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OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DO
PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

CNPJ nº 34.218.291/0001-00

Classificação ABVCAP/ANBIMA: Diversificado Tipo 3 
Código ISIN: [•]

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar - São Paulo/SP

Gestor

PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

O PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 
da Economia (“CNPJ”) 34.218.291/0001-00 (“Fundo”), fundo de investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada (“Instrução CVM 578”), está realizando uma oferta pública primária de 
1.455.740 (um milhão quatrocentas e cinquenta e cinco mil setecentas e quarenta) novas cotas, em classe e série únicas, no valor unitário mínimo de R$ 100,00 (cem reais) 
(“Valor Unitário-Base”) e valor unitário máximo de R$ 104,76 (cento e quatro reais e setenta e seis centavos) (“Valor Unitário Máximo”), totalizando o volume-base de 
R$ 145.574.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões quinhentos e setenta e quatro mil reais) e o volume máximo de R$ 152.503.322,40 (cento e cinquenta e dois milhões, 
quinhentos e três mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) (respectivamente, “Novas Cotas”, “Oferta Primária” e “Montante Total da Oferta Primária”), 
e o Perfin Apollo 11 Fundo de Investimento em Participações - IE, inscrito no CNPJ 17.511.408/0001-20 (“Perfin Apollo 11 FIP-IE”), Perfin Apollo Eleven Fundo de 
Investimento em Participações - IE, inscrito no CNPJ 26.956.765/0001-93 (“Perfin Apollo Eleven FIP-IE”), Perfin Apollo 12 Fundo de Investimento em Participações - IE,  
inscrito no CNPJ 18.292.848/0001-05 (“Perfin Apollo 12 FIP-IE”), Perfin Apollo Twelve Fundo de Investimento em Participações - IE, inscrito no CNPJ sob 
o nº 19.465.154/0001-87 (“Perfin Apollo Twelve FIP-IE”), e CSHG Perfin Apollo 15 Fundo de Investimento em Participações - IE, inscrito no CNPJ sob o 
nº 21.523.855/0001-77 (“Perfin Apollo 15 FIP-IE”, e em conjunto com o “Perfin Apollo 11 FIP-IE”, “Perfin Apollo Eleven FIP-IE”, Perfin Apollo 12 FIP-IE, Perfin Apollo Twelve 
FIP-IE, “Fundos Vendedores”), estão realizando uma oferta pública secundária de 8.137.590 (oito milhões cento e trinta e sete mil quinhentas e noventa) cotas, no Valor 
Unitário-Base de R$ 100,00 (cem reais) e Valor Unitário Máximo de R$ 104,76 (cento e quatro reais e setenta e seis centavos) (“Cotas Ofertadas” e, quando em conjunto 
com as Novas Cotas, “Cotas”), totalizando o volume-base de R$ 813.759.000,00 (oitocentos e treze milhões setecentos e cinquenta e nove mil reais) e o volume máximo 
de R$ 852.493.928,40 (oitocentos e cinquenta e dois milhões quatrocentos e noventa e três mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) (respectivamente,  
“Oferta Secundária”, quando referida em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta” e “Montante Total da Oferta Secundária”, e quando referido em conjunto com o 
Volume Total da Oferta Primária, “Montante Total da Oferta”), com a intermediação do Banco BTG Pactual S.A., escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, 
São Paulo/SP, inscrito no CNPJ 30.306.294/0002-26 (“Coordenador Líder”), do Banco Itaú BBA S.A., inscrito no CNPJ 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA”), do Banco J. Safra S.A., 
inscrito no CNPJ sob o nº 03.017.677/0001-20 (“Safra”) e do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., inscrito no CNPJ 33.987.793/0001-33 (“CS” e em conjunto 
com “Itaú BBA”, “Safra” e o Coordenador Líder, “Coordenadores”), perfazendo o montante total, considerando o Valor Unitário-Base, de até:

R$ 959.333.000,00
[(novecentos e cinquenta e nove milhões trezentos e trinta e três mil reais)] 

O valor unitário por Cota será definido após a apuração do resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme termo abaixo definido), de acordo com a 
faixa entre o Valor Unitário-Base por Cota até o Valor Unitário Máximo, tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade 
da demanda coletadas junto a Investidores Institucionais (“Valor Unitário”). A escolha do critério para determinação do Valor Unitário é justificada na medida 
em que o preço de mercado das Cotas a serem adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o Valor 
Unitário pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas ordens de investimento no contexto da Oferta.
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A Oferta será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, na República Federativa do Brasil (“Brasil”), negociada em bolsa de valores e em mercado 
de balcão organizado e não organizado, em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”),  
sob a coordenação dos Coordenadores e instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3” e “Instituições Consorciadas”, respectivamente; e os Coordenadores em conjunto com as Instituições Consorciadas, as “Instituições Participantes da Oferta”).
Abaixo segue o resumo das principais características da Oferta, sendo que os termos que aqui não se encontrarem definidos, terão o significado dado pelo Prospecto 
Preliminar, disponível no link a seguir: https://www.btgpactual.com/home/investment-bank1. 

Emissor Perfin Apollo Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura.

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Gestor Perfin Administração de Recursos Ltda.

Coordenadores Banco BTG Pactual S.A.
Banco Itaú BBA S.A.
Banco J. Safra S.A.
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

Custodiante Banco BTG Pactual S.A.

Escriturador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Montante Total da Oferta R$ 959.333.000,00 (novecentos e cinquenta e nove milhões trezentos e trinta e três mil reais), considerando o Valor 
Unitário-Base, sendo R$ 145.574.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões quinhentos e setenta e quatro mil reais) 
referentes à Oferta Primária e R$ 813.759.000,00 (oitocentos e treze milhões setecentos e cinquenta e nove mil reais) 
referentes à Oferta Secundária.

Montante Total da Oferta Primária A Oferta Primária terá o valor de R$ 145.574.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões quinhentos e setenta e quatro 
mil reais), considerando o Valor Unitário-Base, representado por 1.455.740 (um milhão quatrocentas e cinquenta e 
cinco mil setecentas e quarenta) Novas Cotas.

Montante Total da Oferta Secundária A Oferta Secundária terá o valor de R$ 813.759.000,00 (oitocentos e treze milhões setecentos e cinquenta e nove 
mil reais), considerando o Valor Unitário-Base, representado por 8.137.590 (oito milhões cento e trinta e sete mil 
quinhentas e noventa) Cotas Ofertadas.

Montante Mínimo da Oferta A Oferta terá o valor mínimo de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), com base no Valor 
Unitário-Base, representado pelo Montante Mínimo da Oferta Secundária e pela totalidade das Novas Cotas ofertadas 
no âmbito da Oferta Primária.

Montante Mínimo da Oferta Secundária A Oferta Secundária terá o valor mínimo de R$ 204.426.000,00 (duzentos e quatro milhões quatrocentos e vinte e seis 
mil reais), com base no Valor Unitário-Base, representado por 2.044.260 (dois milhões quarenta e quatro mil duzentas 
e sessenta) de Cotas Ofertadas.

Número de Cotas a Serem Ofertadas na 
Oferta Secundária

8.137.590 (oito milhões cento e trinta e sete mil quinhentas e noventa) Cotas Ofertadas, a serem ofertadas pelos 
Fundos Vendedores, no âmbito da Oferta Secundária.

Número de Novas Cotas a Serem Ofertadas 
na Oferta Primária

1.455.740 (um milhão quatrocentas e cinquenta e cinco mil setecentas e quarenta) Novas Cotas, emitidas pelo 
Fundo, no âmbito da Oferta Primária.

Aprovação da Oferta A Oferta Secundária foi aprovada pelos Fundos Vendedores, únicos cotistas do Fundo, em Assembleia Geral de 
Cotistas de cada Fundo Vendedor realizada em 09 de outubro de 2019. A Oferta Primária está autorizada pelo 
Regulamento do Fundo.

Tipo de Fundo e Prazo de Duração Fundo de investimento em participações em infraestrutura, constituído sob forma de condomínio fechado, 
com prazo de duração indeterminado.

Número de Séries Série única.

Forma de Distribuição Distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400.

Tipo de Distribuição Primária e Secundária.

Público-Alvo da Oferta Investidores Institucionais e Investidores Não Institucionais.

Investidores Institucionais Pessoas jurídicas, além de fundos de investimento exclusivos, reservados e condominiais, clubes de investimento, 
que sejam classificados, no mínimo, como investidores qualificados, que formalizarem sua ordem de investimento 
junto aos Coordenadores.

1  Neste website clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2019” e, “Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Cotas de Emissão do Perfin 
Apollo Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura” selecionar o “Prospecto Preliminar”.
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Investidores Não Institucionais Pessoas físicas, que sejam classificados, no mínimo, como investidores qualificados, que formalizem pedido de 
reserva durante o Período de Reserva, junto a uma única Instituição Participante da Oferta.

Data do Prospecto Preliminar 13 de novembro de 2019.

Data Estimada do Prospecto Definitivo 10 de janeiro de 2020.

Período de Reserva 22 de novembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019.

Procedimento de Bookbuilding 19 de dezembro de 2019.

Liquidação das Cotas 15 de janeiro de 2020.

Início da negociação das Cotas na B3 20 de janeiro de 2020.

Investimento Mínimo R$ 1.000,00 (mil reais).

Retorno Líquido Significa o maior entre (i) IPCA, acrescido de 6,25% (seis inteiros e vinte e cinco centésimos) ao ano ou (ii) IPCA mais 
cupom formado pela remuneração paga pela NTNB 2030 acrescido de 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco por 
cento) ao ano.

Valor Unitário Máximo Significa o valor unitário máximo das Cotas, equivalente a R$ 104,76 (cento e quatro reais e setenta e seis centavos), o 
que significa expectativa de retorno para o Investidor do Fundo de IPCA, acrescido de 5,75% (cinco inteiros e setenta 
e cinco centésimos por cento) ao ano.

Valor Unitário-Base Significa o valor unitário mínimo das Cotas, equivalente a R$ 100,00 (cem reais), o que significa expectativa de retorno 
para o Investidor do Fundo de IPCA, acrescido de 6,25% (seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano.
O FUNDO NÃO POSSUI RENTABILIDADE-ALVO.
QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NESTE PROSPECTO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA 
NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER 
HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE, PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA 
OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

Valor Unitário por Cota O valor unitário por Cota será definido após a apuração do resultado do Procedimento de Bookbuilding, de acordo 
com a faixa entre o Valor Unitário-Base por Cota equivalente a R$ 100,00 (cem reais) até o Valor Unitário Máximo, 
equivalente a R$ 104,76 (cento e quatro reais e setenta e seis centavos), tendo como parâmetro as indicações de 
interesse em função da qualidade e quantidade da demanda coletadas junto a Investidores Institucionais. A escolha 
do critério para determinação do Valor Unitário é justificada na medida em que o preço de mercado das Cotas a 
serem adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuiliding, o qual reflete o Valor 
Unitário pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas ordens de investimento no contexto da Oferta.

Procedimentos para Subscrição e 
Integralização ou Aquisição de Cotas

A subscrição das Novas Cotas no âmbito da Oferta Primária será efetuada mediante assinatura do Boletim de 
Subscrição anexo ao Pedido de Reserva, que especificará as respectivas condições de subscrição e integralização 
das Cotas, e do termo de adesão ao Regulamento, por meio do qual o investidor deverá declarar que tomou 
conhecimento e compreendeu os termos e cláusulas das disposições do Regulamento, em especial daquelas 
referentes à Política de Investimento e aos fatores de risco.
As pessoas que sejam Pessoas Vinculadas deverão atestar esta condição quando da celebração do Pedido de Reserva, 
se for o caso, e no ato de sua subscrição por meio do Boletim de Subscrição.
A aquisição das Cotas Ofertadas no âmbito da Oferta Secundária será efetuada mediante preenchimento do 
Contrato de Compra e Venda de Cotas, anexo ao Pedido de Reserva, que especificará as respectivas condições de 
aquisição das Cotas Ofertadas, e do termo de adesão ao Regulamento, por meio do qual o investidor deverá declarar 
que tomou conhecimento e compreendeu os termos e cláusulas das disposições do Regulamento, em especial 
daquelas referentes à Política de Investimento e aos Fatores de Risco.
As Cotas serão integralizadas ou pagas à vista na Data de Liquidação pelo Valor Unitário por meio do Sistema DDA, 
administrado e operacionalizado pela B3. Para maiores informações, veja seção “Início da Oferta e Liquidação das 
Cotas na B3”, na página 45 do Prospecto Preliminar.
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Vedação de Colocação de Cotas para Pessoas
Vinculadas no caso de Excesso de Demanda

Caso a demanda pelas Cotas exceda em 1/3 (um terço) a quantidade de Cotas ofertada, será vedada a colocação de 
Cotas para quaisquer Pessoas Vinculadas. Neste caso, os Pedidos de Reserva e/ou os Boletins de Subscrição firmados 
por Pessoas Vinculadas, com exceção daqueles firmados pela Alocação Prioritária ao Gestor, serão automaticamente 
cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.
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 do risco decorrente 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 128 do Prospecto Preliminar.

Setor-Alvo Significa o setor de infraestrutura em energia elétrica, compreendendo a geração (centralizada e distribuída) e 
transmissão de energia elétrica no Brasil, respeitados os limites, que deverão ser verificados no momento da realização 
de cada investimento, podendo ser ilimitado no setor de infraestrutura em transmissão de energia elétrica e até 30% 
(trinta por cento) do Patrimônio Líquido no setor de infraestrutura em geração (centralizada e/ou distribuída) de 
energia elétrica.

Sociedades Iniciais Significam, em conjunto, as seguintes sociedades, que passarão a ser detidas pelo Fundo no âmbito da Reestruturação: 
(i) Apollo 11; (ii) Apollo 12; e (iii) Apollo 15.

SPEs Significam, em conjunto, as seguintes sociedades de propósito específico, que atualmente são investidas pelas 
Sociedades Iniciais: (i) TCC - Transmissora Caminho do Café S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 26.796.760/0001-40 (“TCC”), 
(ii) TPE - Transmissora Paraíso de Energia S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 26.796.739/0001-45 (“TPE”), (iii) Empresa 
Diamantinade Transmissão de Energia S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 24.870.962/0001-60 (“EDTE”), (iv) TSM - 
Transmissora Serra da Mantiqueira S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 28.008.699/0001-55 (“TSM”), (v) ETB - Empresa de 
Transmissão Baiana, inscrita no CNPJ sob o nº 24.870.961/0001-15 (“ETB”), e (vi) Transmissora Mato-Grossense de 
Energia S.A. (“TME”), inscrita no CNPJ sob o nº 10.994.254/0001-26. Para mais informações acerca das SPEs, vide “Visão 
Geral dos Ativos de Transmissão do Fundo” na página 107 deste Prospecto Preliminar.

Novas Sociedades Significam as sociedades anônimas, de capital aberto ou fechado, que atuem direta ou indiretamente, ou sejam 
controladoras de sociedades anônimas que atuem direta ou indiretamente no Setor-Alvo e que sejam emissoras 
de Ativos-Alvo detidos pelo Fundo. Após a aquisição das Sociedades Iniciais, o Fundo somente poderá investir em 
novas sociedades por meio de emissão de novas Cotas, que atendam aos seguintes requisitos: (i) os projetos de 
infraestrutura desenvolvidos pelas Novas Sociedades no Setor-Alvo deverão ser considerados performados pelo 
Gestor no momento do investimento pelo Fundo, assim entendidos aqueles que já tenham sido entregues e com 
todas as autorizações necessárias para funcionamento, não sendo admitido o investimento inicial em projetos 
não performados (i.e., green field), exceto para os casos de (a) investimentos para RBNI1 e reforço, nos termos da 
Resolução Normativa da ANEEL nº 386, de 15 de dezembro de 2009, hipóteses em que a Nova Sociedade poderá 
realizar investimentos com recursos próprios ou de terceiros, não sendo considerados recursos do Fundo; (b) a Nova 
Sociedade, no momento do investimento pelo Fundo, cumulativamente (1) disponha de recursos acumulados e 
não distribuíveis em razão de benefícios tributários e (2) não possua base contábil para distribuição de dividendos, 
pagamento de juros sobre capital próprio ou distribuição de outros proventos permitidos por lei; e (c) não haja 
prestação de garantia ou qualquer forma de coobrigação pela Nova Sociedade em relação a eventuais dívidas dos 
novo projetos no caso do item (b) acima; (ii) caso o Fundo venha a investir em sociedade que atue no setor de 
transmissão de energia elétrica, o retorno esperado do projeto, segundo o método de avaliação pelo fluxo de caixa 
descontado, deve ser de, no mínimo, o rendimento pago pelo Tesouro IPCA+ de Referência acrescido de 2,75% 
(dois inteiro e setenta e cinco centésimo por cento) ao ano; (iii) caso o Fundo venha a investir em sociedade que 
atue no setor de geração de energias eólica e/ou solar, desde que centralizada, o retorno esperado do projeto, 
segundo o método de avaliação pelo fluxo de caixa descontado, deve ser de, no mínimo, o rendimento pago pelo 
Tesouro IPCA+ de Referência acrescido de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) ao ano; e (iv) caso o Fundo 
venha a investir em sociedade que atue no setor de geração de energia solar distribuída, o retorno esperado do 
projeto, segundo o método de avaliação pelo fluxo de caixa descontado, deve ser de, no mínimo, o rendimento 
pago pelo Tesouro IPCA+ de Referência acrescido de 4% (quatro por cento) ao ano. O modelo de avaliação a partir 
do fluxo de caixa descontado será definido pelo Gestor e poderá ser realizado pelo próprio Gestor ou por avaliador 
independente contratado a expensas do Fundo, a critério do Gestor.

Regime de Distribuição das Cotas As Cotas objeto da Oferta serão distribuídas sob o regime de melhores esforços de colocação.
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Procedimento de Distribuição As Cotas serão objeto de distribuição pública, sob regime de melhores esforços de colocação, com a intermediação 
dos Coordenadores, utilizando-se o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, 
conforme plano de distribuição elaborado pelos Coordenadores, nos termos do Prospecto Preliminar. A distribuição 
pública das Cotas terá início após (i) a obtenção do registro da Oferta na CVM; (ii) a materialização da Condição 
Suspensiva; (iii) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos investidores; e (iv) a divulgação do Anúncio de 
Início, sendo encerrada na data de divulgação do Anúncio de Encerramento. Para maiores informações sobre o 
plano de distribuição, veja a Seção “Informações Relativas à Oferta - Plano de Distribuição”, na página 39 do 
Prospecto Preliminar.

Alocação Prioritária No mínimo, (i) 3% (três por cento) do Montante Total da Oferta, será destinado, prioritariamente, ao Gestor, sociedades 
gestoras pertencentes ao seu grupo econômico e/ou seus sócios, com vistas a atender ao disposto no Regulamento 
do Fundo e na Resolução CMN nº 4.661/18, e (ii) 30% (trinta por cento) do Montante Total da Oferta, será destinado, 
prioritariamente, aos Investidores Não Institucionais, sendo certo que os Coordenadores, em comum acordo com 
o Administrador e o Gestor, poderão aumentar a quantidade de Cotas inicialmente destinada aos Investidores Não 
Institucionais até o limite máximo do Montante da Oferta.

Oferta Não Institucional As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não 
Institucionais titulares de conta nelas abertas ou mantidas pelo respectivo Investidor Não Institucional. Os pedidos 
realizados por Investidores Não Institucionais observarão os procedimentos e normas de liquidação da B3.
As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens acolhidas no âmbito dos 
Pedidos de Reserva. A quantidade de Cotas adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não 
Institucionais serão informados a cada Investidor Não Institucional até o Dia Útil imediatamente anterior à Data de 
Liquidação pela Instituição Participante da Oferta que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio 
de mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou 
correspondência, devendo o pagamento ser feito à vista e em moeda corrente nacional, à Instituição Participante da 
Oferta junto à qual tenha realizado seu Pedido de Reserva até às 16:00 horas da Data de Liquidação. Não havendo 
pagamento pontual, o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela Instituição Participante da Oferta. 
Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto em caso de não pagamento, rateio e nas hipóteses 
de alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta, conforme previstas 
no Prospecto.

Pedidos de Reserva No âmbito da Oferta, qualquer Investidor Não Institucional interessado em investir nas Cotas, desde que seja 
investidor qualificado, nos termos da regulamentação aplicável, deverá realizar a sua reserva para subscrição ou 
aquisição de Cotas junto às Instituições Participantes da Oferta, durante o Período de Reserva, mediante assinatura 
do Pedido de Reserva, em caráter irrevogável e irretratável, exceto nas hipóteses permitidas pela Instrução CVM 400. 
Neste sentido, é admissível o recebimento de reservas para subscrição ou aquisição das Cotas, as quais somente 
serão confirmadas pelo subscritor ou adquirente após o início do Período de Reserva, nos termos do artigo 45 da 
Instrução CVM 400. O Investidor Não Institucional que esteja interessado em adquirir Cotas deverá enviar, ao longo 
do Período de Reserva, seu pedido indicando (i) o Valor Unitário por Cota desejado, observado o Valor Unitário 
Mínimo e o Valor Unitário Máximo; e (ii) o montante total (em reais) correspondente à quantidade de Cotas a ser 
subscrita . O Investidor Não Institucional poderá efetuar mais de um Pedido de Reserva, mesmo em dias diferentes, 
desde que (i) por meio da mesma Instituição Participante da Oferta e seja indicada a mesma conta de custódia; 
e (ii) seja indicado o mesmo Valor Unitário por Cota desejado e o mesmo valor máximo (em reais) a ser subscrito 
no referido pedido de reserva. Os pedidos de compra cancelados, por qualquer motivo, serão desconsiderados na 
alocação das Cotas.
Perante a B3, os pedidos de um mesmo investidor serão consolidados e considerados como um só. Desta forma, a 
B3 classificará os pedidos recebidos em válidos e não válidos, e informará imediatamente às Instituições Participantes 
da Oferta os pedidos não válidos dos seus clientes Investidores Não Institucionais, através de arquivo ou diretamente 
por tela do Sistema DDA, dependendo do meio utilizado para o registro da reserva. A Instituição Participante da 
Oferta poderá, a qualquer momento, obter a relação de todos os pedidos válidos de seus clientes Investidores Não 
Institucionais, através de arquivo ou diretamente por consulta ao sistema DDA.
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Critério de Rateio da Oferta Não Institucional Caso o total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não Institucionais e 
efetivamente considerados para fins do rateio, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja 
inferior ao percentual estabelecido para Alocação Prioritária aos Investidores Não Institucionais, 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 correspondente aos Pedidos 
de Reserva exceda o percentual prioritariamente destinado à Oferta Não Institucional, conforme definido pelos 
Coordenadores e pelo Gestor, as Cotas destinadas à Oferta Não Institucional serão rateadas entre
os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, segundo 
a quantidade escolhida pelos Coordenadores e Gestor, sendo que (i) o limite será o Montante Total da Oferta e 
(ii) eventuais arredondamentos de Cotas serão realizados pela exclusão da fração, mantendo se o número inteiro 
(arredondamento para baixo).

Oferta Institucional O Investidor Institucional que esteja interessado em adquirir Cotas deverá enviar sua ordem de investimento para 
os Coordenadores, indicando (i) o Valor Unitário por Cota desejado, observado o Valor Unitário Mínimo e o Valor 
Unitário Máximo e (ii) o montante total (em reais) correspondente à quantidade de Cotas a ser subscrita até o Dia 
Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding. Caso as ordens de investimento 
apresentadas pelos Investidores Institucionais excedam o total de Cotas remanescentes após o atendimento 
da Oferta Não Institucional, serão rateadas conforme o critério de rateio imediatamente abaixo. Investidores 
Institucionais poderão adquirir Cotas Ofertadas e Novas Cotas no âmbito da Oferta.

Critério de Rateio da Oferta Institucional Caso o total de Cotas objeto das ordens de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais e efetivamente 
consideradas para fins do rateio, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior ao 
percentual de Cotas destinado aos Investidores Institucionais, conforme definido pelos Coordenadores e pelo 
Gestor, todas as ordens de investimento não canceladas serão integralmente atendidas, observado que eventuais 
arredondamentos de Cotas serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento 
para baixo), considerando o valor máximo de subscrição indicado na ordem de investimento. Entretanto, caso o total 
de Cotas correspondente às ordens de investimento atendidas exceda o percentual destinado à Oferta Institucional, 
conforme definido pelos Coordenadores e pelo Gestor, as Cotas destinadas à Oferta Institucional serão rateadas na 
taxa corte entre os Investidores Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, exceto 
pela Alocação Prioritária ao Gestor, proporcionalmente ao montante de Cotas indicado nas respectivas ordens de 
investimento atendidas, sendo que eventuais arredondamentos de Cotas serão realizados pela exclusão da fração, 
mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo). O critério de rateio será equivalente para a Oferta 
Institucional e para a Oferta Não Institucional e levará em conta a demanda agregada dos Investidores.

Procedimentos de Alocação e Bookbuilding Durante o Período de Reserva, as Instituições Participantes da Oferta iniciarão, no âmbito da Oferta, o recebimento 
de Pedidos de Reserva de Investidores Não Institucionais e ordens de investimento de Investidores Institucionais. 
Após o Período de Reserva e recebimento das informações pela B3, incluindo a posição consolidada dos Pedidos de 
Reserva dos Investidores Não Institucionais, os Coordenadores conduzirão o procedimento de alocação de ordens, 
nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400, para a verificação, junto aos Investidores, da demanda pelas Cotas, 
considerando os Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais, e o recebimento de ordens de investimento 
dos Investidores Institucionais, observado sempre o Montante Mínimo da Oferta.
Concluído o procedimento de alocação de ordens e observada a Alocação Prioritária, os Coordenadores consolidarão 
as ordens de investimento dos Investidores Institucionais e realizarão a alocação das Cotas remanescentes de forma 
discricionária entre os Investidores Institucionais. O custo de distribuição da Oferta, a ser pago pelo Fundo, será 
fixado quando da conclusão do Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do custo 
de distribuição é justificada pelo fato de que as Cotas serão distribuídas por meio de oferta pública, em que o valor 
das Cotas será fixo, mas o custo de distribuição será aferido tendo como parâmetro o resultado do Procedimento de 
Bookbuilding, com base nas indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume 
e custo unitário de distribuição) coletada junto a Investidores durante o Procedimento de Bookbuilding.
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Liquidação A liquidação financeira das Cotas ocorrerá na Data de Liquidação, entendida como a data da liquidação física e 
financeira das Cotas objeto da Oferta, de acordo com o cronograma divulgado pelo Fundo, respeitando os 
procedimentos operacionais a seguir descritos e as normas internas de das Instituições Participantes, conforme 
disposto no Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a B3 e o Fundo: (i) até as 9h horas da Data de 
Liquidação, as Cotas deverão ter sido integralmente depositadas pelo Fundo, caso aplicável, junto à B3, livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus, encargos ou gravames; (ii) após o depósito das cotas, a B3 iniciará o processo 
de liquidação, debitando as contas de custódia dos alienantes, nas quais as cotas estão depositadas e emitindo 
mensagens, no Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central (“STR”), informando aos bancos liquidantes 
das Instituições Participantes da Oferta, os valores brutos a serem pagos; (iii) até às 10h da Data da Liquidação, a 
B3 deverá receber a planilha de liquidação do Coordenador Líder, com as indicações do valor líquido a ser pago 
ao Fundo, dos valores referentes às comissões devidas por conta da liquidação financeira da Oferta e dos valores 
referentes à prestação dos serviços da B3; (iv) os Investidores terão até as 12h00 da Data de Liquidação para realizar o 
devido pagamento diante da Instituição Participante com quem contratou; (v) até as 15h00 da Data da Liquidação, 
a B3 deverá informar ao Coordenador Líder acerca do recebimento dos valores totais depositados na sua conta de 
liquidação, identificando os investidores respectivos que não efetuaram depósitos e os valores correspondentes; 
(vi) até às 16h da Data da Liquidação, a B3, desde que verificados os procedimentos acima indicados, deverá transferir 
ao Fundo, bem como a cada uma das Instituições Participantes da Oferta, nas contas informadas pelo Coordenador 
Líder e pelas Instituições Participantes da Oferta, respectivamente, os montantes informados e em contrapartida, 
transferirá aos investidores o respectivo número de Cotas subscritas e/ou adquiridas no âmbito da Oferta. Caso sejam 
colocadas Cotas no âmbito da Oferta em montante suficiente para que o Montante Mínimo da Oferta seja atingido, a 
Oferta poderá ser encerrada, pelos Coordenadores, em comum acordo com o Gestor, e eventual saldo de Cotas não 
colocado será cancelado ou devolvido aos Fundos Vendedores, conforme o caso, pelo Administrador.

Distribuição Parcial Não será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas. Será admitida a distribuição parcial das Cotas Ofertadas, 
desde que observado o Montante Mínimo da Oferta. Caso atingido tal montante, o Coordenador Líder, em comum 
acordo com o Gestor, poderá encerrar a Oferta. As Cotas Ofertadas que não forem efetivamente alienadas deverão 
permanecer de propriedade dos Fundos Vendedores, conforme procedimentos estabelecidos no Prospecto. Tendo 
em vista que a Oferta Primária não contempla a possibilidade de distribuição parcial, nos termos do artigo 31 da 
Instrução CVM 400, o Investidor que subscrever Novas Cotas no âmbito da Oferta Primária não poderá, no ato da 
aceitação da Oferta, quando da realização do seu pedido de compra e/ou subscrição de Novas Cotas, condicionar 
sua adesão à Oferta, sem prejuízo das condições aplicáveis à Distribuição Parcial. Caso o Montante Mínimo da Oferta 
não seja atingido, a Oferta será cancelada, sendo todos os Boletins de Subscrição ou Contrato de Compra e Venda 
de Cotas automaticamente cancelados. Para mais informações, vide “Suspensão e cancelamento da Oferta” na 
página 45 do Prospecto Preliminar. Os investidores deverão ler atentamente os fatores de risco “Risco Relacionado  
ao Cancelamento da Oferta” e “Risco de não Colocação do Montante Mínimo da Oferta” constantes da página 133 
do Prospecto Preliminar.

Destinação dos Recursos Os recursos a serem captados por meio da Oferta, serão utilizados da seguinte forma: (i) com relação à Oferta 
Secundária, os recursos captados na referida oferta serão pagos aos Fundos Vendedores, que, na data do presente 
Prospecto Preliminar, são os titulares da totalidade das Cotas Ofertadas, (ii) com relação à Oferta Primária, os recursos 
captados serão destinados às despesas relacionadas à Oferta e o saldo será mantido em Caixa pelo Fundo para 
pagamento de desembolsos relacionado à sua manutenção e funcionamento.
Para maiores informações a respeito do Portfólio Inicial, veja a seção “Destinação dos Recursos”, na página [•] do Prospecto 
Preliminar, e a seção “Informações Relativas ao Portfólio Inicial do Fundo”, na página [•] do Prospecto Preliminar.
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Alteração das Circunstâncias, Revogação ou 
Modificação da Oferta

O Administrador, mediante recomendação do Gestor e em conjunto com os Coordenadores, poderá requerer à CVM 
autorização para modificar ou revogar a Oferta caso ocorram alterações substanciais, posteriores e imprevisíveis nas 
circunstâncias de fato inerentes à Oferta existentes na data do pedido de registro da Oferta, que resultem em um 
aumento relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta. Adicionalmente, o Administrador, 
mediante recomendação do Gestor e em conjunto com os Coordenadores, poderá modificar, a qualquer tempo, 
a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores ou a fim de renunciar a condição da 
Oferta previamente estabelecida, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o 
requerimento 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 e posteriores 
à revogação serão considerados ineficazes, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os 
valores eventualmente dados em contrapartida às Cotas, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de modificação das condições da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, 
as Instituições Participantes da Oferta, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, deverão certificar-se 
de que os investidores que manifestarem sua adesão à Oferta (a) estão cientes de que as condições da Oferta 
originalmente informadas foram modificadas, e (b) têm conhecimento das novas condições. Adicionalmente, 
o Administrador, às expensas do Fundo, divulgará a modificação pelos mesmos meios utilizados para a divulgação 
do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início e, adicionalmente, comunicará diretamente os investidores que já 
tiverem aderido à Oferta sobre a referida modificação para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do 
recebimento da comunicação do Administrador, seu interesse em manter a sua aceitação da Oferta, presumida a 
manutenção em caso de silêncio.
Todos os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de alteração ou modificação da Oferta ou, 
ainda, de revogação da Oferta, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores dados em 
contrapartida às Cotas, conforme o disposto no artigo 28 da Instrução CVM 400, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, 
sem qualquer remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução, 
caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre 
movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou aqueles cuja 
alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada).

Suspensão e Cancelamento da Oferta Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma 
oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do pedido de 
registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois 
de obtido o respectivo registro; e (b) 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.
Caso a Condição Suspensiva não seja implementada até a data da divulgação do Anúncio de Início, a Oferta será 
cancelada pelo Administrador, que divulgará tal fato em comunicado específico ao mercado, cancelando todos os 
Pedidos de Reserva eventualmente firmados pelos investidores, os quais ficarão desobrigados perante o Fundo, nos 
termos do item 4.5. da página 36 do Prospecto Preliminar.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, sendo-lhes 
facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º (quinto) Dia Útil posterior ao 
recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu 
cancelamento, ou que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, 
terão direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Cotas, conforme o disposto no artigo 20, 
parágrafo único, da Instrução CVM 400, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, sem qualquer remuneração ou correção 
monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução, caso incidentes, dos valores relativos 
aos tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,  
o IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a 
zero venha ser majorada).
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Inadequação O INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NÃO É ADEQUADO 
A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ IMEDIATA, TENDO EM VISTA QUE OS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO ENCONTRAM POUCA LIQUIDEZ NO MERCADO BRASILEIRO, A DESPEITO 
DA POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO NA FORMA PREVISTA NO REGULAMENTO DO FUNDO. ALÉM DISSO, 
OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO TÊM A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, OU SEJA, 
NÃO ADMITEM A POSSIBILIDADE DE RESGATE DE SUAS COTAS. DESSA FORMA, OS SEUS COTISTAS PODEM 
TER DIFICULDADES EM ALIENAR SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO.
Adicionalmente, os investidores deverão ler atentamente a seção “Fatores de Risco” a partir da página 119 do Prospecto 
Preliminar antes da tomada de decisão de investimento, para a melhor verificação dos 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 DE ADQUIRIR COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.

Fatores de Risco LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES 
DE RISCO” CONSTANTE A PARTIR DA PÁGINA 124 DO PROSPECTO PRELIMINAR PARA UMA DESCRIÇÃO 
DOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO E À AQUISIÇÃO 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, aos Coordenadores, à B3 e/ou à CVM, cujos endereços e telefones para contato encontram-se indicados 
na Seção “Disponibilização de Prospectos, avisos e anúncios da Oferta”, na página 52 do Prospecto Preliminar.

A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção de registro. Portanto, os termos e condições da Oferta e as informações contidas no Material Publicitário anexo a 
este e-mail e no Prospecto Preliminar estão sujeitos à complementação, correção ou modificação.

ATENÇÃO: LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE  
ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE AS RESPECTIVAS SEÇÕES DE FATORES DE RISCO. 

COORDENADORESCOORDENADOR LÍDER

ADMINISTRADOR


