelecer os Imóveis às condições
anteriormente existentes ao sinistro. Caso
sejam destruídos os Imóveis em montante
que impeça a continuidade de sua
utilização, qualquer das Partes poderá
considerar como desfeito este Contrato e
respectivos
direitos
e
obrigações,
independentemente
de
qualquer
pagamento de multas ou indenizações,
cabendo ao LOCADOR, integralmente, o
valor do Seguro, ressalvadas as situações
em que tenha ocorrido dolo ou culpa da
LOCATÁRIA. Em qualquer hipótese, ainda
em caso de destruição dos Imóveis,
durante o Prazo Mínimo continuará a ser
devido pela LOCATÁRIA o Aluguel Mínimo.

LESSOR to the LESSEE with a five (5)
business day period to solve the default,
owing to defaulting on the Rent by the
LESSEE, in relation to the form and time
period here agreed.

13.2. Caso este Contrato seja rescindido
por qualquer das Partes em virtude de
descumprimento de quaisquer obrigações
contratuais da outra Parte ou infringência
das normas legais disciplinadoras de
locação da natureza do presente (cujas
providências para sua solução não venham
a ser sanadas em até 30 (trinta) dias
contados de notificação enviada à Parte
inadimplente que dê causa à sua rescisão),
a
Parte inadimplente, (i) se for a
LOCATÁRIA e caso a rescisão ocorra
durante o Prazo Mínimo, ficará obrigada
ao pagamento do Valor Mínimo devido em
sua integralidade, até o final do Prazo
Mínimo, nos termos acordados, ou (ii) se
for a LOCADORA ou se a rescisão ocorrer
por inadimplência da LOCATÁRIA após o
Prazo Mínimo, ficará obrigada ao
pagamento de uma multa equivalente a 3
(três) vezes a média dos 3 (três) últimos
aluguéis
efetivamente
pagos
pela
LOCATÁRIA.

13.2. In the event this Agreement is
terminated by any of the Parties as a result
of a breach of any of the contractual
obligations by the other Party, or
infringement of the legal norms regulating
this Agreement (where arrangements for the
resolution of the default or infringement
have not been remedied within thirty (30)
days, counting from the notification sent to
the defaulting Party that has caused the
termination), the defaulting Party, (i) if the
LESSEE and if termination occurs prior to
the Minimum Term, it shall be required to
pay the sum of the Minimum Rent owed, in
full, through until the end of the Minimum
Term, under the agreed terms, or the
defaulting Party, (ii) if the LESSOR, or the
LESSEE after the Minimum Term, shall be
required to pay a penalty equivalent to
three (3) times the average rent effectively
paid by LESSEE during the last three (3)
months.

13.3. Também ensejará a rescisão
antecipada deste Contrato a falência,
dissolução ou liquidação judicial ou
extrajudicial de qualquer Parte. A critério
do LOCADOR, poderá ensejar a rescisão
antecipada
deste
Contrato,
a
apresentação de pedido de recuperação
judicial ou extrajudicial da LOCATÁRIA.
Na situação prevista nesta cláusula, e
exclusivamente para este fim, a
LOCATÁRIA renuncia expressamente ao
argumento de essencialidade dos Imóveis
para manutenção da utilização do mesmo
em quaisquer hipóteses. Também nestas
hipóteses serão devidos os Aluguéis em
sua integralidade, até o final do prazo do
Contrato, nos termos acordados, dada a
natureza da presente locação.

13.3. Bankruptcy, liquidation, or judicial
or extrajudicial liquidation of any Party will
also occasion the early termination of this
Agreement. At the discretion of the LESSOR,
the early termination of this Agreement may
also be occasioned by the presentation of a
request for extrajudicial or judicial
reorganization by the LESSEE. In the
situation envisaged in this clause, and
exclusively for such purpose, the LESSEE
hereby expressly waives the argument of
essential nature of the Properties to its
business in order to maintain the use of
them under any circumstances. Also under
these hypotheses, the Rent sums shall be
owed in their entirety, through until the end
of the effective period of the Agreement,
under the agreed terms, given the nature of
this Agreement.

13.4. O LOCADOR reconhece e concorda
que (a) exclusivamente durante o Prazo de
Vigência, e desde a LOCATÁRIA encontrese adimplente com todas as obrigações

13.4. LESSOR hereby acknowledges and
agrees that (a) during the term of this
Agreement, and provided that the LESSEE is
in compliance with all the obligations
ϭϳ
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pelo LOCADOR à LOCATÁRIA conferindo o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para sanar o
inadimplemento, em virtude do não
pagamento do Aluguel pela LOCATÁRIA,
na forma e prazo ora acordados.

XIV. DO DIREITO DE
VIGÊNCIA E REGISTRO

assumed under such this agreement and the
Commitment of Purchase and Sale, it is not
allowed to rent or in any other way grant the
use of the Properties subject to this
Agreement to any third parties against
payment, and (b) only the LESSEE is
entitled to rent, the Properties subject to
the terms of this Agreement. In case of
termination of this Agreement, the LESSOR
hereby acknowledges, agrees and commits
itself and any of its successors and assigns to
enter into any other necessary agreement(s)
with ISM, in order to allow the operation of
the Properties in accordance with the rules
of the Subcondominium Hotel.

PREFERÊNCIA, XIV. RIGHT OF FIRST REFUSAL, EFFECTIVE
PERIOD AND REGISTRATION

14.1. Ressalvado o disposto acerca da
opção de compra e de venda dos Imóveis
na Promessa de Compra e Venda, fica
estabelecido o direito de preferência da
LOCATÁRIA na aquisição dos Imóveis
durante o Prazo Mínimo, sendo certo que
na hipótese do não exercício da opção de
compra pela LOCATÁRIA após o decurso
do prazo estabelecido na Promessa de
Compra e Venda, deverá esta renunciar
expressamente a eventual direito de
preferência em caso de alienação dos
Imóveis a terceiros. Em caso de alienação
dos Imóveis, no todo ou em parte, o novo
adquirente não estará obrigado a
respeitar os termos e condições do
presente Contrato, durante o seu prazo de
vigência, mas a LOCATÁRIA está obrigada
a manter os seus termos e condições,
especialmente, mas não se limitando ao
Prazo Mínimo e ao pagamento do Aluguel
Mínimo. O novo adquirente ficará obrigado
a firmar os contratos padrão aplicáveis à
compra de outras suítes do Subcondomínio
Hotel.

14.1. Subject to the provision regarding
the purchase and sale option of the
Properties in the Purchase and Sale
Commitment, the LESSEE's s granted the
right of first refusal to acquire the
Properties during the Minimum Term, it
being understood that in the event the
LESSEE does not exercise the purchase
option within the term established in the
Purchase and Sale Commitment, the LESSEE
shall expressly waive the possible right of
first refusal in the event of sale of the
Properties to third parties. In the event of
the sale of the Properties, in whole or in
part, the new acquirer will not be required
to respect the terms and conditions of this
Agreement, throughout the effective period
but the LESSEE will be required to maintain
this Agreement in force with the new
acquirer, including but not limited to the
Minimum Term and the obligation of
payment of the Minimum Rent. The new
acquirer shall be obligated to execute the
standard agreements applicable to the
purchase of the other suites of the Hotel
Subcondominium.

XV. DISPOSIÇÕES GERAIS

XV. MISCELLANEOUS

15.1. Responderá a LOCATÁRIA pelos
seguros
obrigatórios
e
necessários
incidentes sobre os Imóveis, incluindo
seguro patrimonial, de responsabilidade
civil e lucros cessantes (exceto pelo
seguro patrimonial a ser contratado pelo

15.1. The LESSEE is responsible for the
obligatory and necessary insurance falling
on the Properties, including property, civil
liability and lost profits insurance (except
for the property insurance that must be
hired by the Subcondominium Hotel in
ϭϴ
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assumidas neste Contrato e na Promessa
de Compra e Venda dos Imóveis, não
poderá locar ou de qualquer outra forma
ceder onerosamente o uso dos Imóveis
objeto deste Contrato a quaisquer
terceiros, e (b) somente a LOCATÁRIA
terá o direito de locar os Imóveis nos
termos deste Contrato. Na hipótese de
rescisão deste Contrato, o LOCADOR
reconhece, concorda e se compromete,
por si e por seus sucessores e cessionários,
a celebrar qualquer outro(s) contrato(s)
necessário(s) com a ISM, a fim de permitir
a operação dos Imóveis de acordo com as
regras do Subcondomínio Hotel.

accordance with Federal Law 4,591/64),
such which should be contracted with a toptier insurance company in accordance with
the amounts established by the Hotel
Manager , the LESSEE shall send the
respective policies to the LESSOR annually.

15.2. Obriga-se a LOCATÁRIA a cumprir,
exclusivamente por sua conta, nos prazos
devidos, todas as exigências que venham
a ser impostas pelos poderes públicos em
razão da utilização dos Imóveis.

15.2. The LESSEE is obliged to comply with
all the requirements that come to be
imposed by the public authorities owing to
the use of the Properties, at its own expense
and before the effective due dates.

15.3. Será de inteira responsabilidade da
LOCATÁRIA a obtenção das licenças,
alvarás e/ou documentos equivalentes,
exigidos pelos órgãos públicos, relativos
ao uso e funcionamento dos Imóveis.

15.3. The LESSEE is entirely responsible
for obtaining the licenses, permits and/or
equivalent documents that are required by
the public organs in relation to the use and
operation of the Properties.

15.4. As intimações ou exigências de
entidades públicas, federais, estaduais e
municipais, sejam relacionadas com
serviço de saúde, proteção do meio
ambiente ou com o modo pelo qual a
LOCATÁRIA esteja utilizando os Imóveis,
serão de inteira responsabilidade da
LOCATÁRIA e não constituirão motivo
para o abandono dos Imóveis ou ainda a
rescisão do Contrato, excetuando-se da
previsão ora pactuada as hipóteses
provenientes de situações ocasionadas
pelo LOCADOR, que, se não puderem ser
solucionadas no prazo de 60 (sessenta)
dias corridos, a contar do recebimento,
por esta, da intimação ou exigência da
entidade pública.

15.4. The LESSEE shall be entirely
responsible for any notifications or demands
received from federal, state or municipal
public authorities, whether they relate to
healthcare
services,
environmental
protection or the manner in which the
LESSEE is using the Properties, and shall not
constitute a motive for abandonment of the
Properties or termination of the Agreement,
except for the provision, agreed upon
herein, concerning those hypotheses arising
from situations caused by the LESSOR,
which, in the event they cannot be
remedied within a period of sixty (60)
consecutive days, counting from receipt, by
such Party, of the notification or demand
from the public body.

15.5. Caso o LOCADOR, por qualquer
razão, aceite da LOCATÁRIA, valores
inferiores
aos
devidos,
em
seus
respectivos vencimentos, quer sejam de
aluguel, quer sejam de encargos
decorrentes da locação, tais pagamentos
implicarão tão somente quitação da
importância
efetivamente
paga,
entendendo-se sempre ressalvado ao
LOCADOR o direito de exigir da
LOCATÁRIA a parcela inadimplida.

15.5. In the event that the LESSOR, for
whatever reason, accepts from the LESSEE,
sums that are inferior to those owed, on
their respective due payment dates, be they
in relation to the rent or charges arising
from the lease, such payments will signify
only the settlement of the amount
effectively paid, it being understood that
the LESSOR maintains the right to demand
the defaulting portion from the LESSEE.

15.6. Todas as comunicações entre as
Partes e relatórios decorrentes deste
instrumento, deverão ser feitas sempre
por escrito e entregues sob protocolo ou

15.6. All communications between the
Parties and reports arising from this
Instrument should be performed in writing
and delivered, with signed proof of delivery,
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Subcondomínio Hotel de acordo com a Lei
Federal nº 4.591/64), a ser contratado
com seguradora de primeira linha de
acordo com as franquias estabelecidas
pela Administradora Hoteleira, devendo a
LOCATÁRIA
enviar
anualmente
as
respectivas apólices ao LOCADOR.

or delivered by internationally recognized
overnight mail or by electronic means, with
a “Notification of Receipt”, to the addresses
and attention of the departments listed
below.

15.7. A alteração nos endereços e na
representação de qualquer das Partes
deverá ser comunicada por escrito, sob
pena de valerem as comunicações feitas
aos endereços atuais e representantes
atuais:

15.7. Any alterations to the addresses or
the representation of either of the Parties
should be communicated in writing, under
penalty of the communications sent to the
current addresses and representatives being
considered valid:

(a)

Se para o LOCADOR:

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –
FII REC HOTELARIA
Por sua administradora BTG PACTUAL
SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
A/C.: Sr. Rodrigo Ferrari
Praia do Botafogo, nº 501, 5º andar
(parte), Botafogo,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-040
E-mail: OL-FundosControleimobiliario@btgpactual.com
/
OL- Juridico-Imobiliario@btgpactual.com

(a) If to the LESSOR:
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
REC HOTELARIA
Through its administrator BTG PACTUAL
SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Attn.: Mr. Rodrigo Ferrari
501, Praia do Botafogo, 5th floor(part),
Botafogo,
Rio de Janeiro/ RJ, Zip Code 22250-040
E-mail: OL-FundosControleimobiliario@btgpactual.com / OLJuridico-Imobiliario@btgpactual.com

Com cópia para:
With copy to:
REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.
REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Rua Elvira Ferraz, nº 250, conjunto 216, 250 Elvira Ferraz Street, conjunto 216, Vila
Vila Olímpia
Olímpia
São Paulo/SP, CEP 04552-040
São Paulo/SP, Zip Code 04552-040
A/C: Frederico Porto
Attn.: Frederico Porto
E-mail:
ol-rec@rec-gestao.com
/ adresse-mail: ol-rec@rec-gestao.com /
frederico.porto@rec-gestao.com
frederico.porto@rec-gestao.com
(b)

Se para a LOCATÁRIA:

BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
SPE S.A.
A/C.: Sr. Jacques Philippe Marc Louis
Maurice Brault
Rua Itapeva, 538, 12º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP, CEP 01332-000
E-mail: jbrault@groupe-allard.com.br
Com cópia para:
GTLawyers
Rua Bandeira Paulista, 275, 1º andar,
Itaim Bibi São Paulo – SP. CEP 04532-010.
A/C.: Sra. Tama Tanzilli
E-mail: ttanzilli@gtlawyers.com.br

(b) If to the LESSEE:
BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
SPE S.A.
Attn.: Mr. Jacques Philippe Marc Louis
Maurice Brault
538 Itapeva Street, 12th floor, Bela Vista,
São Paulo/SP, Zip Code 01332-000
E-mail: jbrault@groupe-allard.com.br
With copy to:
GTLawyers
275 Bandeira Paulista Street, 1st floor,
Itaim Bibi São Paulo/SP. Zip code 04532010.
At.: Mrs. Tama Tanzilli
ϮϬ
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entrega pelo correio ou por serviço de
entregas
reconhecido
internacionalmente,
ou
por
meio
eletrônico com “Aviso de Recebimento”,
aos
endereços
e
atenção
dos
departamentos abaixo.

Com cópia para:
Tauil & Chequer Advogados associado a
Mayer Brown LLC
A/C.: Sr. José Paulo Marzagão
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 – 6º
andar
Vila Nova Conceição
São Paulo/SP – 04543-011
E-mail jmarzagao@mayerbrown.com

With copy to:
Tauil & Chequer Advogados associado a
Mayer Brown LLC
Attn.: Mr. José Paulo Marzagão
1455 Pres. Juscelino Kubitschek Avenue, –
6th floor
Vila Nova Conceição
São Paulo/SP – 04543-011
E-mail: jmarzagao@mayerbrown.com

15.9. A tolerância de uma das Partes
com relação ao descumprimento pela
outra de algum dos termos ou obrigações
deste Contrato não constituirá perdão,
renúncia ou novação com relação a estes
termos ou obrigações, cujo cumprimento
poderá ser exigido a qualquer tempo.

15.9. The tolerance by one of the Parties
in relation to the defaulting of the other in
relation to any of the terms or obligations
contained herein shall not constitute a
pardon, notice to quit, or renewal in
relation to these terms or obligations, the
fulfillment of which may be requested at
any time.

15.10.
As Partes não podem ser
responsabilizadas por quaisquer faltas ou
atrasos no cumprimento de suas
obrigações, nos termos do presente
Contrato em decorrência de motivos fora
de seu controle, casos fortuitos ou eventos
de forca maior, consoante o previsto no
parágrafo único do artigo 393, do C6digo
Civil Brasileiro.

15.10.
The Parties may not be held
responsible for any failings or delays in the
fulfilment of its obligations, under the terms
of this Agreement, as a result of reasons that
are out of its control, unforeseeable
circumstances or force majeure, in
accordance with the provision of the sole
paragraph of article 393 of the Brazilian Civil
Code.

15.11.
Os termos e disposições
deste instrumento prevalecerão sobre
quaisquer outros entendimentos ou
acordos anteriores entre as Partes,
verbais ou escritos, referentes ao objeto
aqui estabelecido.

15.11.
The terms and provisions of
this Agreement and its exhibits shall prevail
over
any
other
understandings
or
agreements
previously
entered
into
between the Parties, be they verbal or
written, that refer to the object here
established.

15.12.
Qualquer disposição deste
Contrato que seja considerada proibida,
inválida ou inexequível em hipótese
alguma invalidará ou afetará o mesmo
como um todo ou as demais disposições
contratuais.

15.12.
Any
provision
in
this
Agreement that is considered prohibited,
void or unenforceable will not, under any
circumstances, nullify or affect it as a
whole, or affect any of the other contractual
provisions.

15.13. Caso qualquer uma das cláusulas
do presente Contrato seja considerada
proibida, inválida ou inexequível, as
Partes comprometem-se a negociar em
boa-fé a substituição de referida cláusula
por uma cláusula equivalente que seja
válida e eficaz.

15.13. Should any of the clauses presented
herein be considered prohibited, void or
unenforceable, the Parties undertake to
negotiate, in good faith, the substitution of
such clause with an equivalent clause that is
valid and effective.
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E-mail: ttanzilli@gtlawyers.com.br

15.14. This Agreement is executed in
Portuguese and in English. In case of any
conflicts between the different languages,
the Portuguese version must prevail.

15.15. Fica eleito o Foro da Comarca de
São Paulo/SP, para dirimir quaisquer
dúvidas ou controvérsias oriundas deste
Contrato, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiados que sejam
ou venham a ser.

15.15. The Jurisdiction of the Central
Judicial District of São Paulo/SP is hereby
elected to settle any doubts or disputes
arising from this Agreement, waiving any
other, however privileged it may be or may
become.

E, por estarem as Partes assim acordadas,
assinam o presente instrumento em via
digital,
via
plataforma
Certisign
(www.certisign.com.br), na presença das
02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

And, the Parties thus being in agreement,
they sign this instrument in digital form, via
the
Certisign
platform
(www.certisign.com.br), in the presence of
the two (2) undersigned witnesses.

São Paulo, 20 novembro de 2020.

São Paulo, November 20th, 2020.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –
FII REC HOTELARIA
Locador

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –
FII REC HOTELARIA
Lessor

BM EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES SPE S.A.
Locatária






BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
SPE S.A.
Lessee

TESTEMUNHAS:

WITNESSES:

NOME: Gilton Rodrigues Miranda
CPF: 164.918.878-24

NAME: Gilton Rodrigues Miranda
CPF (Social Security): 164.918.878-24

NOME: Renata Pereira Riedel
CPF: 277.370.428-22

NAME: Renata Pereira Riedel
CPF (Social Security): 277.370.428-22
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15.14. O presente Contrato é celebrado
em português e inglês. Em caso de conflito
entre os dois idiomas, prevalecerá a
versão em Português.

EXHIBIT I
DESCRIPTION OF THE PROPERTIES

1) 1)
Suíte nº 445, localizada no 1º
2)
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 132,800m²,
área comum coberta edificada de
45,473m², área comum descoberta de
6,882m², perfazendo área total de
185,155m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001763;
3)
4) 2)
Suíte nº 446, localizada no 1º
5)
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 135,500m²,
área comum coberta edificada de
46,289m², área comum descoberta de
7,005m², perfazendo área total de
188,794m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001795;
6)
7) 3) Suíte nº 448, localizada no 1º pavimento
8)
do Bloco H, Torre Mata Atlântica,
Subcondomínio Hotel, com área privativa
coberta edificada de 119,200m², área
comum coberta edificada de 40,706m²,
área comum descoberta de 6,160m²,
perfazendo área total de 166,066m²,
correspondendo-lhe a fração ideal no solo
de 0,001578;
9)
4) Suíte nº 450, localizada no 1º pavimento
do Bloco H, Torre Mata Atlântica,
Subcondomínio Hotel, com área privativa
coberta edificada de 139,040m², área
comum coberta edificada de 46,268m²,
área comum descoberta de 7,001m²,
perfazendo área total de 192,309m²,
correspondendo-lhe a fração ideal no solo
de 0,001794;

1) Suite nº 445, located on the 1st floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 132.800m², a
common, covered, built-up area of
45.473m², and a common, uncovered
area of 6.882m², forming a total area of
185.155m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001763;

5) Suíte nº 545, localizada no 2º pavimento
do Bloco H, Torre Mata Atlântica,
Subcondomínio Hotel, com área privativa
coberta edificada de 142,070m², área
comum coberta edificada de 47,745m²,
área comum descoberta de 7,225m²,
perfazendo área total de 197,040m²,
correspondendo-lhe a fração ideal no solo
de 0,001851;

5) Suite nº 545, located on the 2nd floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 142.070m², a
common, covered, built-up area of
47.745m², and a common, uncovered
area of 7.225m², forming a total area of
197.040m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001851;

2) Suite nº 446, located on the 1st floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 135.500m², a
common, covered, built-up area of
46.289m², and a common, uncovered
area of 7.005m², forming a total area of
188.794m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001795;
3) Suite nº 448, located on the 1st floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 119.200m², a
common, covered, built-up area of
40.706m², and a common, uncovered
area of 6.160m², forming a total area of
166.066m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001578;
4) Suite nº 450, located on the 1st floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 139.040m², a
common, covered, built-up area of
46.268m², and a common, uncovered
area of 7.001m², forming a total area of
192.309m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001794;
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS

6) Suite nº 546, located on the 2nd floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 135.500m², a
common, covered, built-up area of
46.289m², and a common, uncovered
area of 7.005m², forming a total area of
188.794m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001795;

7)
Suíte nº 548, localizada no 2º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 119,200m²,
área comum coberta edificada de
40,706m², área comum descoberta de
6,160m², perfazendo área total de
166,066m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001578;

7) Suite nº 548, located on the 2nd floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 119.200m², a
common, covered, built-up area of
40.706m², and a common, uncovered
area of 6.160m², forming a total area of
166.066m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001578;

8)
Suíte nº 550, localizada no 2º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 137,890m²,
área comum coberta edificada de
45,985m², área comum descoberta de
6,959m², perfazendo área total de
190,834m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001783;

8) Suite nº 550, located on the 2nd floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 137.890m², a
common, covered, built-up area of
45.985m², and a common, uncovered
area of 6.959m², forming a total area of
190.834m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001783;

9)
Suíte nº 645, localizada no 3º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 141,790m²,
área comum coberta edificada de
47,678m², área comum descoberta de
7,216m², perfazendo área total de
196,684m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001849;

9) Suite nº 645, located on the 3rd floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 141.790m², a
common, covered, built-up area of
47.678m², and a common, uncovered
area of 7.216m², forming a total area of
196.684m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001849;

10)
Suíte nº 646, localizada no 3º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 131,630m²,
área comum coberta edificada de
45,814m², área privativa descoberta de
3,878m², área comum descoberta de
6,933m², perfazendo área total de
188,247m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001776;

10) Suite nº 646, located on the 3rd floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 131.630m², a
common, covered, built-up area of
3.878m², and a common, uncovered area
of 6.933m², forming a total area of
188.247m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001776;

11)
Suíte nº 650, localizada no 3º 11) Suite nº 650, located on the 3rd floor
pavimento do Bloco H, Torre Mata of Block H, Torre Mata Atlântica, SubAtlântica, Subcondomínio Hotel, com área Condominium Hotel, with a private,
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6)
Suíte nº 546, localizada no 2º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 135,500m²,
área comum coberta edificada de
46,289m², área comum descoberta de
7,005m², perfazendo área total de
188,794m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001795;

covered, built-up area of 131.900m², a
common, covered, built-up area of
5.710m², and a common, uncovered area
of 6.843m², forming a total area of
189.669m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001753;

12)
Suíte nº 735, localizada no 4º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 119,380m²,
área comum coberta edificada de
40,636m², área comum descoberta de
6,150m², perfazendo área total de
166,166m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001576;

12) Suite nº 735, located on the 4th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 119.380m², a
common, covered, built-up area of
40.636m², and a common, uncovered
area of 6.150m², forming a total area of
166.166m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001576;

13) Suíte nº 742, localizada no 4º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 117,120m²,
área comum coberta edificada de
39,086m², área comum descoberta de
5,915m², perfazendo área total de
162,121m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001516;

13) Suite nº 742, located on the 4th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 117.120m², a
common, covered, built-up area of
39.086m², and a common, uncovered
area of 5.915m², forming a total area of
162.121m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001516;

14) Suíte nº 746, localizada no 4º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 124,000m²,
área comum coberta edificada de
43,467m², área comum descoberta de
6,578m², perfazendo área total de
174,045m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001686;

14) Suite nº 746, located on the 4th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 124.000m², a
common, covered, built-up area of
43.467m², and a common, uncovered
area of 6.578m², forming a total area of
174.045m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001686;

15)
Suíte nº 748, localizada no 4º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 109,200m²,
área comum coberta edificada de
38,279m², área comum descoberta de
5,793m², perfazendo área total de
153,272m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001484;

15) Suite nº 748, located on the 4th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 109.200m², a
common, covered, built-up area of
38.279m², and a common, uncovered
area of 5.793m², forming a total area of
153.272m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001484;

16)
Suíte nº 750, localizada no 4º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 137,720m²,
área comum coberta edificada de
45,943m², área comum descoberta de

16) Suite nº 750, located on the 4th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 137.720m², a
common, covered, built-up area of
45.943m², and a common, uncovered
Ϯϱ
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privativa coberta edificada de 131,900m²,
área comum coberta edificada de
45,216m², área privativa descoberta de
5,710m², área comum descoberta de
6,843m², perfazendo área total de
189,669m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001753;

17)
Suíte nº 752, localizada no 4º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 122,400m²,
área comum coberta edificada de
41,291m², área comum descoberta de
6,248m², perfazendo área total de
169,939m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001601;

17) Suite nº 752, located on the 4th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 122.400m², a
common, covered, built-up area of
41.291m², and a common, uncovered
area of 6.248m², forming a total area of
169.939m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001601;

18) Suíte nº 755 localizada no 4º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 155,000m²,
área comum coberta edificada de
52,718m², área comum descoberta de
7,978m², perfazendo área total de
215,696m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,002044;

18) Suite nº 755 located on the 4th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 155.000m², a
common, covered, built-up area of
52.718m², and a common, uncovered
area of 7.978m², forming a total area of
215.696m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.002044;

19)
Suíte nº 840 localizada no 5º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 142,910m²,
área comum coberta edificada de
49,030m², área privativa descoberta de
5,090m², área comum descoberta de
7,420m², perfazendo área total de
204,450m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001879;

19) Suite nº 840 located on the 5th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 142.910m², a
common, covered, built-up area of
5.090m², and a common, uncovered area
of 7.420m², forming a total area of
204.450m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001879;

20)
Suíte nº 842 localizada no 5º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 117,120m²,
área comum coberta edificada de
39,086m², área comum descoberta de
5,915m², perfazendo área total de
162,121m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001516;

20) Suite nº 842 located on the 5th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 117.120m², a
common, covered, built-up area of
39.086m², and a common, uncovered
area of 5.915m², forming a total area of
162.121m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001516;

21)
Suíte nº 846 localizada no 5º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 124,000m²,
área comum coberta edificada de
43,467m², área comum descoberta de
6,578m², perfazendo área total de
174,045m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001686;

21) Suite nº 846 located on the 5th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 124.000m², a
common, covered, built-up area of
43.467m², and a common, uncovered
area of 6.578m², forming a total area of
174.045m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001686;
Ϯϲ

552

Este documento foi assinado digitalmente por Jacques Philippe Marc Louis Maurice Brault, Jacques Philippe Marc Louis Maurice Brault, Gilton Rodrigues Miranda, Gilton Rodrigues Miranda, Gilton Rodrigues
Miranda, Renata Pereira Riedel, Sandra Irene Zuniga Camacho, Tama Tanzilli, Thales Correa Bitencourt e Thales Correa Bitencourt.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6AC2-56C2-8079-6279.

6,952m², perfazendo área total de area of 6.952m², forming a total area of
190,615m², correspondendo-lhe a fração 190.615m², corresponding to an ideal
ideal no solo de 0,001782;
share of the ground of 0.001782;

22) Suite nº 848 located on the 5th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 109.200m², a
common, covered, built-up area of
38.279m², and a common, uncovered
area of 5.793m², forming a total area of
153.272m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001484;

23)
Suíte nº 850 localizada no 5º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 132,970m²,
área comum coberta edificada de
45,369m², área privativa descoberta de
4,810m², área comum descoberta de
6,866m², perfazendo área total de
190,015m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001759;

23) Suite nº 850 located on the 5th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 132.970m², a
common, covered, built-up area of
45.369m², a private, uncovered area of
4.810m², and a common, uncovered area
of 6.866m², forming a total area of
190.015m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001759;

24)
Suíte nº 940 localizada no 6º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 145,870m²,
área comum coberta edificada de
49,867m², área comum descoberta de
7,547m², perfazendo área total de
203,284m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001934;

24) Suite nº 940 located on the 6th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 145.870m², a
common, covered, built-up area of
49.867m², and a common, uncovered
area of 7.547m², forming a total area of
203.284m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001934;

25) Suíte nº 945 localizada no 6º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 125,480m²,
área comum coberta edificada de
44,740m², área privativa descoberta de
8,870m², área comum descoberta de
6,771m², perfazendo área total de
185,861m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001742;

25) Suite nº 945 located on the 6th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 125.480m², a
common, covered, built-up area of
44.740m², a common, uncovered, builtup area of 8.870m², and a common,
uncovered area of 6.771m², forming a
total area of 185.861m², corresponding
to an ideal share of the ground of
0.001742;

26) Suíte nº 946 localizada no 6º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 124,000m²,
área comum coberta edificada de
43,467m², área comum descoberta de
6,578m², perfazendo área total de
174,045m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001778;

26) Suite nº 946 located on the 6th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 124.000m², a
common, covered, built-up area of
43.467m², and a common, uncovered
area of 6.578m², forming a total area of
174.045m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001778;
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22)
Suíte nº 848 localizada no 5º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 109,200m²,
área comum coberta edificada de
38,279m², área comum descoberta de
5,793m², perfazendo área total de
153,272m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001484;

27) Suite nº 950 located on the 6th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 115.540m², a
common, covered, built-up area of
40.501m², and a common, uncovered
area of 6.129m², forming a total area of
162.170m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001571; and

28) Suíte nº 955 localizada no 6º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 138,910m²,
área comum coberta edificada de
47,491m², área comum descoberta de
7,187m², perfazendo área total de
193,588m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001842.

28) Suite nº 955 located on the 6th floor
of Block H, Torre Mata Atlântica, SubCondominium Hotel, with a private,
covered, built-up area of 138.910m², a
common, covered, built-up area of
47.491m², and a common, uncovered
area of 7.187m², forming a total area of
193.588m², corresponding to an ideal
share of the ground of 0.001842.
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27)
Suíte nº 950 localizada no 6º
pavimento do Bloco H, Torre Mata
Atlântica, Subcondomínio Hotel, com área
privativa coberta edificada de 115,540m²,
área comum coberta edificada de
40,501m², área comum descoberta de
6,129m², perfazendo área total de
162,170m², correspondendo-lhe a fração
ideal no solo de 0,001571; e
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ANEXO II – LISTA DE RECEITAS LÍQUIDAS / EXHIBIT II - NET REVENUE
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