
MATERIAL PUBLICITÁRIO

CONFIDENCIAL 1
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM 

ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” 1

No montante de, inicialmente,

R$ 500.000.082,53¹
(quinhentos milhões e oitenta  e dois reais e cinquenta e três centavos)

Tipo ABVCAP/ANBIMA: FIP-IE Diversificado Tipo 2

Fevereiro de 2020

Coordenador LíderGestor Administrador

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 2ª EMISSÃO DO 

XP INFRA II
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

¹O valor acima não inclui o Custo Unitário de Distribuição (conforme definido neste Material), destinado a arcar com os custos da Segundo Emissão, no valor de R$ 3,55
(três reais e cinquenta e cinco centavos) por Cota da Segunda Emissão, a ser pago pelos Investidores que subscreverem Cotas da Segunda Emissão.
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Este material publicitário (“Material” ou “Material Publicitário”) foi preparado pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A., na qualidade de coordenador líder da Oferta (conforme definida abaixo) (“Coordenador Líder”), e pela XP Vista Asset
Management Ltda. (“Gestor”), na qualidade de gestora do XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (“Fundo”),
exclusivamente para as apresentações realizadas no âmbito da distribuição pública primária de cotas da segunda emissão do Fundo (“Cotas da
Segunda Emissão” e “Segunda Emissão”, respectivamente), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400” e “Oferta”, respectivamente), tendo sido elaborado com base em informações
prestadas pelo Gestor. Este Material não implica, por parte do Coordenador Líder, em nenhuma declaração ou garantia com relação às
informações contidas neste Material ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, da Oferta ou das Cotas da Segunda Emissão, e não deve ser
interpretado como uma solicitação ou oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários e não deve ser tratado como uma
recomendação de investimento nas Cotas da Segunda Emissão.

A Oferta será realizada segundo o procedimento descrito na Instrução CVM 400, tendo sido registrada perante a CVM em 4 de fevereiro de 2020.

Este Material Publicitário apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o
Regulamento atualmente em vigor do Fundo (“Regulamento”) e o prospecto da Oferta (“Prospecto”), em especial a seção “Fatores de Risco”, para
avaliação dos riscos a que o Fundo está exposto, bem como aqueles relacionados à Segunda Emissão, à Oferta e às Cotas da Segunda Emissão, os
quais devem ser considerados para o investimentos nas Cotas.

O Coordenador Líder e o Gestor tomaram todas as cautelas e agiram com elevados padrões de diligência para assegurar que as informações
apresentadas no Prospecto e neste Material Publicitário sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta.

Disclaimer
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A aquisição pelo Fundo das Sociedades Alvo Alvo descritos neste Material ainda está em fase de negociação. Na presente data, não há contrato de
compra e venda e/ou qualquer outro instrumento vinculante celebrado com o(s) alienante(s) das Sociedades Alvo, não tendo sido realizada ainda
auditoria jurídica completa das Sociedades Alvo, à exceção de Arteon Z (a qual está assinada e cujo desembolso depende do atendimento de condições
precedentes). Dessa forma, não há garantia de que (i) o Fundo investirá nas Sociedades Alvo, e (ii) os investimentos nas Sociedades Alvo, caso
efetivados, serão realizados na forma descrita neste Material, tendo o Gestor discricionariedade para selecionar outros ativos que não as Sociedades
Alvo para investimento pelo Fundo, observado o disposto no Regulamento e no Prospecto.

O presente Material Publicitário não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários.
As informações aqui contidas não devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. A decisão de investimento
dos potenciais investidores nas Cotas da Segunda Emissão é de sua exclusiva responsabilidade, de modo que se recomenda aos potenciais investidores
que consultem, para considerar a tomada de decisão relativa ao investimento nas Cotas da Segunda Emissão objeto da Oferta, as informações contidas
neste Material, no Prospecto, no Regulamento, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e assessores, em matérias legais,
regulatórias, tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária para formarem seu julgamento para o
investimento nas Cotas da Segunda Emissão, antes da tomada de decisão de investimento.

As informações financeiras gerenciais e projeções previstas neste Material Publicitário devem ser consideradas apenas para fins informativos, não
podendo ser utilizadas para qualquer outra finalidade, não devendo ser consideradas como fundamento para o investimento nas Cotas da Segunda
Emissão objeto da Oferta e não devendo substituir a leitura cuidadosa do Regulamento, do Prospecto e dos Fatores de Risco, conforme descritos neste
Material, no Regulamento e no Prospecto.

Esta apresentação contém simulações e informações prospectivas, elaboradas com base em projeções do Gestor, as quais constituem apenas
estimativas, sendo que as mesmas são exclusivamente relacionadas às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e
às perspectivas de crescimento do Fundo, não se constituindo, portanto, em garantia de performance ou de resultados futuros do Fundo. Eventuais
estimativas e declarações futuras presentes neste Material, incluindo informações sobre o setor de infraestrutura e a potencial carteira do Fundo,
inclusive quanto à aquisição das Sociedades Alvo, poderão não se concretizar, no todo ou em parte. Tendo em vista as incertezas envolvidas em tais
estimativas e declarações futuras, o Investidor não deve se basear nelas para a tomada de decisão de investimento nas Cotas da Segunda Emissão e
deve estar ciente de que tais informações prospectivas estão ou estarão, conforme o caso, sujeitas a diversos riscos, incertezas e fatores relacionados ao
Fundo que podem fazer com que os seus resultados reais sejam significativamente diferentes das informações prospectivas contidas neste Material.

Disclaimer (continuação)
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Disclaimer (continuação)

Este Material é exclusivamente baseado em informações que foram disponibilizadas ao Coordenador Líder até 07 de fevereiro de 2020. Muito
embora eventos futuros e outros desdobramentos possam afetar as afirmações, projeções e/ou conclusões apresentadas neste Material, o
Coordenador Líder e o Gestor não têm ou terão qualquer obrigação de atualizar, revisar, retificar ou revogar este Material, no todo ou em parte,
em decorrência de qualquer desdobramento posterior ou por qualquer outra razão.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO E/OU NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS
INVESTIMENTOS.

OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO, NAS PÁGINAS 37 A 53.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO
SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS ATIVOS QUE
CONSTITUÍREM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER
SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.

O INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O ADMINISTRADOR E O GESTOR
MANTENHAM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS
PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR.

O FUNDO NÃO CONTARÁ COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO COORDENADOR LÍDER, BEM COMO DE QUALQUER
MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.

O RETORNO ALVO OU O BENCHMARK DAS COTAS NÃO REPRESENTA E NÃO DEVE SER CONSIDERADA, SOB QUALQUER HIPÓTESE, PROMESSA
OU GARANTIA DE RENTABILIDADE AOS INVESTIDORES.
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Disclaimer (continuação)

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE PERFORMANCE.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A
LEITURA CUIDADOSA TANTO DO PROSPECTO E DESTE MATERIAL, QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS SEÇÕES RELATIVAS
AO OBJETIVO, À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO E OS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO E A OFERTA ESTÃO EXPOSTOS.

O Regulamento está disponível nas seguintes páginas da rede mundial de computadores: (i) Administrador: www.vortx.com.br (neste website clicar em
“Investidor”, em seguida clicar em “Fundos de Investimento”, pesquisar por “XP Infra” na barra de pesquisa, selecionar o fundo, clicar em “Documentos”, e,
então, clicar em “Documentos da Oferta”); (ii) CVM: www.cvm.gov.br (neste website, na parte esquerda da tela, clicar em "Informações de Regulados"; clicar
em "Fundos de Investimento"; clicar em "Consulta a Informações de Fundos"; clicar em "Fundos de Investimento Registrados"; digitar o nome do Fundo no
primeiro campo disponível "XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura"; clicar no link do nome do Fundo; acessar o sistema
Fundos.Net, selecionar, no campo "Tipo", na linha do Anúncio de Início, do Anúncio de Encerramento, do Comunicado de Encerramento do Prazo do Direito
de Preferência ou de quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta, a opção de download do documento no campo
"Ações"); (iii) Coordenador Líder: https://institucional.xpi.com.br/investimentos/ofertapublica.aspx, (neste website, acessar “XP Infra II Fundo de Investimento
em Participações em Infraestrutura – Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 2ª Emissão do Fundo”; e então, clicar em "Anúncio de Início").

O Prospecto está disponível nas seguintes páginas da rede mundial de computadores: (i) Administrador: www.vortx.com.br (neste website clicar em
“Investidor”, em seguida clicar em “Fundos de Investimento”, pesquisar por “XP Infra” na barra de pesquisa, selecionar o fundo, clicar em “Documentos”, e,
então, clicar em “Documentos da Oferta”); (ii) CVM: www.cvm.gov.br (neste website, na parte esquerda da tela, clicar em "Informações de Regulados"; clicar
em "Fundos de Investimento"; clicar em "Consulta a Informações de Fundos"; clicar em "Fundos de Investimento Registrados"; digitar o nome do Fundo no
primeiro campo disponível "XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura"; clicar no link do nome do Fundo; acessar o sistema
Fundos.Net, selecionar, no campo "Tipo", na linha do Anúncio de Início, do Anúncio de Encerramento, do Comunicado de Encerramento do Prazo do Direito
de Preferência ou de quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta, a opção de download do documento no campo
"Ações"); (iii) Coordenador Líder: https://institucional.xpi.com.br/investimentos/ofertapublica.aspx, (neste website, acessar “XP Infra II Fundo de Investimento
em Participações em Infraestrutura – Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 2ª Emissão do Fundo”; e então, clicar em "Anúncio de Início").; e (iv)
B3: www.b3.com.br (neste website, acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Solução para Emissores”, localizar “Ofertas Públicas” e clicar em “saiba mais”,
clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “Fundos”, clicar em “XP INFRA II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – 2ª emissão” e,
então, localizar o “Anúncio de Início”).

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).

OS TERMOS UTILIZADOS NESTE MATERIAL, INICIADOS EM LETRAS MAIÚSCULAS (ESTEJAM NO SINGULAR OU NO PLURAL), QUE NÃO SEJAM DEFINIDOS
DE OUTRA FORMA NESTA APRESENTAÇÃO, TERÃO OS SIGNIFICADOS QUE LHES SÃO ATRIBUÍDOS NO PROSPECTO OU NO REGULAMENTO.



MATERIAL PUBLICITÁRIO

CONFIDENCIAL 6
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM 

ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” 6

Gestora e Equipe de Gestão1

Panorama Macroeconômico2

Mercado de Infraestrutura no Brasil3

Tese de Investimento4

XP Infra II FIP-IE5

Características da Oferta6

Sumário

Fatores de Risco7

Contato8



MATERIAL PUBLICITÁRIO

CONFIDENCIAL 7
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM 

ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” 7

XP Asset Management

Profissionais

56+R$38 bi
Ativos sob gestãoAnos de histórico

13

XP Vista Asset Management

+R$29,7 bilhões

Renda Fixa

Imobiliário

Crédito Estruturado

Infraestrutura

35 profissionais

13 estratégias

XP Gestão de Recursos

+R$8,6 bilhões

Renda Variável

Multimercado Macro

21 profissionais

9 estratégias

Fonte: CVM, XP Asset Management, 30/11/2019
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XP Vista Asset Management: Portfólio de Estratégias

Fonte: XP Asset Management, 30/11/2019

Renda Fixa e 
Crédito High Grade

R$14 bilhões

Crédito High Yield e 
Special Situations

R$4,0 bilhões

Infraestrutura
R$455 milhões

Imobiliário
R$6,0 bilhões

• Energia

• Saneamento

• Crédito

• Shopping 
Centers

• Galpões

• Liquidez

• Crédito Privado

• Fundo ANS

• Crédito Estruturado

• Special Situations

• FIDC de Gestão passiva

• Lajes 
Corporativas

• Permutas

• Hotéis

• Previdência

• Infraestrutura

Pedro Carraz
Ativos Reais

Filipe 
Mattos

Fausto Filho
Sócio-responsável XP Vista

Tulio Machado

9 fundos dedicados 4 fundos dedicados 8 fundos dedicados 2 fundos dedicados

• Logística

• Telecom

Indexados e 
Alocação

R$5,3 bilhões

• Indexados (Trend)

• Alocação (Selection
e feeders offshore)

Danilo Gabriel

57 fundos dedicados

André Masetti
Crédito
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Equipe de Infraestrutura

Sócio do Grupo XP, iniciou a carreira em 2009, tendo atuado como diretor do fundo de infraestrutura do BTG Pactual e,
anteriormente, na Advent International. Foi membro do conselho de companhias atuantes no Brasil, Espanha, Chile e Peru.
Formado em Administração de Empresas pela FGV-EAESP.

Túlio Machado

6 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado em crédito multi-setorial no Pátria Investimentos e, anteriormente,
em operações offshore e de infraestrutura na Vinci Partners. Formado em Economia pelo IBMEC-RJ.

Eduardo Borges

6 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado em fusões e aquisições com foco em infraestrutura e em Equity
Research do Banco Itáu BBA e, anteriormente, no fundo de Private Equity 3i. Formado em Administração de Empresas pela
FEA-USP.

André Rocha

2 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado no time de fusões e aquisições do BR Partners. Formado em
Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo ITA.

João Cavalcanti

Sócio do Grupo XP, iniciou a carreira em 2003, integrando o back-office do Banco Pactual. Posteriormente, atuou na corretora
do Banco nos mercados de juros e dólar. Em 2007, passou para a mesa proprietária de renda fixa na gestão dos caixas local e
offshore e na área de trading de juros internacional. Ingressou na XP Asset em 2009. É formado em Engenharia Civil pela UFRJ.

Fausto Filho

5 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhou em fundos de crédito estruturado, renda fixa e investimentos
proprietários da RB Capital. Responsável pela estruturação de ativos e fundos da XP Asset, nas áreas de infraestrutura,
imobiliário e crédito estruturado. Formado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo ITA.

Samuel Evangelista

Nota: Informações profissionais prestadas pela equipe do Gestor.
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$$$

✓

Originação ativa:

✓ Empresas de infraestrutura
✓ Bancos de investimento

✓ Boutiques 

ORIGINAÇÃO

ANÁLISE

Modelo financeiro e Q&A

Discussão preliminar no 
Comitê de Investimentos

Proposta Não Vinculante

Consultor legal, ambiental, 
técnico-engenharia, 

mercadológica e auditor

Aprovação por unanimidade dos 
presentes no Comitê de 

Investimentos com gestores da XP 
Asset ou de suas afiliadas

DILIGÊNCIA

PROPOSTA VINCULANTE

Submissão da Oferta Vinculante

Acordo de Acionistas

Captação de Recursos via Oferta 
– veículo listado para viabilizar 

liquidez no secundário

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

AQUISIÇÃO

Desembolso do preço de 
aquisição

Processo de Investimentos

Nota: Informações sobre governança interna e processo de investimento prestadas pelo Gestor
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Gestão Ativa1

¹Objetivos do Gestor no acompanhamento dos investimentos realizados pelo Fundo. Informações sobre governança interna e processo de investimento prestadas pelo
Gestor

Monitoramento e Controles

• Discussão de orçamento e 
gestão ativa de investimentos

• Independência e 
transparência 
na tomada de decisão

• Monitoramento mensal das 
companhias de portfólio

Governança Corporativa

• Expertise setorial e valores XP

• Comprometimento e 
meritocracia 

• Alinhamento de interesses

• Track record em 
infraestrutura

Equipe e Cultura

Time composto por 3 profissionais especializados em auxiliar no monitoramento de investimentos e obrigações
contratuais, fortalecendo a proteção do investimento e agregando agilidade na tomada de decisão

Back office e Controles

Time interno de advogados responsáveis por auxiliar a gestão na negociação e controle dos ativos do portfolio,
trabalhando em conjunto com escritórios de primeira linha na identificação e proteção de riscos

Jurídico e Compliance

• Time de RI dedicado

• Relatórios mensais e calls
trimestrais com investidores

• Site do fundo com constante 
divulgação de informações 
relevantes aos cotistas

Relacionamento com 
Investidores

• 3 membros e 3 suplentes

• Aprovação de investimentos 
e desinvestimentos por 
unanimidade dos presentes

• Acompanhamento de gestão 
de portfólio

Comitê de Investimento
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Panorama Macroeconômico1

Crescimento PIB (%)

✓ Sinais de recuperação do PIB, corroborando a tendência positiva projetada pelo mercado e refletido nas expectativas do relatório
Focus (Banco Central do Brasil)

✓ Redução significativa do “Risco Brasil” (através do indicador EMBI, apurado pelo Banco JP Morgan) a partir de 2016, o que, na
percepção do Gestor, é uma sinalização positiva aos investidores nacionais e internacionais

Fonte: IBGE, Relatório Focus – Banco Central do Brasil, Valor Econômico, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) e JP Morgan
¹Na visão do Gestor, com base nos dados apresentados neste material

Risco Brasil – EMBI (%)

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

234

1,9% 

3,0% 

0,5% 

(3,5%) (3,5%)

1,0% 1,1% 1,1% 

2,2% 
2,5% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E



MATERIAL PUBLICITÁRIO

CONFIDENCIAL 14
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM 

ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” 14

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

10,7% 
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2,9% 
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Panorama Macroeconômico1 (Cont.)

✓ O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) vem convergindo para o centro da meta de inflação de 4,25%2, corroborando as
projeções dos relatórios Focus (sobretudo do 1º semestre de 2019) para os próximos anos

✓ Taxa Selic encontra-se no menor nível histórico, e projeções de mercado indicam que os juros devem se manter em níveis baixos
comparativamente a valores passados

Inflação - IPCA (%) Taxa SELIC (%)

Fonte: Ipeadata, Relatório Focus – Banco Central do Brasil, Exame, Valor Econômico
¹Na visão do Gestor, com base nos dados apresentados neste material. ²De acordo com a Resolução No 4.582 do BACEN e referente ao ano de 2019

7,3% 

10,0% 

11,8% 

14,3% 
13,8% 

7,0% 
6,5% 

4,5% 4,5% 

6,3% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E



MATERIAL PUBLICITÁRIO

CONFIDENCIAL 15
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM 

ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” 15

Sumário

Gestora e Equipe de Gestão1

Panorama Macroeconômico2

Mercado de Infraestrutura no Brasil3

Tese de Investimento4

XP Infra II FIP-IE5

Características da Oferta6

Fatores de Risco7

Contato8



MATERIAL PUBLICITÁRIO

CONFIDENCIAL 16
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM 

ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” 16

OPORTUNIDADES1

Mercado de Infraestrutura no Brasil
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Investimento em Infraestrutura em % do PIB (%)

▪ Novos marcos regulatórios 
deverão dar maior estabilidade e 
segurança jurídica para 
investimentos

Oportunidades 
de 

Investimentos

▪ Desenvolvimento de 
financiamento via mercado de 
capitais → Debêntures de 
infraestrutura e FIP de 
Infraestrutura

Fontes de 
Financiamento

▪ PPI (Programa de Parceria de 
Investimento) → concessões e 
privatizações de ativos públicos

▪ Leilões envolvendo os setores de 
energia (geração e transmissão), 
aeroportos, portos, rodovias e 
saneamento 

Novas 
Concessões

Fonte: Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), E&Y, PPI, Câmara dos Deputados e Anace Brasil
¹As informações representam a opinião do Gestor sobre o setor
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Setores Alvo do Fundo

Fonte: Ministério de Minas e Energia (MME) e Empresa de Pesquisa Energética (EPE); Plano Nacional de Saneamento Básico (PlanSab) – Ministério do Meio Ambiente,
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), Planalto, O Globo. PERT 2018 (Anatel), Valor Econômico. Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias e Ministério de Infraestrutura, G1, Ministério do Planejamento. ¹ Power purchase agreement; ² Receita anual permitida. ³Visão do Gestor

Geração: R$242 bi de 
investimentos 
estimados de 2017 a 
2026, geralmente em 
leilões com PPA¹s de 
20 anos

Transmissão: R$ 119 bi 
de investimentos 
estimados de 2017 a 
2026, geralmente em 
leilões e RAP² de 30 
anos

Água e Esgoto: R$304 
bi de investimentos 
estimados até 2033 a 
fim de melhorar o 
quadro de água e 
esgoto

Expectativa de 
mudança no marco 
regulatório, tornando o 
setor mais atrativo a 
investidores³

Rodovias: R$ 20 bi de 
investimentos 
estimados até 2021

Aeroportos : novas 
rodadas de concessões 
com investimentos 
previstos em R$ 8,8 
bilhões

Portos: expectativa de 
R$ 5 bi em 
investimentos até o 
próximo ano

Energia Água e Saneamento Transporte1 2 3

Torres de telefonia: R$
98 bi em investimentos
em torres de telefonia
represados

Cabos de fibra ótica: 
Avanço adicional ao 
setor ligado à 
ampliação da rede de 
fibra 3G, 4G e 
implementação do 5G

Telecomunicações4

Setores Resilientes e Geradores de Caixa³

Subsetor alvo dos 5 investimentos prioritários
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▪ Demanda crescente por energia no Brasil

▪ Contratos de Compra de Energia (PPAs) de longo prazo 
(tipicamente 20 anos) geralmente reajustados por inflação 
→ Baixa volatilidade esperada para os fluxos de caixa

▪ Compradores de energia nos contratos de ambiente 
regulado são as companhias de distribuição

▪ Marco regulatório estável: agentes reguladores ANEEL e 
ONS 

▪ Esforço para diversificação e expansão da matriz 
energética 
→ Investimentos estimados de R$242 bilhões entre 2017 e 
2026

Matriz de Geração¹ Visão Geral do Gestor sobre o Setor

Capacidade Instalada (GW)

133,9 140,9 150,3 157,6 179,4 212,5

2014 2015 2016 2017 2021E 2026E

Energia Elétrica: Geração

Fonte: Ministério de Minas e Energia (MME) e Empresa de Pesquisa Energética (EPE). ¹ Considera energia gerada em território nacional (i.e., exclui importações)

Hidráulica
64,1% 

Eólica
9,0% 

Solar
1,5% 

Térmica
25,4%

Fóssil 60,7%

Biomassa
34,7%

Nuclear 4,6%
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Energia Elétrica: Transmissão

▪ Extensão de rede de 141 mil km

▪ Ambiente regulatório estável e o sistema é o comprador de 
energia → Baixo risco de inadimplência¹

▪ RAP (Receita Anual Permitida) de 30 anos →
Previsibilidade de geração de caixa¹

▪ Projetos greenfield com alta bancabilidade e projetos 
brownfield com baixo risco de operação¹

▪ Investimentos estimados de R$119 bilhões entre 2017 e 
2026 para expansão da rede e escoamento de energia

Presença Geográfica

Fonte: Operador Nacional do Sistema (ONS), Aneel, Empresa de Pesquisa Energética (EPE) (1) As informações representam a opinião do Gestor sobre o setor.

Visão Geral do Gestor sobre o Setor
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Tese de Investimento no Fundo

XP Infra II
FIP-IE

Diversificação
de Risco

Benefício
Fiscal

Liquidez¹

Cotas negociadas 
em Bolsa

Possibilidade de 
venda no mercado 

secundário

Isenção de IR sobre 
rendimentos e 

alíquota de 0% sobre 
o ganho de capital 

para pessoas físicas 

Gestão
Profissional

Time de investimentos 
com experiência no 

setor de infraestrutura

Acessibilidade

Tickets acessíveis 
para Investimentos 
em infraestrutura

Ativos nos setores 
de Energia, 

Saneamento, 
Transporte e 

Telecomunicações

Renda

Fundo tem o 
objetivo de gerar 

renda 
Distribuição de 

dividendos

Fonte: Receita Federal. Nota: ¹Para mais informações a respeito dos riscos inerentes à concentração e possível iliquidez dos ativos integrantes da carteira do 
Fundo, consultar os fatores de risco "Risco de Concentração da Carteira do Fundo" e "Liquidez Reduzida" na seção "Fatores de Risco" deste Material Publicitário.
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Fundo de Renda

Tese de Investimento do Gestor nos Ativos

Projetos brownfield ou greenfield Previsibilidade de geração de caixa

Setores com ambiente regulatório 
estável 

Aquisição de participações societárias ou 
subscrição de dívidas 

Contratos de longo prazo reajustados 
por inflação Alto nível de governança corporativa

Altas margens de EBITDA Baixo CapEx de manutenção

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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FIP - Infraestrutura

Lei 11.478
Criou a estrutura de FIP-IE em 2007 para 
investimentos em novos projetos de 
infraestruturas (após Maio/07)

Tipo Condomínio fechado

Classificação 
ABVCAP/ANBIMA FIP IE / Diversificado Tipo 2

Benefício Fiscal²

Pessoa física: rendimentos estão isentos de 
imposto de renda e ganhos de capital estão 
sujeitos a alíquota zero

Pessoa jurídica: incidência de alíquota de 15% 
sobre rendimentos auferidos

Setores
(i) Energia, (ii) Transporte, (iii) Água e 
saneamento básico, (iv) Irrigação e (v) outros 
projetos prioritários do Governo Federal

Instrumentos de 
investimento

Participação societária, bônus de subscrição 
e/ou debêntures conversíveis ou não em ações, 
por exemplo

# Mínimo de 
Investidores

Mínimo de 5 cotistas, sendo que cada cotista não 
pode deter mais de 40% das cotas emitidas ou 
auferir rendimento superior a 40% do 
rendimento do fundo

Água e 
Saneamento Transporte Energia 

Elétrica
Telecomunica-

ções

Prazo Indeterminado

Gestor XP Vista Asset Management Ltda.

Taxa de 
Administração 1,5%

Taxa de 
Performance

20% acima do hurdle de 
IPCA + 7,0%

Custos da Oferta 3,56%

Nota: ¹Para mais informações, leia o Regulamento e o Prospecto do Fundo

XP Infra II FIP-IE
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FIP - Infraestrutura

XP Infra II FIP-IE

² Tributação do Fundo: Os rendimentos e ganhos líquidos ou de capital apurados nas operações da carteira do Fundo estão isentos do Imposto de Renda. As 
aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência de IOF/Títulos à alíquota zero. O Poder Executivo pode majorar, a qualquer tempo, a 
alíquota do IOF/Títulos até o percentual de 1,50% ao dia, relativamente a operações ocorridas após este eventual aumento.

Tributação dos Cotistas: Partindo do pressuposto de que o Fundo cumpra os limites de diversificação e as regras de enquadramento constantes da Lei nº 
11.478/07, como regra geral, os rendimentos auferidos no resgate de cotas do Fundo, inclusive quando decorrentes de sua liquidação, bem como na 
amortização de cotas, ficam sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 15%, observado que (a) as pessoas físicas Cotistas do Fundo serão 
isentas do Imposto de Renda na Fonte e na Declaração Anual de Ajuste das Pessoas Físicas sobre os rendimentos auferidos por ocasião de resgate e 
amortização de Cotas, bem como no caso de liquidação do Fundo. Além disso, os ganhos auferidos na alienação de Cotas são tributados à alíquota zero em 
operações realizadas em bolsa ou fora de bolsa; (b) no que tange às pessoas jurídicas, os rendimentos auferidos no resgate, inclusive quando decorrente de 
liquidação do Fundo, e na amortização das cotas estão sujeitos ao Imposto de Renda na fonte à alíquota de 15%. Os ganhos auferidos em operações realizadas 
dentro ou fora de bolsa são tributados pelo Imposto de Renda como ganho líquido à alíquota de 15%, que será apurado e recolhido pela pessoa jurídica; e (c) os 
ganhos auferidos na alienação de cotas por investidores não residentes que invistam no país de conformidade com as normas da Resolução CMN 4.373/14, e 
que não sejam residentes ou domiciliados em países com tributação favorecida, na forma definida pelo artigo 24 da Lei 9.430/96, serão tributados à alíquota 
zero. As operações com as Cotas podem estar sujeitas à incidência do IOF/Títulos, cobrado à alíquota máxima de 1% ao dia, limitado a um percentual do 
rendimento da operação, em função do prazo, conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto n.º 6.306/07, sendo este limite igual a 0% (zero por cento) do 
rendimento para as operações com prazo igual ou superior a 30 dias. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo, por ato 
do poder executivo, até o percentual de 1,50% ao dia, relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento. Conversões de moeda estrangeira 
para a moeda brasileira, bem como de moeda brasileira para moeda estrangeira, porventura geradas no investimento em Cotas estão sujeitas ao IOF/Câmbio. 
As operações de câmbio realizadas por Cotistas residentes e domiciliados no exterior que ingressarem recursos no Brasil para aplicação no Fundo estão 
sujeitas atualmente ao IOF/Câmbio à alíquota zero na entrada dos recursos no Brasil para investimento no Fundo e zero por cento na remessa desses 
recursos para o exterior. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do poder executivo, até o percentual de 25%, 
relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.

O tratamento tributário aplicável aos Cotistas descrito acima baseia-se na constituição do Fundo com no mínimo cinco Cotistas, e nenhum destes poderá 
deter mais do que 40% das Cotas emitidas pelo Fundo ou auferir rendimento superior a 40% do rendimento do Fundo. Eventual concentração do quadro de 
Cotistas em desacordo com as regras descritas acima poderá acarretar em alterações no tratamento tributário dos Cotistas.
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Portfolio Atual

Nota: XP Asset Management. ¹Emissão de R$ 55.300.000,00, porém desembolso ocorreu em data posterior considerando juros acruados.

Arteon Z Transmissão 
Participações

Linhas de Transmissão Lyon 
Energia

Sol Maior II Geradora 
de Energia

Athon Energia
Geração Distribuída

COD est.: entre 2º e 4º trimestres 
de 2020

Linha de Transmissão

RJ, BA, MA e PI

COD est.: 
set/20 e jan/21

Linha de Transmissão

BA, TO e PI

Operacional

Geração Solar

TO

COD est.: 3º tri 2020

Debêntures conversíveis Debêntures conversíveisAções ordinárias e debêntures 
simples Debêntures conversíveis

Geração Solar (GD)

MA, PA, MG, MS e GO

R$ 16.500.000 R$ 55.635.184¹R$ 25.000.000 R$ 40.000.000
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Histórico do Fundo

29
Mar
2019

11
Abr
2019

18
Abr
2019

02
Mai
2019

06
Jun
2019

19
Ago
2019

20
Set
2019

08
Nov
2019

16
Mar
2020

IPO – 1ª Liquidação do XPIE11

IPO – 2ª Liquidação do XPIE11

Compra de debêntures da Sol 
Maior

Compra de participação 
acionária na Sol Maior

Compra de debêntures 
conversíveis da Arteon Z

Compra de debêntures 
conversíveis da Athon

Compra de debêntures conversíveis 
das Linhas de Transmissão da Lyon

Distribuição de Dividendos 
de R$2,50/cota

Follow-On do XPIE11
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Destinação de Recursos¹

¹ A aquisição pelo Fundo das Sociedades Alvo descritas neste Material ainda está em fase de negociação. Na presente data, não há contrato de compra e venda e/ou qualquer outro instrumento vinculante celebrado
com o(s) alienante(s) das Sociedades Alvo, não tendo sido realizada ainda auditoria jurídica completa das Sociedades Alvo, à exceção de Arteon Z (a qual está assinada e cujo desembolso depende do atendimento de
condições precedentes). Dessa forma, não há garantia de que (i) o Fundo investirá nas Sociedades Alvo, e (ii) os investimentos nas Sociedades Alvo, caso efetivados, serão realizados na forma descrita neste Material,
tendo o Gestor discricionariedade para selecionar outros ativos que não as Sociedades Alvo para investimento pelo Fundo, observado o disposto no Regulamento ² Desembolso sujeito ao cumprimento de condições
precedentes. ³Considera a aquisição com base na captação líquida de R$ 500.000.082,53 (quinhentos milhões e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos) no âmbito da Oferta, e adicionada das Cotas do Lote
Adicional da Segunda Emissão, caso emitidas. Em caso de captação do Montante Inicial da Oferta, os ativos prioritários serão os ativos A e B, com aproximadamente R$ 20 milhões de caixa e provisão de despesas.

Montante

Ativo B

R$ 450 
milhões

Ativo C

R$ 30 milhões

Ativo D

R$ 45 milhões

Ativo E

R$ 40 milhões

Ativo F

R$ 50 milhões

Ativo G

R$ 215 milhões

Ativo H

R$ 600 
milhões

Alocação dos Recursos² (R$mm)

Os recursos da Oferta serão utilizados observando a seguinte ordem de prioridade³: 600

Ativo A
(Arteon Z)

R$ 16,5 
milhões

Setor Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Saneamento ElétricoElétrico

Região SE N NE CO/SE/N/NE CO CO/SE COSE/NE

Status de 
operação Operacional Pré-

operacional Operacional Pré-
operacional Operacional Operacional OperacionalPré-

operacional

Status
investimento

Fase final de 
diligência

Fase final de 
diligência

Em fase de 
análise

Em fase de 
negociação

Proposta indicativa 
submetida

Proposta indicativa 
submetida

Proposta indicativa 
submetida

Documentos 
assinados²

16,5

450 30
45 40 18,5

Ativo A Ativo B Ativo C Ativo D Ativo E Caixa e provisão de
despesas

Total Alocado

Investimento Participação 
acionária

Participação 
acionária

Participação 
acionária

Participação 
acionária

Participação 
acionária

Participação 
acionária

Participação 
acionáriaDívida
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17,9%

29,5%
52,6%

Geração de energia

Geração distribuída

Transmissão de energia

Destinação dos Recursos1

Portfolio Atual²

Concentração por Setor² Concentração por Ativo²

Portfolio Após Oferta

72,1%

15,4%

12,5%

Geração de energia

Geração distribuída

Transmissão de energia

Portfolio Atual

Portfolio Após Oferta

18%

12%

29%

41%
Sol Maior

Arteon Z

Athon GD

Linhas Lyon

3%
5%

6%

8%

62%

4%
6% 6%

Sol Maior

Arteon Z

Athon GD

Linhas Lyon

Ativo B

Ativo C

Ativo D

Ativo E

¹ A aquisição pelo Fundo das Sociedades Alvo descritos neste Material ainda está em fase de negociação. Na presente data, não há contrato de compra e venda e/ou qualquer outro instrumento vinculante celebrado
com o(s) alienante(s) das Sociedades Alvo, não tendo sido realizada ainda auditoria jurídica completa das Sociedades Alvo, à exceção de Arteon Z (a qual está assinada e cujo desembolso depende do atendimento de
condições precedentes). Dessa forma, não há garantia de que (i) o Fundo investirá nas Sociedades Alvo, e (ii) os investimentos nas Sociedades Alvo, caso efetivados, serão realizados na forma descrita neste Material,
tendo o Gestor discricionariedade para selecionar outros ativos que não as Sociedades Alvo para investimento pelo Fundo, observado o disposto no Regulamento. ² Considera a aquisição com base na captação líquida
de R$ 500.000.082,53 (quinhentos milhões e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos) no âmbito da Oferta, e adicionada das Cotas do Lote Adicional da Segunda Emissão, caso emitidas. Em caso de captação em
montante diferente, as concentrações poderão ser distintas do exposto acima..³Baseado na carteira do fundo de 11/12/2019
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¹ Lista exemplificativa e não exaustiva

Áreas Chave de 
Diligência Procedimentos

Legal e 
Regulatória

✓ Verificação de todos os contratos de concessão, de venda de energia e ou de prestação de serviços

✓ Verificação de potenciais passivos trabalhistas e tributários da companhia

Financeira
✓ Modelagem financeira das transações e análise de sensibilidade dos resultados

✓ Análise tributária e fiscal por meio de contratação de auditor

Dívidas ✓ Análise dos contratos de dívidas, suas restrições e eventuais impactos à operação

Técnica
✓ Diligência técnica para validação de CapEx dos ativos e cronograma de implantação.

✓ Verificação do escopo do contrato de O&M

Ambiental

✓ Conferência de aprovações, licenças e demais providências e formalidades necessárias para a operação 

dos ativos de infraestrutura

✓ Verificação da conformidade da construção com a documentação legal e aprovações aplicáveis

✓ Análise de pontos a serem endereçados a fim de mitigar riscos e passivos ambientais

Due Diligence1: Áreas Chave

Fundiário
✓ Análise das matrículas dos imóveis 

✓ Análise dos contratos de direito de uso do solo, se aplicável
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Características da Oferta

Montante Inicial da Oferta

Montante Mínimo da 
Oferta

Quantidade Inicial de 
Cotas

Coordenador Líder

Oferta 

Regime de Distribuição das 
Cotas

Preço de Aquisição
por Cota 

Emissão

Assessores Legais

Até R$ 500.000.082,53

R$ 50.000.078,05, correspondente a 501.455 Cotas

Até 5.014.543 Cotas

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

ICVM 400

Melhores esforços de colocação

103,26 (cento e três reais e vinte e seis centavos) por Cota, correspondente ao Preço de Emissão
de R$ 99,71 (noventa e nove reais e setenta e um centavos), acrescido do Custo Unitário de
Distribuição equivalente a 3,56% (três inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento).

2ª Emissão de Cotas do XP Infra II FIP-IE

Machado Meyer (Coordenador Líder) e Pinheiro Guimarães (Gestor)

Forma de Integralização À vista, em moeda corrente nacional, em cada uma das Datas de Liquidação do Direito de
Preferência ou na Data de Liquidação, conforme o caso

Expectativa de Liquidação 26 de fevereiro de 2020 (Data de Liquidação do Direito de Preferência B3) e 16 de março de 2020
(Data de Liquidação)

Aplicação Mínima Inicial R$ 25.027,21, correspondente a 251 Cotas
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Ambiente de Distribuição e 
Negociação

As Cotas serão registradas (i) para distribuição no mercado primário no sistema de Distribuição
Primária de Ativos (DDA); e (ii) para negociação, no mercado secundário, exclusivamente no
mercado de bolsa; ambos administrados e operacionalizados pela B3, ambiente no qual as Cotas
serão liquidadas e custodiadas.

Distribuição Parcial

Será admitida a distribuição parcial das Cotas, nos termos dos Artigos 30 e 31 da Instrução CVM
400, respeitado o Montante Mínimo da Oferta. Em razão da possibilidade de distribuição parcial
das Cotas da Segunda Emissão, 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 Segunda Emissão por ele subscritas; ou (2) uma quantidade equivalente à proporção
entre o número de Cotas da Segunda Emissão objeto da Oferta efetivamente distribuídas e o
número de Cotas da Segunda Emissão originalmente ofertadas. Presume-se, na falta de
manifestação, o interesse do Investidor em receber a totalidade das Cotas da Segunda Emissão
objeto da ordem de investimento ou do Pedido de Subscrição.

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.

Características da Oferta (Cont.)

Tipo e Prazo do Fundo Condomínio fechado, com prazo indeterminado, não sendo admitido o resgate de Cotas antes
da liquidação do Fundo

Liquidação da Oferta A liquidação da Oferta será realizada por meio da B3 ou da Instituição Escrituradora, na forma
prevista no Prospecto.
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Características da Oferta (Cont.)

Destinação dos Recursos

A aquisição pelo Fundo das Sociedades Alvo descritas neste Material ainda está em fase de

negociação. Na presente data, não há contrato de compra e venda e/ou qualquer outro

instrumento vinculante celebrado com o(s) alienante(s) das Sociedades Alvo, não tendo sido

realizada ainda auditoria jurídica completa das Sociedades Alvo, à exceção de Arteon Z (a qual

está assinada e cujo desembolso depende do atendimento de condições precedentes). Dessa

forma, não há garantia de que (i) o Fundo investirá nas Sociedades Alvo, e (ii) os investimentos

nas Sociedades Alvo, caso efetivados, serão realizados na forma descrita neste Material, tendo

o Gestor discricionariedade para selecionar outros ativos que não as Sociedades Alvo para

investimento pelo Fundo, observado o disposto no Regulamento. Para mais informações sobre

as Sociedades Alvo, por favor consultar páginas 28 a 29 deste material

Público Alvo

A Oferta é destinada aos Investidores Institucionais e aos Investidores Não Institucionais

(conforme definidos no Prospecto), conforme definidos no Artigo 9-A da Instrução CVM 539.

No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Cotas por clubes de investimento

constituídos nos termos do Artigo 1º da Instrução CVM 494. Adicionalmente, poderão ser

realizados esforços de colocação das Cotas em qualquer outro país que não o Brasil, observado o

disposto na legislação e regulamentação aplicáveis. Ressalvado o Direito de Preferência

(conforme definido no Prospecto) e observado o Plano de Distribuição da Oferta, 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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Características da Oferta (Cont.)

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 à 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 no
Fundo. 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 em participações não é adequado a investidores que necessitem de liquidez
imediata, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento em participações encontram
pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade de terem suas cotas
negociadas em bolsa. Além disso, os fundos de investimento em participações 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 37 a 50 deste material, 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 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES.
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Fatores de Risco – Riscos Referentes ao Ambiente Macroeconômico

1) Fatores macroeconômicos relevantes. 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, bem como resultar na inabilidade ou impossibilidade de alienação dos Valores Mobiliários do Fundo e/ou redução
nos dividendos distribuídos ao Fundo, o que poderá ocasionar a perda, pelos respectivos Cotistas, do valor de suas aplicações. Não será
devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo o Administrador e o Gestor, qualquer multa ou penalidade de qualquer natureza,
caso ocorra, por qualquer razão, a inabilidade ou impossibilidade de alienação dos Valores Mobiliários do Fundo e/ou redução nos
dividendos distribuídos ao Fundo ou, ainda, caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de tais eventos. O Fundo
desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da política econômica praticada pelo governo
federal. Ocasionalmente, o governo brasileiro intervém na economia realizando relevantes mudanças em suas políticas. As medidas do
governo brasileiro para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária têm envolvido, no passado recente,
alterações nas taxas de juros, desvalorização da moeda, controle de câmbio, aumento das tarifas públicas, entre outras medidas. Essas
políticas, bem como outras condições macroeconômicas, têm impactado significativamente a economia e o mercado de capitais
nacional. A adoção de medidas que possam resultar na flutuação da moeda, indexação da economia, instabilidade de preços, elevação
de taxas de juros ou influenciar a política fiscal vigente poderão impactar o Fundo, as Sociedades Alvo e os Cotistas de forma negativa.
Além disso, 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, o que poderá prejudicar de forma negativa as atividades das Sociedades Alvo e, por conseguinte, os
resultados do Fundo e a rentabilidade dos Cotistas.
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Fatores de Risco – Riscos Referentes à Oferta

2) Riscos da Distribuição Parcial e de Não Colocação do Montante Mínimo da Oferta. A Segunda Emissão pode vir a ser cancelada caso
não seja subscrito o Montante Mínimo da Oferta, equivalente a 501.455 (quinhentas e uma mil, quatrocentas e cinquenta e cinco) Cotas
da Segunda Emissão, totalizando o Montante Mínimo da Oferta de R$ 50.000.078,05 (cinquenta milhões e setenta e oito reais e cinco
centavos). Caso haja integralização e a Oferta seja cancelada, os valores depositados serão devolvidos aos respectivos Investidores
acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata
temporis, a partir da data de integralização, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for
superior a zero, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Neste caso, a expectativa de
rentabilidade dos Investidores poderá ser prejudicada. Adicionalmente, caso seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, mas não seja
atingido o Montante Inicial da Oferta, o Fundo terá menos recursos para investir em Sociedades Alvo e Ativos Financeiros, podendo
impactar negativamente na rentabilidade das Cotas. Ainda, em caso de distribuição parcial, a quantidade de Cotas da Segunda Emissão
distribuídas será inferior ao Montante Inicial da Oferta, ou seja, existirão menos Cotas da Segunda Emissão do Fundo em negociação no
mercado secundário, ocasião em que a liquidez das Cotas do Fundo será reduzida.

3) Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta. A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá: (a) reduzir a quantidade de 
Cotas da Segunda Emissão para o público em geral, reduzindo liquidez dessas Cotas posteriormente no mercado secundário; e (b)
prejudicar a rentabilidade do Fundo. O Administrador, o Gestor e o Coordenador Líder não têm como garantir que o investimento nas 
Cotas da Segunda Emissão por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter suas 
Cotas da Segunda Emissão fora de circulação.

4) Risco de diluição imediata no valor da Cota da Segunda Emissão. Tendo em vista que a presente Oferta compreende a distribuição 
de Cotas da Segunda Emissão de fundo de investimento que já se encontra em funcionamento e que realizou emissões anteriores de 
Cotas, os Investidores que aderirem à Oferta estão sujeitos a sofrer diluição imediata no valor de seus investimentos caso o Preço de 
Emissão seja superior ao valor patrimonial das Cotas no momento da realização da integralização das Cotas da Segunda Emissão, o que 
pode acarretar perdas patrimoniais aos Cotistas.
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Fatores de Risco – Riscos Referentes à Oferta

5) Risco de Indisponibilidade de Negociação das Cotas da Segunda Emissão até o Encerramento da Oferta. O início da negociação das 
Cotas da Segunda Emissão ocorrerá somente após a data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta e da obtenção de 
autorização da B3, uma vez que até essa data cada Investidor terá apenas o recibo das Cotas da Segunda Emissão integralizadas. Nesse 
sentido, cada Investidor deverá considerar a indisponibilidade de negociação das Cotas da Segunda Emissão no mercado secundário 
entre a Data de Liquidação das Cotas da Segunda Emissão e o início da negociação na B3 como fator que poderá afetar suas decisões de 
investimento no Fundo. 

6) Risco de Potencial Conflito de Interesse. Considerando que o Gestor e o Coordenador Líder pertencem ao mesmo grupo econômico, 
poderá existir um conflito de interesse no exercício das atividades de gestão do Fundo e distribuição das Cotas da Segunda Emissão, 
uma vez que a avaliação do Gestor sobre a qualidade dos serviços prestados pelo Coordenador Líder no âmbito da Oferta, bem como a 
eventual decisão pela rescisão do Contrato de Distribuição, poderão ficar prejudicadas pela relação societária que envolve as empresas. 
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Fatores de Risco – Riscos Referentes ao Fundo

7) Prazo Indeterminado e Possibilidade de Reinvestimento. O Fundo possui prazo de duração indeterminado e, por consequência, não 
há prazo para o resgate das Cotas do Fundo. Adicionalmente, os recursos obtidos pelo Fundo em decorrência de desinvestimentos
poderão ser reinvestidos em Valores Mobiliários de Sociedades Alvo a critério do Gestor e desde que aprovado pelo Comitê de 
Investimentos, nos termos da seção XIII do Regulamento. Nesse sentido, as características do Fundo limitam a liquidez do investimento 
pelos Cotistas, uma vez que: (i) o Fundo poderá reinvestir os recursos recebidos em decorrência de desinvestimentos, deixando, assim, 
de amortizar as Cotas e distribuir rendimentos aos Cotistas; e (ii) as Cotas serão resgatadas apenas na hipótese de liquidação do Fundo, 
observados os termos e condições da seção XVIII do Regulamento. Como o Fundo tem prazo indeterminado, sua liquidação depende de 
(a) deliberação dos Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas, observado o quórum previsto no artigo 51 do Regulamento; ou (b) 
da liquidação de todos os investimentos do Fundo, sem reinvestimento. Não há qualquer prazo predeterminado para o retorno do 
investimento realizado no Fundo pelos Cotistas. 

8) Risco de não realização de investimentos. Não há garantias de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no 
momento e em quantidade convenientes ou desejáveis à satisfação de sua política de investimentos, o que pode resultar em 
investimentos menores ou mesmo na não realização dos mesmos. Nesse caso, eventual aporte feito pelo Cotista será devolvido, 
podendo assim perder oportunidades de investimento e/ou não receber o retorno esperado.

9) Risco de desenquadramento. Não há qualquer garantia de que o Fundo encontrará investimentos compatíveis com sua política de 
investimentos de forma a cumprir com seu objetivo de investimento. Caso exista desenquadramento da carteira do Fundo por prazo 
superior ao previsto no artigo 5º do Regulamento e na regulamentação em vigor, os Cotistas poderão receber os recursos integralizados 
sem qualquer rendimento, na proporção por eles integralizada, podendo perder oportunidades de investimento e/ou não receber o
retorno esperado.

10) Risco de concentração da carteira do Fundo. A carteira do Fundo poderá estar concentrada em Valores Mobiliários de emissão de
uma única ou mais Sociedades Alvo, tornando os riscos dos investimentos diretamente relacionados à solvência das Sociedades Alvo.
A eventual concentração de investimentos em determinada Sociedade Alvo ou em Ativos Financeiros emitidos por uma mesma
entidade pode aumentar a exposição do Fundo e consequentemente, aumentar os riscos de crédito e liquidez.
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Fatores de Risco – Riscos Referentes ao Fundo

11) Propriedade de Cotas versus propriedade de Valores Mobiliários e Ativos Financeiros. A propriedade das Cotas não confere aos 
seus titulares a propriedade direta sobre os Valores Mobiliários ou sobre fração ideal específica dos Valores Mobiliários. Os direitos dos 
Cotistas são exercidos sobre todos os ativos da carteira de modo não individualizado, proporcionalmente ao número de Cotas 
possuídas. 

12) Inexistência de garantia de eliminação de riscos. A realização de investimentos no Fundo sujeita o investidor a riscos aos quais o 
Fundo e a sua carteira estão sujeitos, que poderão acarretar perdas do capital investido pelos Cotistas no Fundo. Não há qualquer 
garantia de eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas. O Fundo não conta com garantia do Administrador, 
do Gestor, de suas respectivas afiliadas, e de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos 
(FGC), para redução ou eliminação dos riscos aos quais está sujeito. 

13) Risco de Patrimônio Líquido negativo. As eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital subscrito 
pelos Cotistas, de forma que os Cotistas podem ser futuramente chamados a aportar recursos adicionais no Fundo em caso de 
Patrimônio Líquido negativo.

14) Risco de Governança. Caso o Fundo venha a emitir novas Cotas ou caso seja criada uma nova classe de Cotas, mediante deliberação 
em Assembleia Geral de Cotistas, os novos Cotistas podem modificar a relação de poderes para alteração do Regulamento. Tais 
alterações poderão afetar o modo de operação do Fundo de forma contrária ao interesse de parte dos Cotistas.

15) 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 o
Gestor 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. 

16) Inexistência de Garantia de Rentabilidade. O Benchmark das Cotas é indicador de desempenho adotado pelo Fundo para a 
rentabilidade de suas Cotas, sendo apenas uma meta estabelecida pelo Fundo. Não constitui, portanto, garantia mínima de 
rentabilidade aos Cotistas, seja pelo Administrador, pelo Gestor, pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC ou qualquer outra garantia. 
Caso os rendimentos decorrentes dos Valores Mobiliários emitidos pelas Sociedades Alvo não constituam patrimônio suficiente para a 
valorização das Cotas com base no Benchmark, a rentabilidade dos Cotistas será inferior à meta indicada. Assim, não há garantias de 
que o retorno efetivo do investimento em Cotas seja igual ou semelhante ao Benchmark.
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Fatores de Risco – Riscos Referentes ao Fundo

17) Risco Decorrente de Operações nos Mercados de Derivativos. A utilização de instrumentos de derivativos pelo Fundo pode 
aumentar a volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades de retorno nas suas operações, não produzir os efeitos desejados e/ou 
provocar significativas perdas patrimoniais ao Fundo e aos Cotistas.

18) Riscos de Não Aplicação do Tratamento Tributário Vigente. A Lei nº 11.478/07, estabelece tratamento tributário beneficiado para os 
Cotistas que invistam no Fundo, sujeito a certos requisitos e condições. O Fundo deverá aplicar, no mínimo, 90% (noventa por cento) do 
seu patrimônio em ações, bônus de subscrição, debêntures, conversíveis ou não em ações, ou outros títulos de emissão das Sociedades 
Alvo, que deverão ser sociedades de propósito específico organizadas como sociedades por ações, de capital aberto ou fechado, e 
dedicadas a novos projetos de infraestrutura e de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além disso, 
o Fundo deverá ter, no mínimo, 5 (cinco) cotistas, sendo que cada Cotista não poderá deter mais de 40% (quarenta por cento) das cotas 
emitidas pelo Fundo, ou auferir rendimento superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimento do Fundo. No caso do não 
cumprimento destes e demais requisitos dispostos na Lei nº 11.478/07 e da Instrução CVM 578/16, não será aplicável aos Cotistas o 
tratamento tributário descrito na Lei nº 11.478/07. Ademais, o não atendimento das condições e requisitos previstos na Lei nº 11.478/07 
resultará na liquidação do Fundo ou transformação em outra modalidade de fundo de investimento, nos termos o, da Lei nº 11.478/07.

19) Possibilidade de Endividamento pelo Fundo. O Fundo poderá contrair ou efetuar empréstimos na forma prevista no artigo 28 do 
Regulamento, de modo que o Patrimônio Líquido do Fundo poderá ser afetado em decorrência da obtenção de tais empréstimos. 

20) Liquidez Reduzida. As aplicações do Fundo em Valores Mobiliários apresentam peculiaridades em relação às aplicações usuais da 
maioria dos fundos de investimento brasileiros, já que poderá não existir mercado secundário com liquidez para tais Valores 
Mobiliários. Caso o Fundo precise vender os Valores Mobiliários emitidos pelas Sociedades Alvo, poderá não haver comprador ou o 
preço de negociação obtido poderá ser bastante reduzido, causando perda de patrimônio do Fundo e, consequentemente, do capital, 
parcial ou total, investido pelos Cotistas. 
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Fatores de Risco – Riscos Referentes ao Fundo

21) Riscos relacionados à amortização/resgate de Cotas em caso de dificuldade na alienação dos ativos integrantes da carteira do
Fundo ou devido à decisão do Gestor de reinvestir. O Fundo está exposto a determinados riscos inerentes aos Valores Mobiliários, aos 
outros ativos integrantes de sua carteira e aos mercados em que os mesmos são negociados, incluindo a eventualidade de o Gestor não 
conseguir alienar os respectivos ativos quando tiver interesse para fins de realização do pagamento de amortização ou resgate de Cotas 
ou qualquer outra forma de distribuição de resultados do Fundo. Nas hipóteses em que as Cotas sejam amortizadas ou resgatadas
mediante a entrega de Valores Mobiliários ou outros ativos integrantes da carteira do Fundo, os Cotistas poderão encontrar dificuldades 
para negociar os Valores Mobiliários e/ou outros ativos eventualmente recebidos do Fundo. Ainda, o Gestor poderá decidir reinvestir os 
valores decorrentes de alienação dos Valores Mobiliários, não realizando a amortização ou resgate das Cotas, desde que aprovado pelo 
Comitê de Investimentos. 

22) Risco de restrições à negociação. Determinados ativos componentes da carteira do Fundo, inclusive títulos públicos, podem estar 
sujeitos a restrições de negociação por parte das bolsas de valores e mercadorias e futuros ou de órgãos reguladores. Essas restrições 
podem ser relativas ao volume das operações, à participação no volume de negócios e às oscilações máximas de preços, entre outras. 
Em situações em que tais restrições estiverem sendo praticadas, as condições de movimentação dos ativos da carteira e precificação 
dos ativos poderão ser prejudicadas. Ademais, os Valores Mobiliários das Sociedades Alvo poderão estar sujeitos a restrições à 
negociação estabelecidas nos acordos, contratos e demais documentos a eles aplicáveis ou a eles relativos.

23) Liquidez reduzida das Cotas. A inexistência de tradição no mercado de capitais brasileiro de negociações no mercado secundário 
envolvendo cotas de fundos fechados indica que as Cotas do Fundo poderão apresentar baixa liquidez para negociação. Tendo em vista 
a natureza de fundo fechado, não será permitido ao Cotista solicitar o resgate de suas Cotas, exceto no caso de liquidação do Fundo. 
Tendo em vista que o prazo de duração do Fundo é indeterminado, a baixa liquidez das Cotas poderá apresentar dificuldades quando de 
sua negociação pelos Cotistas. Além disso, os Cotistas somente poderão negociar as Cotas com investidores que atendam à qualificação 
prevista no artigo 1º, parágrafo terceiro do Regulamento, o que pode dificultar a venda das Cotas ou ocasionar a obtenção de um preço 
de venda que cause perda de patrimônio ao Cotista. Não há qualquer garantia do Administrador, do Gestor ou do Custodiante em relação 
à possibilidade de venda das Cotas no mercado secundário ou ao preço obtido por elas, ou mesmo garantia de saída ao Cotista.

24) Prazo para resgate das Cotas. Ressalvada a amortização de Cotas do Fundo e distribuição de resultados aos Cotistas, pelo fato de o 
Fundo ter sido constituído sob a forma de condomínio fechado, o resgate de suas Cotas somente poderá ocorrer na liquidação do Fundo, 
conforme previsto no artigo 39 do Regulamento. Tal característica do Fundo e particularmente o fato do prazo para liquidação ser
indeterminado poderá limitar o interesse de outros investidores pelas Cotas do Fundo, reduzindo sua liquidez no mercado secundário.
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25) Risco decorrente da precificação dos Ativos Financeiros e risco de mercado. A precificação dos Ativos Financeiros integrantes da 
carteira do Fundo deverá ser realizada de acordo com os critérios e procedimentos para registro e avaliação de títulos, valores 
mobiliários, instrumentos derivativos e demais operações, estabelecidos na regulamentação em vigor. Referidos critérios de avaliação 
de Ativos Financeiros, tais como os de marcação a mercado (mark-to-market) poderão ocasionar variações nos valores dos ativos 
integrantes da carteira do Fundo, podendo resultar em redução no valor das Cotas do Fundo. Ainda, há risco de flutuações nos preços e 
na rentabilidade dos ativos do Fundo, em razão de diversos fatores de mercado, como liquidez, crédito, alterações políticas, econômicas 
e fiscais. Esta constante oscilação de preços pode fazer com que determinados ativos sejam avaliados por valores diferentes ao de 
emissão e/ou contabilização, podendo acarretar volatilidade das Cotas e perdas aos Cotistas.

26) Demais Riscos. O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao seu controle, tais 
como moratória, inadimplemento de pagamentos, mudança nas regras aplicáveis aos Ativos Financeiros, mudanças impostas aos 
ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política monetária, aplicações ou resgates significativos, os quais, se
materializados, poderão acarretar perdas ao Fundo e aos Cotistas.
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27) Risco do setor de atuação das Sociedades Alvo. O Fundo investirá preponderantemente em Sociedades Alvo pertencentes ao 
segmento de infraestrutura. Tais setores são altamente regulados, de maneira que a implantação dos projetos das Sociedades Alvo 
poderá depender de aprovações governamentais e regulatórias, as quais, caso não obtidas, poderão impactar adversamente as 
Sociedades Alvo e, consequentemente, o Fundo. Ademais, investimentos em segmentos de infraestrutura tendem a ter um cronograma 
de maturação extenso. Caso os investimentos das Sociedades Alvo não apresentem resultados no cronograma projetado pelo Gestor, o
Fundo poderá sofrer prejuízos.

28) Risco Ambiental. O Fundo está sujeito a todo e qualquer evento ou medidas que, direta ou indiretamente, resulte em impacto ao 
meio ambiente e/ou ao projetos das Sociedades Alvo, inclusive e sem limitação: proibições, atrasos e interrupções; não atendimento das 
exigências ambientais; embargos de obra e/ou suspensão das atividades; surgimento de exigências ambientais adicionais não previstas 
inicialmente; falhas no levantamento da fauna e da flora; falhas no plano de execução ambiental; e/ou qualquer dano ao meio ambiente. 
Tais eventos ou medidas podem causar prejuízos ao Fundo.

29) Risco Geológico. Consiste no surgimento, principalmente durante a fase de construção e/ou a de comissionamento, de ocorrências 
geológicas não detectadas nos estudos prévios, que encareçam ou inviabilizem as escavações (em solo, em rocha subterrânea, em
rocha à céu aberto), as instalações dos equipamentos e a execução das obras civis referentes às Sociedades Alvo, o que pode afetar 
negativamente as atividades do Fundo.

30) Risco Arqueológico. O risco arqueológico consiste na descoberta de fósseis e/ou sítios arqueológicos não detectados durante as 
análises de subsolo referentes aos projetos das Sociedades Alvo, que podem impedir ou atrasar a execução da obra ou, até, exigir
alterações nos projetos das Sociedades Alvo, afetando negativamente as atividades do Fundo.

31) Risco de Completion. As Sociedades Alvo estão sujeitas a qualquer tipo de atraso/impedimento que afete o prazo de conclusão do 
respectivo projeto da Sociedade Alvo. Estão diretamente relacionados a esse risco, inclusive e sem limitação: cost overruns; 
cumprimento do cronograma físico; falhas na concepção do projeto e de obras; risco fundiário; falência ou ocorrência de problemas 
graves com construtor e/ou fornecedores. Tais eventos podem causar prejuízos ao Fundo.
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32) Risco de Performance Operacional, Operação e Manutenção. Esse risco ocorre quando a produtividade do projeto da Sociedade Alvo 
não atinge os níveis previstos, comprometendo a geração de caixa e o cumprimento de contratos pela Sociedade Alvo. A origem desses 
riscos pode estar em falhas nos desenhos dos equipamentos selecionados, erros de especificação, uso de tecnologia nova não testada 
adequadamente, planejamento de operação e manutenção inadequados, seguros, entre outros, e pode afetar negativamente as 
atividades do Fundo.
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33) Riscos relacionados às Sociedades Alvo. A carteira do Fundo estará concentrada em Valores Mobiliários de emissão das Sociedades 
Alvo. Não há garantias de: (i) bom desempenho de quaisquer das Sociedades Alvo; (ii) solvência das Sociedades Alvo; (iii) continuidade 
das atividades das Sociedades Alvo; (iv) liquidez para a alienação dos Valores Mobiliários das Sociedades Alvo; e (v) valor esperado na 
alienação dos Valores Mobiliários das Sociedades Alvo. Tais riscos, se materializados, podem impactar negativa e significativamente os 
resultados da carteira do Fundo e o valor das Cotas. Os pagamentos relativos aos títulos e/ou valores mobiliários de emissão das
Sociedades Alvo, como dividendos, juros e outras formas de remuneração/bonificação podem vir a se frustrar em razão da insolvência, 
falência, mau desempenho operacional da respectiva Sociedade Alvo, ou, ainda, outros fatores. Em tais ocorrências, o Fundo e os seus 
Cotistas poderão experimentar perdas, não havendo qualquer garantia ou certeza quanto à possibilidade de eliminação de tais riscos. 
Não há garantia quanto ao desempenho do segmento econômico de atuação de cada Sociedade Alvo e nem tampouco certeza de que o 
desempenho de cada uma das Sociedades Alvo acompanhe pari passu o desempenho médio de seu respectivo segmento. 
Adicionalmente, ainda que o desempenho das Sociedades Alvo acompanhe o desempenho das demais empresas de seu respectivo 
segmento, não há garantia de que o Fundo e os seus Cotistas não experimentarão perdas, nem certeza quanto à possibilidade de 
eliminação de tais riscos. Em função de diversos fatores relacionados ao funcionamento de órgãos públicos de que pode vir a depender 
o Fundo no desempenho de suas operações, não há garantias de que o Fundo conseguirá exercer todos os seus direitos de sócio das 
Sociedades Alvo, ou como adquirente ou alienante de Valores Mobiliários de emissão de tais Sociedades Alvo, nem de que, caso o Fundo 
consiga exercer tais direitos, os efeitos obtidos serão condizentes com os seus direitos originais e/ou obtidos no tempo esperado. Tais 
fatores poderão impactar negativamente a rentabilidade da carteira do Fundo. Os investimentos do Fundo poderão ser feitos em 
companhias fechadas, as quais, embora tenham de adotar as práticas de governança indicadas no capítulo II da Seção III do 
Regulamento, não estão obrigadas a observar as mesmas regras que as companhias abertas relativamente à divulgação de suas 
informações ao mercado e a seus acionistas, o que pode representar uma dificuldade para o Fundo quanto (a) ao bom acompanhamento
das atividades e resultados da Sociedade Alvo e (b) a correta decisão sobre a liquidação do investimento, o que pode afetar o valor da 
carteira do Fundo e as Cotas.
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34) Risco de crédito de debêntures da carteira do Fundo. Os títulos públicos e/ou privados de dívida que poderão compor a carteira do 
Fundo (incluindo, sem limitação, debêntures de emissão das Sociedades Alvo) estão sujeitos à capacidade dos seus emissores em
honrar os compromissos de pagamento de juros e principal de suas dívidas. Eventos que afetem 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. Em caso de 
inadimplência dos emissores das debêntures, ainda que conversíveis, podem ser necessárias medidas judiciais ou extrajudiciais de
cobrança. É possível que tais medidas se estendam por um período de tempo superior ao estimado e que o Fundo demore ou não 
consiga recuperar os valores devidos. Além disso, a adoção de tais medidas acarretariam custos para o Fundo. Mudanças na percepção 
da qualidade dos créditos dos emissores, mesmo que não fundamentadas, poderão trazer impactos aos preços dos títulos, 
comprometendo também sua liquidez. As escrituras de emissão de debêntures de Sociedades Alvo poderão, ainda, prever o pagamento 
de prêmio baseado na variação da receita ou do lucro da Sociedade Alvo emissora. Nessa hipótese, caso a respectiva Sociedade Alvo 
emissora apresente receita ou lucro insuficiente, a rentabilidade do Fundo poderá ser adversamente impactada. Dessa forma, caso o 
Fundo não consiga alienar tais debêntures no mercado secundário, é possível que o Fundo não receba rendimentos suficientes para 
atingir o Benchmark. Ademais, em caso de falência de qualquer Sociedade Alvo, a liquidação de debêntures estará sujeita ao 
pagamento, pela respectiva Sociedade Alvo, de determinados créditos que possuem classificação mais privilegiada, nos termos da Lei 
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada (notadamente, no caso de debêntures quirografárias, créditos trabalhistas, 
créditos garantidos por garantia real, créditos tributários e créditos com privilégios especiais e gerais).

35) Risco de responsabilização por passivos da Sociedade Alvo. Nos termos da regulamentação, o Fundo deverá participar do processo 
de tomada de decisões estratégicas das Sociedades Alvo. Tal participação, em razão da responsabilidade a ela inerente, pode sujeitar o 
Fundo a reivindicações a que ele não estaria sujeito se fosse apenas um investidor passivo. Por exemplo, caso uma Sociedade Alvo
tenha sua falência decretada ou sua personalidade jurídica desconsiderada, a responsabilidade pelo pagamento de determinados 
passivos poderá ser atribuída ao Fundo, resultando em prejuízo aos Cotistas. Além disso, há casos em que o Poder Judiciário, 
notadamente a Justiça do Trabalho, atribui aos acionistas a responsabilidade por passivos de uma companhia independentemente da 
caracterização dos requisitos necessários para tanto, conforme estabelecidos na legislação brasileira, e independentemente da
participação de cada acionista no capital social e/ou na administração da companhia. Em tais hipóteses, não há garantia de que o
Fundo terá êxito na defesa de seus interesses, podendo haver prejuízos para o Fundo e seus Cotistas.
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36) Risco de diluição. Caso o Fundo venha a ser acionista de qualquer Sociedade Alvo, o Fundo poderá não exercer o direito de 
preferência que lhe cabe nos termos da Lei das S.A., em quaisquer aumentos de capital que venham a ser realizados pelas Sociedades 
Alvo. Dessa maneira, caso sejam aprovados quaisquer aumentos de capital das Sociedades Alvo no futuro e o Fundo não participe de
tais aumentos de capital por qualquer razão, o Fundo poderá ter sua participação no capital das Sociedades Alvo diluída.

37) Risco de vencimento antecipado. Caso as Sociedades Investidas e/ou as Sociedades Alvo, que tenham seu investimento realizado 
por meio de debêntures conversíveis, não cumpram as condições precedentes necessárias à conversão dos referidos investimentos em
participação societária ou descumpram obrigações que levem ao vencimento antecipado dos instrumentos de emissão, o Fundo poderá 
não converter seu investimento em participação acionária, podendo inclusive desinvestir da operação por meio de vencimento 
antecipado ou vencimento do prazo da dívida.

38) Risco de aprovações. Investimentos do Fundo em Sociedades Alvo poderão estar sujeitos à aprovação por parte de autoridades 
regulatórias aplicáveis. Não há garantia de que qualquer autorização nesse sentido será obtida ou qualquer previsão com relação ao 
prazo para sua obtenção, o que poderá prejudicar as atividades do Fundo. 

39) As Sociedades Alvo estão sujeitas à Lei Anticorrupção Brasileira. Em 1º de agosto de 2013 entrou em vigor a Lei Anticorrupção 
Brasileira, para fortalecimento do combate contra a corrupção. A mencionada lei institui a responsabilização objetiva administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Isso significa que atos ilícitos 
definidos pela Lei Anticorrupção Brasileira praticados isoladamente por qualquer colaborador, empregado, terceiros, prestadores de 
serviços, dentre outros vinculados às Sociedades Alvo, ainda que sem o seu consentimento ou conhecimento, estão sujeitos às 
hipóteses de punibilidade previstas na Lei Anticorrupção Brasileira, incluindo pagamento de multa que pode chegar até 20% do 
faturamento bruto do exercício anterior ou, caso não seja possível estimar o faturamento bruto, a multa será estipulada entre R$6.000,00 
(seis mil reais) e R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). Entre outras sanções, a Lei Anticorrupção Brasileira prevê também a perda 
de benefícios diretos ou indiretos ilicitamente obtidos, a suspensão ou interdição de operações corporativas e a dissolução compulsória 
da pessoa jurídica. No caso de violações à Lei Anticorrupção Brasileira pelas Sociedades Alvo investidas e pessoas a elas ligadas, não 
podemos prever os impactos no Fundo e seus negócios.
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40) Investigações relacionadas à corrupção e desvios de recursos públicos atualmente em curso conduzidas pelas autoridades
brasileiras podem afetar negativamente o crescimento da economia brasileira e podem ter um efeito negativo substancial nos
negócios das Sociedades Alvo em que o Fundo participa. Diversas companhias brasileiras atuantes nos setores de infraestrutura são
atualmente alvo de investigações relacionadas à corrupção e desvio de recursos públicos conduzidas pela Polícia Federal, pela
Procuradoria Geral, pela CVM e pela Securities and Exchange Commission. Além disso, a Polícia Federal também investiga alegações
referentes a pagamentos indevidos que teriam sido realizados por companhias brasileiras a oficiais do CARF. Alega-se que tais
pagamentos tinham como objetivo induzir os oficiais a reduzirem ou eximirem multas relativas ao descumprimento de legislação
tributária aplicada pela Secretaria da Receita Federal, que estariam sob análise do CARF. Eventuais Sociedades-Alvo poderão acabar
envolvidas nas investigações descritas acima. Dependendo da duração ou do resultado dessas investigações, as sociedades envolvidas,
que poderão incluir as Sociedades-Alvo, podem sofrer uma queda em suas receitas, ter suas notas rebaixadas pelas agências de
classificação de risco ou enfrentarem restrições de crédito, dentre outros efeitos negativos. Dado o peso das sociedades envolvidas
nestas investigações na economia brasileira, as investigações e seus desdobramentos têm tido um efeito negativo nas perspectivas do
crescimento econômico brasileiro a curto e médio prazos. Adicionalmente, tais investigações têm, recentemente, alcançado pessoas
em posições extremamente elevadas nos poderes executivo e legislativo, aprofundando a instabilidade política. Os efeitos são de difícil
determinação até o presente momento. Condições econômicas persistentemente desfavoráveis no Brasil resultantes, entre outros
fatores, dessas investigações e de seus desdobramentos e do cenário de alta instabilidade política podem ter um efeito negativo
substancial sobre o desempenho do Fundo.

41) Risco de Coinvestimento - Participação Minoritária nas Sociedades Alvo. O Fundo poderá coinvestir com outros fundos e/ou
veículos geridos/administrados ou não por Afiliadas do Administrador e/ou do Gestor, os quais poderão ter participações maiores que
as do Fundo nas Sociedades Alvo, e em decorrência, maior participação no processo de governança dessas Sociedades Alvo. Nesses
casos, o Fundo, na posição de acionista minoritário, estará sujeito significativamente aos atos de governança dos membros da gestão,
conselho de administração e/ou comitês de governança não indicados pelo Fundo, e cujos interesses podem, por vezes, estar em
conflito com os interesses do Fundo. O coinvestimento envolve riscos adicionais que podem não estar presentes em investimentos
onde um coinvestidor não está envolvido, incluindo a possibilidade de que um coinvestidor ou coinvestidores venham a tomar decisões
(sozinho ou em bloco) ou tenham interesses ou objetivos que são diferentes daqueles do Fundo, inclusive devido a dificuldades
financeiras ou outras formas de conduta que afetem o seu comportamento, resultando em um impacto negativo sobre tal investimento.
Não há garantia de que direitos usualmente oferecidos a acionistas minoritários estarão disponíveis para o Fundo com relação a
qualquer investimento, ou que tais direitos irão proporcionar proteção suficiente dos interesses do Fundo.
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42) Risco de Coinvestimento – Coinvestimento por determinados Cotistas. O Fundo poderá, na forma prevista na Seção III do 
Regulamento e observado o disposto na regulamentação aplicável, coinvestir nas Sociedades Alvo com Cotistas e/ou outros fundos 
e/ou veículos geridos/administrados pelo Administrador e/ou do Gestor. Em caso de coinvestimentos com Cotistas, não há qualquer 
obrigação de o Gestor apresentar a oportunidade a todos os Cotistas e nem de aceitar a participação de mais de um interessado. Não há 
qualquer garantia de participação em coinvestimento pelos Cotistas e o Gestor, mediante aprovação do Comitê de Investimentos, 
poderá ter discricionariedade de escolher aquele que entender mais adequado. Não há como garantir que a escolha se mostrará 
acertada e nem que não haverá conflitos potenciais ou efetivos no futuro em razão de tais escolhas.
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43) Riscos de alteração da legislação aplicável ao Fundo e/ou aos Cotistas. A legislação aplicável ao Fundo, aos Cotistas e aos 
investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo, sem limitação, leis tributárias, leis cambiais e leis que regulamentam investimentos 
estrangeiros em cotas de fundos de investimento no Brasil, está sujeita a alterações. Ainda, poderá ocorrer interferências de
autoridades governamentais e órgãos reguladores no mercado brasileiro, bem como moratórias e alterações das políticas monetária e 
cambiais. Tais eventos poderão impactar de maneira adversa o valor das Cotas do Fundo, bem como as condições para distribuição de 
rendimentos e para resgate das Cotas. Ademais, a aplicação de leis vigentes e a interpretação de novas leis poderão impactar os 
resultados do Fundo. 

44) Riscos de Alterações da Legislação Tributária. Alterações na legislação tributária ou na sua interpretação e aplicação podem 
implicar o aumento da carga tributária incidente sobre o investimento nas Cotas do Fundo disposta na Lei nº 11.478/07 e demais 
normas tributárias aplicáveis. Essas alterações incluem (i) a eventual extinção dos benefícios fiscais estabelecidos aplicáveis aos 
investimentos nas Cotas, na forma da legislação em vigor, (ii) possíveis modificações na alíquota e/ou na base de cálculo dos tributos 
existentes, (iii) a criação de novos tributos, (iv) bem como mudanças na interpretação ou aplicação da legislação tributária em vigor por 
parte dos tribunais ou das autoridades governamentais. Os efeitos dessas medidas não podem ser previstos, mas poderão sujeitar as 
Sociedades Alvo, os Ativos Financeiros, o Fundo e/ou os Cotistas a recolhimentos não previstos inicialmente.

45) Padrões das demonstrações contábeis. As demonstrações financeiras do Fundo serão elaboradas em consonância com os padrões 
contábeis vigentes no Brasil, enquanto que eventuais Cotistas não-residentes no Brasil deverão, eventualmente, preparar suas 
respectivas demonstrações financeiras de acordo com os padrões contábeis vigentes em suas respectivas jurisdições. Dessa forma, o 
padrão das informações financeiras do Fundo poderá divergir, de maneira significativa ou não das informações financeiras a serem
elaboradas por tais Cotistas não-residentes. 

46) Morosidade da justiça brasileira. O Fundo e as Sociedades Alvo poderão ser partes em demandas judiciais, tanto no polo ativo como 
no polo passivo. Em virtude da reconhecida 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 e/ou as Sociedades Alvo obterão resultados favoráveis nas 
demandas judiciais. Tais fatos poderão afetar de forma adversa o desenvolvimento dos negócios das Sociedades Alvo e, 
consequentemente, os resultados do Fundo e a rentabilidade dos Cotistas.
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Fatores de Risco – Outros Riscos

47) Arbitragem. O Regulamento do Fundo prevê no artigo 72 a arbitragem como meio de solução de disputas. O envolvimento do Fundo 
em um eventual procedimento arbitral pode gerar impactos significativos ao Patrimônio Líquido do Fundo, implicando em custos que
podem impactar o resultado do Fundo. Adicionalmente, o custo de uma arbitragem pode ser comparativamente maior do que o custo
relacionado a um processo judicial. No mesmo sentido, uma Sociedade Alvo em que o Fundo invista pode ter seu resultado impactado
por um procedimento arbitral, consequentemente podendo afetar os resultados do Fundo.
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