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DISCLAIMER

a opinião institucional do Coordenador Líder, podendo o Coordenador Líder, suas subsidiárias e/ou seus empregados, eventualmente,

possuir uma posição comprada ou vendida, atuar em nome próprio e/ou com o coordenador ou agente em operações envolvendo ações

ou demais investimentos relevantes. Além disso, podem prestar serviços inclusive de consultoria ao emissor de número significativo de

ações ou a companhia a ele ligada. Apesar do presente material refletir as condições econômicas da época em que foi elaborado, não

há segurança de que uma transação possa, de fato, ser contratada nos níveis aqui especificados.

Aprovadoe veiculadopeloCoordenadorLíder,esse materialnãodeve ser reproduzidoou ter suascópiascirculadassemsua préviaautorização.

O presente Material Publicitário não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores

mobiliários. As informações nele contidas não devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários.

Adecisão de investimento dos potenciais investidores nas Cotas Casse Aé de sua exclusiva responsabilidade, de modo que se recomenda

aos potenciais investidores que consultem, para considerar a tomada de decisão relativa à aquisição dos valores mobiliários relativos à

Oferta, as informações contidas no Prospecto, 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 Classe A, antes da tomada de decisão de investimento.

O Coordenador Líder tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações

prestadas pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Administrador”) sejam verdadeiras,

consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as

informações a serem fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição que integram o Prospecto e este Material Publicitário

são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta. O Coordenador Líder e seus

representantes (i) não terão quaisquer responsabilidades relativas a quaisquer perdas ou danos que possam advir como resultado de

decisão de investimento, tomada com base nas informações contidas neste documento, (ii) não fazem nenhuma declaração nem dão

nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas.



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANEXO AO

PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS  

RESPECTIVAS SEÇÕES DE FATORES DE RISCO 3

DISCLAIMER

Esse material é um breve resumo de cunho meramente informativo, preparado e distribuído pela Área Gestora de Recursos do Banco

BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), na qualidade de coordenador líder da distribuição pública de cotas classe A da 1ª (Primeira)

Emissão do BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (“Oferta”, “Cotas Classe

A”, “Emissão” e “Fundo”, respectivamente), não configurando análise de valores mobiliários nos termos da Instrução da Comissão de

Valores Mobiliários (“CVM”) nº 598 , de 3 de maio de 2018, e suas alterações, tampouco consultoria de investimento, e não tem como objetivo a

oferta, solicitação de oferta, ou recomendação para a compra ou venda de qualquer investimento ou produto específico (“Material Publicitário”).

Embora as informações e opiniões expressas neste documento tenham sido obtidas de fontes confiáveis e consideradas fidedignas, nenhuma

garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as

informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos à alteração sem prévio aviso.

Este Material Publicitário apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores da

Oferta devem ler o prospecto preliminar e o prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto”), incluindo seus anexos e documentos

incorporados por referência, dentre os quais o regulamento do Fundo (“Regulamento”), em especial a seção “Fatores de Risco”, do

Prospecto, para avaliação dos riscos a que o Fundo está exposto, bem como aqueles relacionados à Emissão, à Oferta e às Cotas

Classe A, os quais que devem ser considerados para o investimentos nas Cotas Classe A.

Esse material não deve servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer

decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de

risco (“Suitability”). É importante ressaltar que rentabilidade passada não representa nenhuma garantia de desempenho futuro. Assim,

não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. O

Coordenador Líder não assume que os investidores vão obter lucros, nem se responsabiliza pelas perdas. Ressaltamos que as opiniões

e projeções aqui apresentadas representam a opinião da Área Gestora de Recursos do Coordenador Líder, mas não necessariamente
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DISCLAIMER

Informações detalhadas sobre o Fundo podem ser encontradas no Regulamento e no Prospecto que se encontram disponíveis para

consulta nos sites indicados no slide 44.

A decisão de investimento em Cotas Classe A do Fundo é de exclusiva responsabilidade do investidor e demanda complexa e minuciosa

avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes ao investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem,

juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até a extensão que julgarem necessário, os riscos de liquidez e outros associados

a esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo pelo potencial investidor ao

formar seu julgamento para o investimento nas Cotas Classe Ado Fundo.

Os investimentos do Fundo sujeitam-se, sem limitação, aos riscos inerentes aos valores mobiliários e ativos integrantes da carteira de

investimentos do Fundo e aos mercados em que os mesmos são negociados, incluindo a eventualidade de o BTG Pactual Gestora de

Recursos Ltda. (“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. Os investimentos a serem realizados

pelo Fundo apresentam um nível de risco elevado quando comparado com outras alternativas existentes no mercado de capitais brasileiro,

de modo que o investidor que decidir aplicar recursos no Fundo deve estar ciente e ter pleno conhecimento que assumirá por sua própria

conta os riscos envolvidos nas aplicações que incluem, sem limitação, os descritos no Regulamento.

Não obstante a diligência do Administrador e do Gestor em colocar em prática a política de investimento do Fundo, conforme estabelecido

pelo Regulamento, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas 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 Classe A e perdas aos Cotistas.
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DISCLAIMER

Eventuais estimativas e declarações futuras presentes neste Material Publicitário e no Prospecto, incluindo informações sobre o setor de

atuação das sociedades investidas pelo Fundo e a potencial carteira do Fundo, 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 Novas Cotas.

Os potenciais investidores deverão tomar a decisão de investimento nas Cotas Classe A considerando sua situação financeira, seus

objetivos de investimento, nível de sofisticação e perfil de risco. Para tanto, deverão obter por conta própria todas as informações que

julgarem necessárias à tomada da decisão de investimento nas Cotas Classe A.
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DISCLAIMER

Como em toda estratégia de investimento, há potencial para o lucro assim como possibilidade de perda, inclusive total. Frequentemente, há diferenças

entre o desempenho hipotético e o desempenho real obtido. Resultados hipotéticos de desempenho têm muitas limitações que lhes são inerentes.

O FUNDO NÃO POSSUI QUALQUER RENTABILIDADE ALVO, ESPERADA OU PRETENDIDA. QUALQUER RENTABILIDADE

PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER

MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE

FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. O FUNDO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO CONTA

COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO

FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTARÁ COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUSINVESTIMENTOS.

NÃO HÁ GARANTIAS DE QUE O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVELAOS COTISTAS DO FUNDO QUANDO DAAMORTIZAÇÃO

E/OU RESGATE TOTAL DE SUAS COTAS SERÁ O MAIS BENÉFICO DENTRE OS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

VIGENTE.

É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO

INVESTIDOR AO APLICAR SEUSRECURSOS.

AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO E NO PROSPECTO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E

OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.
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DISCLAIMER

O FUNDO SERÁ REGISTRADO NA ANBIMA, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO “CÓDIGO DA ABVCAP E DA ANBIMA DE

REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS DE

INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES” VIGENTE DESDE 1º DE MARÇO DE 2011.

ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS

EMANADAS PELA CVM E DE ACORDO COM O “CÓDIGO ABVCAP|ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA O

MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESASEMERGENTES”,

DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL – ABVCAP E DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS

ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS – ANBIMA, AO QUAL O ADMINISTRADOR E O GESTOR ADERIRAM.

O SELO ANBIMA INCLUÍDO NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.

O INVESTIMENTO NO FUNDO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO 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. OS INVESTIDORES

DEVEM LER ATENTAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER

CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA

OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOSINVESTIDORES.
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DISCLAIMER

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM

NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DO PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO,

COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETO DO FUNDO, À SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E À

COMPOSIÇÃO DE SUA CARTEIRA, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO

AOS QUAIS O FUNDO E O INVESTIDOR ESTÃO SUJEITOS.

TODO COTISTA, AO INGRESSAR NO FUNDO, DEVERÁ ATESTAR, POR MEIO DE TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO E

CIÊNCIA DE RISCO, QUE TEVE ACESSO AO PROSPECTO PRELIMINAR E AO REGULAMENTO, QUE TOMOU CIÊNCIA DOS

OBJETIVOS DO FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DA COMPOSIÇÃO DA SUA CARTEIRA, DA TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ENCARGOS DEVIDOS PELO FUNDO, DOS RISCOS ASSOCIADOS AO SEU INVESTIMENTO NO

FUNDO E DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO E PERDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO E,

CONSEQUENTEMENTE, DE PERDA, PARCIAL OU TOTAL, DO CAPITAL INVESTIDO NO FUNDO.

O REGISTRO DAOFERTANÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DACVM, GARANTIADE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS,

OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SEU OBJETIVO E DE

SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS QUE INTEGRARÃO SUA CARTEIRA OU,

AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E,

TAMPOUCO, FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
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Termos do Fundo

Emissor
BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura  

(“Fundo”), gerido pelo BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. (“Gestor”).

Estrutura da Oferta Série única, realizada nos termos da Instrução CVM 400 e Lei nº 11.478 e na Instrução CVM 578. 

Listagem na  B3

Cotas do Montante da Oferta Até 8,002,470 de Cotas Classe A de emissão do Fundo, objeto da Oferta

Aplicação Mínima Inicial por  

Investidor Não Institucional
O valor mínimo de pedido de investimento é de 1 cota, equivalente a R$100,00 considerando o valor 

base, a ser fixada após a realização do Procedimento de Bookbuilding.

Aplicação Mínima Inicial por  

Investidor Institucional
O valor mínimo a ser subscrito por cada Investidor Institucional no contexto da Oferta Institucional,  

que deverá ser igual ou superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Preço por Cota
Estima-se que o Preço por Cota estará situado entre R$100,00 e R$103,33 (“Faixa Indicativa”), 

representando TIR esperada entre 6,5% - 7,0% em termos reais

Preço de Subscrição A ser fixado após a realização do Procedimento de Bookbuilding.

Taxa de Administração
Anual de 1,10% (calculado sobre o PL ou valor de mercado, o que for maior, observado o valor  

mensal mínimo de R$10.000,00, corrigido pelo IGP-M.
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Termos do Fundo

Não haveráClassificação de Risco

Após o pagamento da Comissão de Coordenação e da Comissão de Distribuição e dos demais Custos 

da Oferta, descritos no Prospecto Preliminar, considerando ainda a captação do Montante da Oferta 

após o Procedimento de Bookbuilding e   aprovação da deliberação em pauta no âmbito da Consulta 

Formal de Conflito de Interesses, os recursos líquidos da Oferta serão destinados: (i) à manutenção de 

um caixa mínimo no Fundo, representado por disponibilidades financeiros ou aplicações em Ativos 

Financeiros, no valor total aproximado de R$ 1.167.529,40, conforme será definido pelo Gestor nos 

documentos definitivos da Oferta, e (ii) os demais recursos líquidos serão destinados à aquisição dos 

Valores Mobiliários de emissão das Sociedades Iniciais: Linhares, PCH Braço e Tropicália

Uso dos Recursos

Tropicália: BTG PACTUAL ENERGIA 3 FIP - INFRAESTRUTURA, TROPICÁLIA FIP -

MULTIESTRATÉGIA, FIP DEVELOPMENT FUND WAREHOUSE – MULTIESTRATÉGIA 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR e  BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II ENERGIA FIP -

INFRAESTRUTURA

PCH / Linhares: VULCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Fundos Vendedores

Início das Apresentações de Roadshow: 05/10/2020

Início do Período de Reservas: 08/10/2020

Enceramento do Período de Reservas para Vinculados: 22/10/2020

Enceramento do Período de Reservas: 29/10/2020

Procedimento do Bookbuilding: 30/10/2020

Data de Liquidação: 20/11/2020

Datas Chave

.
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Skin in the Game(1) 5% do Capital Comprometido.

Prazo do Fundo
Pazo de duraçãode 30 anos, podendoser prorrogado por mais 30 (trinta)anos. Tendo em vista a natureza 

do Fundo, não haverá resgate de Cotas a qualquer tempo, observadas as regras estabelecidas no Artigo 

40 do Regulamento em relação às Cotas Classe B

TIR Esperado (2)
Faixa indicativa do Preço por Cota, a ser fixada após a apuração do resultado do Procedimento de 

Bookbuilding 6,5% - 7,0% em termos reais, com distribuições semestrais

Taxa do Performance Não tem.

CapitalAutorizado R$ 2.5 bilhões.

PúblicoAlvo
Investidores Qualificados ou Investidores Profissionais que se qualifiquem como Investidores  

Institucionais ou Investidores Não Institucionais - Instrução CVM 539.

Termos do Fundo

Cronograma EsperdoVolume da Oferta (3) R$ 800 – 827 milhões, considerando faixa de Preço entre R$100,00 e R$103,33 respectivamente

Cronograma EsperdoCoordenadores

(1)  Skin in the game – Comprometimento de investimento do Gestor no Fundo duranto seu prazo de duraçao

(2) RESSALTAMOS QUE OS PERCENTUAIS ACIMA CONSTITUEM APENAS UMA INDICAÇÃO DA RENTABILIDADE ESPERADA PARA FUTURAS SOCIEDADES ALVO ADQUIRIDAS PELO FUNDO, MAS NÃO REPRESENTA, A 

QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, UMA PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. 

(3) Relação da faixa indicativa do bookbuilding entre 6.5% e 7.0%
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Seção 1

Visão Geral
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Estratégia de Capital Privado
Visão Geral

BTG Pactual  

Infraestrutura II

FIP BrasilEnergia

BTG Pactual  

Economia Real

Em 2011, Renato Mazzola se  

tornou responsável pela franquia  

de Infraestrutura do BTGP e captou  

o primeiro Fundo com foco LatAm,  

com investimentos no Brasil, Chile,  

Colômbia e EUA

BTG Pactual  

Infraestrutura FI

Em 2015, o Time de  

Infraestrutura foi escolhido  

pelos maiores Fundos de  

Pensão do Chile para gerir  

um Fundo com ativos no  

Chile e na Bolívia

Em 2005, o Time de  

Energia captou o  primeiro 

Fundo da franquia de 

Infraestrutura do BTGP

Oportunidades Europeias

Em 2012, o Time de Infraestrutura

realizou dois investimentos na  

Espanha. Esse fundo foi escolhido 

pela Preqin o quinto melhor Fundo 

do mundo e o segundo melhor 

Fundo da Europa em termos de 

performance (2007-2017)

Gestão Ativos legados

Private Equity

Em 2016, o Time de Private Equity, 

com gestão do Renato Mazzola, 

substituiu o time anterior com o 

objetivo de melhorar a  performance 

da carteira

Em 2020, o Time de  

Private Equity captou  

R$1.3bi com investidores

brasileiros

Gestor mais consistente  

em Infraestrutura da  

América Latina e segundo 

no mundo em termos de  

performance na última

década(1)

42 53 61

(1)  2020 Preqin Global Insfrastructure Report
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Estratégia de Infraestrutura
Em torno de R$5bi investido em 20 companhias nos últimos 15 anos

Vintage I

FIP BrasilEnergia

Captado em 2005, foi o  

primeiro fundo no Brasil  

voltado a projetos de geração 

e transmissão

de energia

(1) Taxa de câmbio na data do investimento ou na data de comprometimento do capital
(2) Taxa de câmbio na data do investimento ou na data de comprometimento do capita, inclui compromissos discricionários de co-investimento

Vintage II

BTG Pactual Infraestrutura II

Captado em 2013, Vintage II é  

um veículo offshore, dedicado  

a clientes interessados em  

uma alocação na América  

Latina

Vintage III  

Oportunidades Europeias

O Time de Infraestrutura também 

busca  oportunidades únicas nos  

mercados globais de infraestrutura,  

alavancando seus relacionamentos  

no exterior

Vintage IV

BTG Pactual Infraestrutura FI

O Vintage IV é um fundo  

captado em 2015 para clientes  

chilenos

Principais Características

Volume: R$1,2 bi

# ativos: 8 companhias  

totalmente operacionais

Carteira Carteira Carteira Carteira

Principais Características

Volume: R$4,1 bi(2)

# ativos: 5

Principais Características

Volume: R$518,3 mm(1) em ativos  

europeus através do capital  

proprietário do BTGP

# ativos: 2

Principais Características

Volume: R$414 mm(1)

# ativos: 5 ativos entre estradas  

pedagiadas e concessões no Chile  

e na Bolívia

Desinvestido Parcialmente Desinvestido Desinvestido ParcialmenteDesinvestido
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Estratégia de Private Equity
Gestão de 9 companhias nos últimos 4 anos

Vintage V  

Investimentos Legado do Atual Time

Desde 2016, Renato Mazzola se tornou 

responsável pela gestão de Private Equity, 

substituindo o time anterior, com o objetivo 

de melhorar a performance das 

companhias

Novos Investimentos feitos  

pelo Atual Time

Em 2019, o Time de Private Equity fez um 

novo investimento em uma grande 

distribuidora de cosméticos  no Brasil, através 

de uma estrutura de dívida conversível

Vintage VI

BTG Pactual Economia Real

O Fundo captado em 2020 com investidores

brasileiros tem o foco em ativos  em setores 

resilientes e com fluxo de caixa estável. O 

Time de Private Equity busca posições de 

controle ou co-controle

Carteira

Carteira

Principais Características  

Capital Comprometido: R$1,3 bi

Prazo do Fundo: 7 anos

Atual Time -Gestão Renato MazzolaAntigoTime

Evolução do MOIC(x)

Carteira

Grupo Rothenberg

Aberto para Captação

uma empresa no setor de educação e 

uma empresa no setor de tecnologia

1.00x

0.25x
0.70x

1.00x

3.14x
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Membros do Time que trabalham junto com o Renato Mazzola desde o início do BTGP Infraestrutura II

Time de Investimentos

Renato Mazzola, Managing Partner do BTG Pactual, Head de Infraestrutura, Private Equity e Investimentos de Impacto emembro do  

comitê de sócios do BTG Pactual

• 21 anos de experiência

• Trabalhou como Senior Investment Officer no Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID) na divisão de Infraestrutura e no JP Morgan

Rodrigo Alves, SócioAssociado

• 16 anos de experiência

• Trabalhou como COO da área de ilíquidos do BTGP

Felipe Gottlieb, SócioAssociado

• 12 anos de experiência

• Trabalhou na área de Private Equity daIcatu

Michael Timmermann, Diretor Executivo

• 12 anos de experiência

• Trabalhou como CBDO daLAP

Ricardo Lobo, Sócio Associado

• 13 anos de experiência

• Atual CEO da CCRR e trabalhou como analista na área de PE do BTGP

João Moreno, Diretor Executivo

• 16 anos de experiência

• Trabalhou no Citigroup e na RioBravo

Daniel Epstein, Diretor Executivo

• 11 anos de experiência

• Trabalhou em Equity Research no BTG e no Morgan Stanley

Thiago Horta, Diretor Executivo

• 8 anos deexperiência

• Trabalhou na área de Renda Fixa doBTGP

Membros Sênior do Time de Investimentos

Pedro Henrique Fragoso, Sócio Associado

• 14 anos de experiência

• Trabalhou na área de Investment Banking no GoldmanSachs
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Beatriz Souza, Analista e Head de RI local

• 3 anos deexperiência

Natália Alouche, Estagiária

• 10 ano deexperiência no BTGP

• Administração de Empresas na FGV

Vanessa Dayan, Estagiária

• 10 ano de experiência no BTGP

• Administração de Empresas na FGV

James Maltz, DiretorAssociado e Head de RI Internacional

• 7 anos deexperiência

• Trabalhou como head de Fundraising e RI da KLI

RI e Distribuição  

Wu Le, Diretor

• 20 anos de experiência

• Trabalhou como CFO da Linea Amarilla- Rodovia no Peru

Kauê Silva,Analista

• 6 anos deexperiência

• Trabalhou na área de Investment Banking do BancoFator

Igor Vitalino,Analista

• Começou a trabalhar no BTGP em 2019

• Economia Insper

Sylvio Rinaldi, Estagiário

• 1 ano deexperiência

• Engenharia civil naPoli-USP

Time de Investimentos

Membros Sêniors do Time de Investimentos
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Companhia Cargo Período

Bruno Giovenazzi Globenet CFO Desde 2014

Carlos Raimar Schoeninger Globenet Managing Director Desde 2017

Sergio Aguiar Globenet Controller Desde 2015

Eduardo Silveira Globenet Diretor Desde 2017

Marcelo Oliveira

Tropicália CEO Desde 2016

Intesa CEO 2006-2017

Tevisa CEO Desde 2007

Linhares CEO Desde 2015

PCH Rio do Braço CEO Desde 2008

Rosane Marques

Intesa CFO 2006-2017

PCH Rio do Braço CFO Desde 2008

Tropicália CFO Desde 2016

Álcio Adler
GeraAmazonas CEO Desde 2006

Gera Maranhão CEO Desde 2008

Francisco Telles Tevisa Diretor Desde 2008

Marco Macial UTE Linhares Diretor Técnico Desde 2009

André Iasi Estapar CEO Desde 2013

Ricardo Lobo CCRR CEO Desde 2016

Michael Timmermann LAP CBDO 2013 - 2019

Nicholas Bigoni Inspira CFO Desde 2020

Time Expandido
Além do Time de Investimentos, nós temos um time de suporte alocado nas companhias da carteira, que acompanhao  

dia-a-dia das companhias e implementa a nossa estratégia
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RodrigoAlves

• 16 anos de experiência

• Trabalhou como COO na área de Ilíquidos no BTGP

• No BTG Pactual desde 2007

• Formado em Economia pela Pontifícia Universidade

Católica (PUC-RJ)

João Moreno

• 16 anos de experiência

• Trabalhou no Citigroup por 6 anos no  

setor de infraestrutura

• Trabalhou por 8 anos na Rio Bravo no setor de M&A

• Formado em Economia pela Universidade  

de São Paulo (USP)

Time Expandido
Executivos alocados nas companhias da carteira do Fundo há mais de 15 anos

Time BTGP Infraestrutura Dividendos
Membros Sênior do Time de Investimentos
Executivos do Time de Investimentos, com 16 anos de experiência, focados na originação de pipeline e gestão do Fundo

Marco Marcial

• Engenheiro Metalurgista, graduado pela FAAP

• 38 anos de experiência no setor de eletrometalurgia

• Nos últimos 11 anos atuou como diretor técnico na implantação  

e operação da LGSA e na operação da Tevisa e PCH Braço

Rosane Marques

• 19 anos de experiência no setor de energia

• Formada em Ciências Contábeis com MBA em Administração

Financeira pela FGV

Marcelo Oliveira

• 25 anos de experiência no setor elétrico

• Atuou como executivo de grandes grupos como Light, Cemig,AES  

e Neoenergia

• Formado em Economia com MBA em Finanças peloIBMEC

Francisco Teles

• 28 anos de experiência em controladoria

• Superintendente na AESEletropaulo, e CFO da Tevisa desde 2008

• Contador graduado pela UFRJ com MBA em Finanças pelo  

IBMEC RJ



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANEXO AO

PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS  

RESPECTIVAS SEÇÕES DE FATORES DE RISCO 21

Experiência do Time de Investimentos
Carteira diversificada e com forte presença na América Latina, com exposição oportunista aos mercados europeus  e 
norte americano. Estratégia focada na geração de valor da carteira, setorialmente agnóstica e de escopo global

EUA
1 Investimento

Presença da  
Companhia

Bolívia
1 Investimento

Espanha
2 Investimentos

Chile
5 Investimentos

9 Investimentos

11 Investimentos

Presença da  
Companhia

Presença da  
Companhia

GrupoRothenberg

Carteira de  

Infraestrutura

Membros do time  

alocados na região

Carteira de

Private Equity
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Processo de Investimento & Gestão de Carteira
Novos Investimentos e Temas Relevantes

Monitoramento das Companhias da Carteira

• Um sumário executivo da companhia é

enviado para o Time com sete dias de

antecedência

ao Comitê Semanal do Time, onde

debate-se sobre o prosseguimento ou

não da oportunidade

• Se o Time de Investimentos concordar em

prosseguir, o material é enviado para o 

Comitê de Investimentos, para solicitação 

de aprovação do orçamento da diligência

2 Diligência 3 Comitê de Investimentos(1)

• O Comitê delibera a respeito da 

aprovação da transação 

• Representante da área ESG tem o 

direito de veto

• Aprovação por maioria

Monitoramento Contínuo

• Toda sexta-feira o membro do Time responsável  

por cada companhia envia um relatório de

acompanhamento para todo o Time de Investimento

Comitê Semanal do Time

• Toda segunda-feira o Time de Investimentos  

se reúne para discutir novas oportunidades de  

investimento e as companhias da carteira

Participação Ativa nas Investidas

• Participação nas atividades operacionais das  

companhias e no Conselho de Administração

Reuniões de Performance

• Reuniões do  Time de Investimentos periodicamente 

para discutir as companhias. Caso algo se 

materialize o comitê de investimentos é informado

1

4 3

2

Monitoramento das  

Companhias da

Carteira

(1)  Composição do Comitê de Investimentos no próximo slide

Originação1

• O Time de Investimento em conjunto com o 

Time Expandido contrata assessorias 

externas de acordo com a necessidade do 

projeto (engenharia, comercial, legal, 

ambiental, entre outros)

• Após a conclusão da diligência, o Time de 

Investimentos rediscute a tese 

• Caso haja consenso, a transação é 

ressubmetida ao Comitê de Investimentos
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Comitê de Investimentos
O Comitê é responsável pela aprovação final das transações

ANDRÉ FERNANDES | Chief Risk Officer BTG Pactual

EDUARDO GUARDIA | CEO BTG Pactual Asset Management 

BEATRIZ SOUZA | Head de Relacionamento com Investidores Locais

CAROLINA CURY | Head do Jurídico BTG Pactual Asset Managament

BEATRIZ FREITAS | Head de ESG Risk Management



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANEXO AO

PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS  

RESPECTIVAS SEÇÕES DE FATORES DE RISCO 24

ESG (Meio Ambiente, Social e Governança)
Governança e Transparência

• A estratégia ESG do BTGP foi definida

pelo Conselho e é supervisionada

pelo Comitê ESG, presidido pelo CEO

e composto por outros diretores e

sócios seniores

• Somos signatários do Pacto Global e

reportamos nossas ações alinhadas

aos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável definidos na Agenda

2030 da ONU.

• Apoiamos a Task  Force on  Climate-

-Related Financial Disclosure (TCFD)
na   carteira   do índice

- Resiliência Climática

e estamos

CDP Brasil

(ICDPR-70).

• Pela Asset do BTGP, somos

signatários das iniciativas globais:

Princípios para o Investimento

Responsável (PRI) e Carbon

Disclosure Program (CDP),

reforçando nosso compromisso em

integrar ESG nas políticas e na

tomada de decisão dos ativos,

inclusive considerando informações

sobre risco climático.

Conexão com as nossas Diretrizes

ORIGINAÇÃO E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

O Time busca investimentos em companhias que
promovem 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, especialmente Energia
Limpa e Acessível (ODS nº 7) e Indústria,
Inovação e Infraestrutura (ODS nº 9)

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Todo investimento realizado deve ser aprovado
pelo Comitê de Investimentos. O Comitê inclui
Beatriz Freitas, head de ESG, a qual possui
poder de veto na Análise das oportunidades
apresentadas.

MONITORAMENTO DA CARTEIRA

As empresas investidas devem cumprir
rigorosamente todas as leis, regulamentos e
normas ambientais, sociais, de saúde e segurança
além de respeitar os direitos humanos em todas
as operações econtratos.

Principais Componentes

1 Ambiental (E)

• Mudanças climáticas e emissões de  

carbono

• Recursos naturais e fontes renováveis  

de energia

• Resíduos e poluição

• Sistema de gestão e certificações

2 Social (S)

• Saúde e segurança dos trabalhadores,  

treinamentos e diversidade

• Engajamento com cadeira de valor -

fornecedores

• Relacionamento com a comunidade

• Investimento Social Privado

3 Governança (G)

• Composição e independência doConselho

• AML e práticas de combate à corrupção

• Compliance e Integridade
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Seção 2

Estratégia  
BTG Pactual  
Infraestrutura  
Dividendos
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Isento de IR

Isenção Fiscal sob rendimentos

e ganho de capital total para  

pessoas físicas(1)

(1) As pessoas físicas possuem benefício fiscal e, portanto, são isentas do imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos e no ganho de capital por ocasião da alienação de cotas, conforme a lei 11.478. As pessoas jurídicas são

tributadas em 15% nos ganhos auferidos na alienação e nos rendimentos distribuídos. (2)  Linhares e PCH Braço geridas desde o leilão em 2007. Tropicalia desde o leilão em 2016. (3) Range de dividend yield calculado dentro da faixa 

indicativa da oferta entre 6.5% e 7.0%. Expectativa de distribuição de rendimentos projetada não representa e nem deve ser considerada sob qualquer hipótese como promessa, garantia ou  sugestão de rentabilidade futura ou de 

isenção de riscos aos cotistas. O Fundo irá realizar distribuições semestrais de dividendos, sendo que o Yield esperado para todo o perído do Fundo é 9.3% ao ano

Dividend Yield

médio nos 5 

primeiros anos 

do Fundo entre 

12.6% e 13.1%(3)

Ativos Operacionais Geridos

pelo BTG há mais de 10 anos

Carteira com ativos construídos e

geridos pelo Time há mais de uma

década(2)

Cotas Negociadas  

na B3 

Principais Atrativos
Time Experiente e Governança Sólida

Escolhido pelo Preqin como o Gestor mais

consistente da América Latina e segundo no

mundo em termos de performance na última

década
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Principais Diretrizes
Principais critérios de elegibilidade da estratégia do Fundo BDIV11

Permitido
• Energia Renovável (Eólica,  

Solar e Hídrica)

• Geração a Gás

• Transmissão

• Água & Saneamento

• Ativos com PPA(1)

• 100% Operacionais

Não Permitido

• Geração a óleo, carvão  

e/ou nuclear

• Distribuição de Energia

• Irrigação

• Ativos sem PPA(1)

• Ativos não operacionais

Notas: (1) PPA - Power Purchase Agreement é um contrato de compra e venda de energia de longo prazo
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Pipeline BTG Pactual Infraestrutura

Dividendos
3 ativos geridos pelo Time BTG Pactual há mais de uma década
Principais Características

• Fundo com três ativos geridos pelo Time de Infraestrutura do BTG Pactual há mais de uma  

década com as seguintes características:

- 1 térmica a gás natural,1 PCH operacional e 1 linha de transmissãoque tem como previsão entrar

em operação  no final de 2020 RAP(3) e PPAs(1) contratados

- Monitoramento da operação dos ativos do Fundo pelo Time Expandido(4), como vem sendo  

realizado desde 2008

- Manutenção de um pipeline ativo durante toda a vida útil do fundo, permitindo follow-nos(6)

Visão Geral da Carteira

Ativo Localização Fonte Leilão COD Término PPA Fim daAutorização

Linhares Linhares (ES) Gás Natural 2007 2011 Dez/25 Mar/44

PCH Braço Rio Claro (RJ) PCH 2007 2011 Dez/25 Jan/39

Tropicália Bahia Linha de Transmissão 2016 2020(5) Fev/47 Fev/47

Histórico de Distribuição  

Dividendos (R$mm)(2)

(1)PPA - Power Purchase Agreement é um contrato de compra e venda de energia de longo prazo (2) Fonte: BTG Pactual. Tropicália ainda não entrou em operação por isso não foi incluída no gráfico (3) RAP (Receia Anual Permitida).(4) 

O Time Expandido esta descrito em maior detalhe no slide 19. (5) COD de Tropicália está previsto para dezembro de 2020. (6) O Fundo pode realizar follow-ons até o limite do capital autorizado de R$2.5 bilhões, sem necessidade de AGQ.

18
34

50

114
129

157

203

243

308PCH Braço

UTE Linhares

Total
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Fluxo de Dividendos Previsto – Líquido para o investidor

Ativos da carteira com duration(3) de 7.5 anos 

(1) Expectativa de distribuição de rendimentos projetada não representa e nem deve ser considerada sob qualquer hipótese como promessa, garantia ou  sugestão de rentabilidade futura ou de isenção de riscos aos cotistas

(2) Não são consideradas reduções de capital para o cálculo do fluxo de dividendos líquidos apresentado

(3) Duration: prazo médio ponderado de retorno do capital investido

(4) Dividend Yield = Dividendo do ano /  Valor da Oferta

(5) 2041 e 2042 Fim da Autorização de PCH e Linhares

EXPECTATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA SOB QUALQUER HIPÓTESE COMO PROMESSA, GARANTIA OU  SUGESTÃO DE 

RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. O FUNDO IRÁ REALIZAR DISTRIBUIÇÕES SEMESTRAIS DE DIVIDENDOS, SENDO QUE O RETORNO ESPERADO PARA TODO O 

PERÍDO DO FUNDO IPCA 6,50% + 7.00% AO ANO. O GRÁFICO EM QUESTÃO REPRESENTA O RETORNO NA OFERTA BASE DE R$100,00 POR QUOTA OU IPCA 7%

Dividend Yield(4) Médio: 13.1%

(1),(2)
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Valor da Transação

A expectativa de distribuição de rendimento projetada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento ou sob qualquer hipótese, promessa, 
garantia ou sugestão de rentabilidade futura ou de isenção de riscos aos cotistas. As informações presentes neste material de divulgação são baseadas em 

simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes

Valor do Portfólio Atual

Avaliação por DDM (Dividend Discount Model)

Projeções dos dividendos de cada um dos três ativos do fundo, elaborado por avaliador independente (Deloitte)
2

Estimativa de Retorno ao Novo Investidor

Fluxos consideram as participações detidas pelo Novo FIP-IE, já é líquido das taxas de administração e gestão (total de 1,1% ao ano e 

custos recorrentes 0.01%) 

Valor Indicativo da Transação

Retorno em Termos Reais para o Novo Investidor

6.50% 7.00%

Valor do Portfolio Relatório Deloitte 893.1 862.1

(-) Taxas de Administração e Gestão (66.1) (61.8)

(=) Valor Indicativo da Transação 826.97 800.24

Participação do Gestor de 5% 41.3 40.0

Participação Demais Cotistas 785.6 760.2

Valor da Cota 103.31 100.00

Fonte Conforme projeções da Deloitte, baseadas nas estimativas do gestor, como assim descrito nesta página

v

1

3
Participação do Gestor
O gestor manterá inicialmente 5% do capital do fundo, assegurando alinhamento de interesses entre gestor e investidores, e uma parcela mínima do 
capital subscrito do Fundo durante o Prazo de Duração, observando-se, caso aplicável, os percentuais dispostos no artigo 23, § 2º, da Resolução 
CMN nº 4.661 e ao disposto no artigo 8º, § 5º, inciso II, alínea “d”, da Resolução CMN nº 3.922
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Carteira
BTGP
Infraestrutura  
Dividendos
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Linhares Geração

Fonte Energética: Gás

Localização: Linhares, ES

Data do Investimento: 2008  

Estrutura acionária(%): 100%

COD: 2011

Capacidade Instalada: 204 MW  

Energia Contratada: 96 MW  

Final da Autorização:2044

Carteira BDIV11
Estrutura da carteira do BTGP Infraestrutura Dividendos

BDIV11

100%

8% PCH Braço

Tipo: Linha de Transmissão

Localização: Bahia

Data do Investimento: 2016

Voltagem: 500kv  

Estrutura acionária(%): 100%

COD: Dez/2020

CapEx: R$ 440mm

Final da Concessão: 2047

Fonte Energética: Hídrica

Localização: Rio Claro, RJ  

Data do Investimento: 2007  

Estrutura acionária(%): 100%

COD: 2011

Capacidade Instalada: 11.6 MW  

Energia Contratada: 8 MW  

Final da Autorização:2039

45%

47% Tropicália
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Carteira BDIV11
Linha de Transmissão: Tropicália

Principais Dados do Investimento

Localização Bahia

Voltagem 500kv

Extensão 245km

CapEx R$ 440mm

EstruturaAcionária 100,00%

COD (Esperado) Dez/20

RAP (Receita Anual Permitida) R$ 90mm

Localização EPCs(1)

Características do Lote

Concessão: prazo de 30 anos para construir e operar

uma linha de transmissão no estado da Bahia

EPC: contrato EPC(1) turn-key lump-sum(3) dividido em

duas partes: (i) construção da linha de transmissão

(SAE Towers); e (ii) ampliação de duas subestações

(Siemens)

Equipe liderada por Marcelo Oliveira(2), com vasta

experiência na gestão e no desenvolvimento de ativos

de energia

Notas: (1)  EPC: Engenharia, Compras e Construção (2) Vide slide 20 para o CV do Marcelo Oliveira e equipe (3) Contrato com preço definido
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Carteira BDIV11
Linhares Geração

Histórico do Ativo

• Fundada em 2008 para construir e operar uma usina

termoelétrica a gás natural de 204,0MW em Linhares

• No mesmo ano, a companhia participou do 6º leilão de

energia da ANEEL e contratou 96 MW em um PPA de

15 anos até 2025

• Uma das melhores plantas térmicas do Sistema

Interligado Nacional(2) em termos de eficiência

energética e confiabilidade

Destaques Financeiros

Localização Linhares, ES

Data do Investimento 2008

Estrutura Acionária (%) 100,00%

Fonte energética Gás

COD 2011

Capacidade Instalada 204 MW

Energia contratada 96 MW

Final da Concessão 2044

CVU Médio 2020 R$200MWh

Destaques Gerais

• Contrato de fornecimento de gás com a BR  

Distribuidora para todo o PPA(1)

• Estrutura otimizada de custos e margem  

positiva no despacho

• Localização estratégica da planta

• Gerida pelo mesmo time desde 2008

• Diretorescom+25anos deexperiêncianosetor

Principais Dados do Investimento

260.5

345.4
300.7 296.3

350 340.1
320.4

353.3

80.4 95.1 65.4 80.7 100.8 91.7 89.5 94.7

88%
93% 93%

87% 88%
81%

77%

94%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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90%
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-30

70

170

270

370

470

570

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E

Receita Liquida Ebitda Geração BrutaNotas: (1) Prazo do PPA atual é dezembro 2025. (2) Fonte: ONS 
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Destaques Financeiros

Histórico do Ativo
• Fundada em 2007 para construir e operar uma pequena

hidroelétrica, fio d´água, de 11,6MW localizada em Rio

Claro (RJ)

• Assinou um PPA de 15 anos com a Light ESCO de 8,0

MW. O PPA estará em vigor até 2025 (O preço do PPA

atual é de R$251/MWh)

• A empresa integra o Mecanismo de Realocação de

Energia (MRE)

• Os   equipamentos   da   PCH   foram   adquiridos de

fornecedores altamente renomados - WEG

Localização Rio Claro, RJ

Data do Investimento 2007

Estrutura Acionária (%) 100,00%

Fonte Energética PCH

COD 2011

Capacidade Instalada 11.6 MW

Energia contratada 8 MW

Final da Autorização 2039

Carteira BDIV11
PCH Braço

Principais Dados do Investimento

CompromissoAmbiental
• Compromissos de ESG(1) firmados na

obtenção da licença de operação

• Os programas abrangem a proteção ambiental,

bemcomoo bem-estardapopulaçãodaregião

• Possuem um departamento 100% dedicado a

boas práticas deESG

• Signatária do Programa de Recuperação de

Áreas Desflorestadas e do Programa de

Gerenciamento deRiscos

MRE: Fonte CCEE: O Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) é um mecanismo financeiro que visa o compartilhamento dos riscos

hidrológicos  que afetam os agentes de geração, buscando garantir a otimização dos recursos hidrelétricos do Sistema Interligado Nacional (SIN).

(1) ESG: Meio Ambiente, Social, Governança
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Endividamento dos Ativos

Endividamento 

dos Ativos na 

Data-base(1)

Linhares - Debêntures
PCH Rio do 

Braço
Tropicália

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 BNDES - FINAME
Debênture 

Série única

Saldo R$ 33.7 mi R$ 33.7 mi R$ 41.8 mi R$ 41.8 mi R$ 14.2 mi R$  437.7 mi

Amortização Anual Anual Anual Anual -
Semestral a partir 

de Ago-2022

Maturidade Fev-2024 Mai-2024 Ago-2024 Nov-2024 2025 Ago-2043

Taxa IPCA + 7.25% a.a. IPCA + 7.25% a.a. IPCA + 7.25% a.a. IPCA + 7.25% a.a. TLP + 2.05% a.a. 5.09% a.a.

Nota: (1) Data-base em 31 de julho de 2020
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Fonte: Informações da Companhia

EPC / Provedores 

de Serviços

Financing

Assessoria e 

Consultoria

Principais Parceiros dos Ativos 
Os ativos possuem parcerias de longa data com o principais fornecedores 

do mercado tanto de equipamentos, quanto serviços e financiamento

Operador O&MEPCistas
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Anexo I –
Estrutura
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v

Estrutura Final do FIP-IE

BTGP Infraestrutura Dividendos
Estrutura da Oferta Proposta do FIP-IE

Oferta primária para aquisição dos Ativos de Geração já operacionais, seguida de integralização no FIP-IE

FIP-IE

Tropicália Linhares Geração(1) PCH Braço

Mercado Gestor 3

2

4

Emissão de cotas de Classe A, destinadasa
1 investidores qualificados em geral, por meio de Oferta  

Primária, distribuída sob a Instrução CVM nº 400

Negociação entre o FIP-IE e os Fundos para  

formalizar a compra e venda dos Ativos deGeração  

e Transmissão

Finalização das negociações dos termos da aquisição  

e pagamento do preço acordado

Emissão de cotas Classe A destinadas ao Gestor

no âmbito da oferta das cotas Classe A para 

alocação de 5% do skin in the game

C
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FIP-IE
Ativos de  
Geração e 

Transmissão

Mercado

Cotas ClasseA

Gestor

Cotas ClasseA

4

Capitalização do FIP-IE e Aporte dosAtivos

Nota: (1) Estrutura simplificado, ativo detido pela holding “Rio Doce”.

Cotas ClasseA Cotas ClasseA

100% 100% 100%

95% 5%
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Visão geral

BTGP Infraestrutura Dividendos
Estrutura de Governança

• O fundo deverá manter 90% investido em

ativos de infraestrutura, com foco no setor

de energia  elétrica

• Limite de Participação

- Qualquer cotista que atingir (direta ou indiretamente)  

25% de participação, terá conversão de cotas e  

amortização compulsória do excedente aos 25% com 

penalidade na amortização

• Aquisição de novos ativos

- Somente ativos performados de infraestrutura

- Não investirá em irrigação

- Não investirá em ativos de distribuição de energia

- Não investirá em ativos cuja fonte energética seja  

carvão, óleo e nuclear

- Proventos recebidos das Companhias não serão  

utilizados para reinvestimento

• Não há pagamento de performance

• O fundo visa distribuições semestrais  

de dividendos

• O Gestor irá comprometer à 5% da 

Oferta do FIP-IE

Gestor

Administrador

Gestão dos ativos integrantes da carteira do FIP-IE

I. Gerir e monitorar os ativos em carteira

II. Negociar contratos de serviços

III.Elaborar relatórios operacionais,

de resultados e de investimentos

I.Firmar acordos de acionistas, de  

compra e venda, registros de oferta

eetc.

II.Diligenciar sobre atividades

administrativas e de governança

(votos  e vetos)

Funcionamento e manutenção do FIP-IE,além da prestaçãode informações à CVM

I.Registro e transferência de cotas

II.Divulgação de atas e relatórios

aos cotistas

III. Relatórios e pagamentos à CVM

I.Relatórios de demonstrações

contábeis

II.Controle de recebimento de  

dividendos e amortizações
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Visão Geral do Mercado de FIP-IE
Comparativo entre Instrumentos de Investimento em Renda Fixa e Variável

O instrumento FIP-IE apresenta perfil de investimento defensivo, de longo-prazo e com isenção de cobrança de IR para o investidor pessoa física

Produtos FIP-IE
Debênture de 

Infraestrutura
FII Ações

Perfil de Remuneração Variável Fixa Variável Variável

Tipo de Ganho Renda Renda Renda Ganho de Capital e Renda

Fiscal

Isenção de IR(1) sobre qualquer 

tipo de provento e ganho de 

capital

Isenção de IR(1) sobre qualquer 

tipo de provento e ganho de 

capital

Isenção de IR apenas sobre 

rendimento

Isenção de IR apenas sobre 

dividendo

Avaliação de 

Riscos

Ativos de Infraestrutura: fluxo de 

receita estável e previsível no 

longo prazo

Ativos de Infraestrutura: fluxo de 

receita estável e previsível no 

longo prazo

Risco de crédito

Contratos de locações 

proporcionam previsibilidade de 

receita durante período de 

vigência

Riscos de vacância e 

inadimplência

Maior volatilidade e alta 

exposição a oscilações 

macroeconômicas

Oportunidades de ganhos a curto, 

médio e longo prazo

Classificação Final de 

Risco

(1) Para investidor Pessoa Física
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Visão Geral do Mercado de FIP-IE
Mercado de FIP no Brasil

À medida em que ativos de renda-fixa vêm perdendo rentabilidade ao longo dos anos no Brasil, o mercado de FIP, devido ao seu perfil de renda 

variável e maior potencial de rentabilidade, vem ganhando maior participação

Fontes: B3, ANBIMA, CVM e Bloomberg.
(1) Apurada no exercício social encerrado em ano anterior ao primeiro aporte do fundo, sem que tenha apresentado receita superior a esse limite nos últimos três exercícios sociais;
(2) Áreas tidas como prioritárias pelo Poder Executivo Federal

▪ Fundo de Investimentos em Participações (“FIP”) é um veículo de investimentos de natureza de renda variável, constituído em forma de condomínio fechado

– O destino dos recursos do FIP pode ser empregado em companhias abertas, fechadas ou sociedades limitadas, em fase de desenvolvimento

▪ O FIP deverá participar do processo decisório da companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão

Visão Geral do FIP

Classificações dos FIPs

Capital
Semente

Investimento em companhias ou sociedades limitadas
com receita bruta anual de até R$16 milhões(1)

Empresas 
Emergentes

Investimento em companhias ou sociedades limitadas
com receita bruta anual de até R$300 milhões(1)

FIP-IE e 
FIP-PD&I

Investimento em títulos e valores mobiliários que
desenvolvam projetos de infraestrutura ou de
produção econômica intensiva em pesquisa,
desenvolvimento e inovação

Multiestratégia
Admite investimentos em diferentes tipos e portes de
sociedades investidas

ES
C

O
P

O
 D

ES
TA

 
TR

A
N

SA
Ç

Ã
O

FIP-IE 

▪ Classe de ativos de infraestrutura permitidos: (i) energia; (ii) água e 

saneamento; (iii) transportes; e (iv) outros(2)

▪ 90% da carteira deve estar investida em infraestrutura

▪ Isenção fiscal para a pessoa física brasileira e domiciliada no 
Brasil, tanto na distribuição de dividendos quanto para ganho 
de capital

33 
ativos registrados na 

CVM

9 
ativos negociados na B3

R$6.0 bi   
em Patrimônio Líquido total 

listado
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Seção 5

Anexo II -
Setor de 
Energia
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Visão Geral do Setor Elétrico no Brasil
Agentes do Setor Elétrico Brasileiro

Os agentes do setor elétrico brasileiro são coordenados pelo ONS (Operador Nacional do Sistema) e regulados pela ANEEL(1)

Fluxo de energia

Ativos de Geração

• Agente responsável pela geração de  

energia elétrica no Brasil

• Remunerados pelo volume de energia  

gerado e comercializado

• A energia pode ser comercializadapor  

meio em Ambiente de Contratação  

Regulada (“ACR”, modalidade leilão  

para distribuidoras) ou, e Ambiente de  

Contratação Livre (“ACL”, bilaterais).  

Excedente é liquidado no mercado de  

curto prazo

• Energia pode ser contratadacomo  

reserva de geração (LER)

• Consumidores finais pagam o gerador,  

seja diretamente (ACL) ou através da  

distribuidora (ACR)

• As linhas de transmissão conectam

os ativos de geração de energia com  

as redes de distribuição, bem como

mercados regionais e secundáriosde  

energia

• Não possuem risco de volume, sendo

remunerados pela disponibilidade da  

rede (Tarifas de Uso do Sistema de  

Transmissão –TUST) e pagos pelos

geradores e pelos consumidores finais,  

estes através das distribuidoras

• Receitas ajustadas anualmente por

inflação, com revisões tarifarias

baseadas em fatores macro a cada

5 anos para realinhar o contrato com  

condições de mercado

• As distribuidoras contratam

determinado volume de energia dos

agentes de geração por meio de leilões

(ACR), baseado em suas expectativas

de demanda

• As distribuidoras são responsáveis por

coletarem a parte dos consumidores

finais dos pagamentos dos agentes de  

geração e transmissão de energia

• A remuneração da distribuidora é

calculada com base em um nível de  

remuneração regulatório (WACC) para  

a sua base de ativos operacionais,  

assim como compensações para custos

estimados de operação

• Comercializa3ção de energia pode 

ser  feita: (i) pelas distribuidoras

(ACR);

e (ii) diretamente com os agentes de  

geração, desde que os consumidores  

se adequem ao consumo mimo e  

regras exigidos para participantes do  

mercado livre (ACL)

• Tarifas ACR aos consumidores finais  

são ajustadas anualmente por inflação  

e ganhos de produtividade e estão  

sujeitas a revisões tarifárias periódicas  

mais profundas (normalmente a cada 4  

ou 5 anos)

Agente Gerador

Agente de Transmissão Distribuidor 1 Consumidor 1

Distribuidor n Consumidor n

Mercado Livre

44
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Ativos de Transmissão Grupos de Distribuição Consumidores Finais

Nota: (1) ANEEL: Agência Nacional Energia Elétrica

Escopo das Sociedades Iniciais BDIV11
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Ativos de Transmissão Ativos de Geração Grupos de Distribuição

Contraparte

Sistema Elétrico (encargos  

devidos pelas distribuidoras e  

geradoras, por meio da

TUST(1))

Grupos de Distribuição, clientes  

livres e comercializadoras de  

energia Consumidores finais

Receita Fixa Variável, a depender da geração

Variável, reguladas pela ANEEL  

(contas de luz) e sujeita a  

variação de demanda

Definidas em leilões, contratos  

bilaterais ou mercado spot

Prazo Contratos 30 anos 20 anos 30 anos

Indexador Usual IPCA IPCA IGP-M

Riscos Operacionais Baixo Médio/Baixo Alto

Risco de Inadimplência Baixo Baixo Médio

Perfil de Risco

Visão Geral do Setor Elétrico no Brasil
Quadro Comparativo e Perfil de Risco

Fonte: ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica

TUST: Tarifa do Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Escopo das Sociedades Iniciais BDIV11
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Hídrica  

68%

Eólica  

9%

Biomassa  

8%

Solar  

2%

Nuclear  

2% Nuclear  

1%
Solar  

5%
Biomassa  

7%

Eólica  

17%

Hídrica  

53%

Térmica  

12%

Térmica  

17%

Matriz Energética Brasileira (Capacidade total instalada, MW)

Setor de Energia Elétrica
Crescimento de longo prazo da matriz energética brasileira  

é baseado em drivers seculares e estruturais

Capacidade total instalada (MW)

112 116 120 126
134 140 149 157 163 168  170 172 174 182 188 195 202 208 216

226

2010A 2013A 2016A 2019A 2022E 2025E 2028E

(1) Fonte: EPE

2019A
2029E

• A matriz energética apresentará crescimento relevante de fontes 
renováveis não hidráulicas, trazendo portanto maior nivel de 
intermitência e incerteza na geração elétrica.

• Nesse cenário, as térmicas a gás natural desempenharão papel 
fundamental para garantir a segurança de geração energética.

• Com isso, espera-se também um significativo aumento na 
presença de térmicas à gás (de 13GW à 63GW de capacidade 
instalada).

Vantagens competitivas da UTE Linhares:

1. Localização privilegiada: situada no subsistema do 
Sudeste, próxima aos centros de carga, além de possuir ao 
seu redor uma excelente infraestrutura de transporte

2. Conectada ao gasoduto Cacimbas-Vitória

3. Sua capacidade instalada está modulada em 24 motores 
Wartsila, o que garante flexibilidade de despacho para a 
usina

4. Possui histórico de despacho relevante (86%), 
apresentando 100% em 2020.

5. Figura entre as usinas com maior nível de disponibilidade 
perante ONS (confiança e eficiência)
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Setor de Energia Elétrica

Características dos Ativos

• Fortes pagadores de dividendos

• Contratos de longo prazo reajustados por inflação que

ratificam as previsibilidades de fluxo de caixa

• Classes de ativos com contratos no mercado regulado e no

mercado livre com clientes com baixo risco de crédito

• Foco no setor de transmissão e geração, com risco de

crédito de contraparte e risco regulatório baixos

• Ativos em setor com agentes regulatórios sólidos (ex:

ANEEL), responsáveis por prover as condições legais e

regulatórias ideais para a expansão da matriz energética

brasileira

3

Transmissão de Energia Elétrica

1 Não há risco de volume

Remuneração é baseada na disponibilidade da linha,

independente do volume de energia transportado

2   Os riscos mais baixos do setor

Menores riscos ambientais e de operação se comparados

aos segmentos de geração e distribuição

Receitas previsíveis

Setor com contratos de 30 anos com RAP(1) ajustada pela

inflação com pagamento estabelecido por disponibilidade

no momento do leilão

4 Setor em expansão

São esperados investimentos de R$ 104 bilhões em

linhas de transmissão até 2029

(1) RAP: Receita Anual Permitida
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Setor de Energia Elétrica

Geração de Energia Elétrica - PCHs Geração de Energia Elétrica - UTEs

Alta confiabilidade de geração

Em muitos países onde a geração de energia através de

fontes renováveis (eólica e solar) é relevante, as usinas

termelétricas são utilizadas como forma de atender à

demanda de energia em momento de intermitência

Provém estabilidade para a matriz energética

Usinas termelétricas operam de maneira complementar

às usinas hidrelétricas, sendo colocadas em operação

em momentos de acentuado aumento de demanda ou

redução da oferta hidráulica

Usinas movidas por gás natural em expansão

Segundo projeções da EPE(1), a participação das

termelétricas movidas a gás natural deverá aumentar

nos próximos anos

Usinas a gás natural são menos poluentes

Quando comparadas a usinas termelétricas movidas a

óleo combustível, óleo diesel ou carvão, as usinas a gás

natural são menos poluentes e menos custosas

3

1 Menor impacto ambiental vs. grandes usinas

As PCHs tem sido cada vez mais exploradas no Brasil,

devido ao seu menor impacto ambiental, quando

comparadas a grandes usinas hidrelétricas

Receitas previsíveis

Setor com concessões de 30 anos com receitas

usualmente ajustadas pela inflação

Contratos de longo prazo

A PCH Rio do Braço possui contrato de PPA de 15 anos

com a LightCom – Comercializadora de Energia S.A.,

principal distribuidora da região em que se localiza a

usina

Sólido histórico de operação e ambiente regulatório

O desenvolvimento das PCHs vai ao encontro das

políticas do Governo brasileiro de incentivo a fontes

alternativas de geração de energia, e a PCH Braço se

encontra em operação desde 2009

2

4

3

2

4

1

(1) EPE: Empresa de Pesquisa Energética
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PPA Cálculos Perspectiva Econômica Descritivo

A Remuneração do Capital é pago  

através da Receita Fixa, que não  

depende de qualquerdespacho

Remuneração do Capital

Receita Fixa

do PPA
Remuneração dos  

Custos Fixos da UTE

Remuneração  

dos Custos  

Variáveis  

(Combustíveis  

eO&M)

O&M relativo à  

parcelavariável

Custo Variável  

deCombustível

Despacho

Inflexível(base)

Despacho

por Ordem

deMérito

Os custos fixos da UTE são  

remunerados pela parcela  

da Receita Fixa do PPA,que

independe do nível degeração

Os custos variáveis relativos  

ao Combustível e O&M para o  

despacho da Inflexibilidade são  

remunerados pela ReceitaFixa  

doPPA

A remuneração do Custo 

Variável Unitário (CVU) ocorre 

no Despacho por Ordem de 

Mérito, ou seja, quando o preço 

spot (PLD) for superior ao CVU 

declarado pela UTE)

Visão Geral do Setor Elétrico no Brasil
Breve Explicação Sobre a Geração de Receita das Usinas Termelétricas no Brasil

Destaques da Receita Composição da Receita das Usinas Termelétricas no Brasil

• PPA de longo prazo (~15 anos) 

baseado na  Receita Fixa, que não 

dependedo despacho deenergia

• O despacho mínimo de carga

base anual, correspondente à

inflexibilidade(1)

• Além da carga base, o UTEs(2) são  

despachadas por Ordem deMérito(3),  

sempre que opreço spot (PLD(4)) for 

superior aos custosvariáveis  declarados 

(pico decarga)

• As UTEs ainda podem ser chamadas  a 

despachar por Razão Elétrica,  quando o 

Operador Nacional do Sistema identifica

alguma necessidade sistêmica

• A Receita Fixa do PPAé suficiente  para 

cobrir os custos fixos daUTE,  os custos 

relativos aodespacho da 

indisponibilidade e remunerar o  capital

investido

• Conforme já mencionado, as usinas 

térmicas provém estabilidade para a 

matriz energética brasileia, sendo 

acionadas em momentos de 

intermitência das fontes renováveis, as 

quais estão em expansão no país

Capacidade  

Fixa  

Contratada  

(MWh)

Despacho por  

OrdemdeMérito  

(MWh)

Despacho por  

OrdemdeMérito  

(MWh)

PreçoFixo
(R$/MWh)

Custo do  

Combustível  

(R$/MWh)

Custodo  

O&M  

(R$/MWh)

Nota: (1) A inflexibilidade térmica refere-se à parcela da disponibilidade contratada, que é obrigatoriamente gerada pela central, independentemente da ordem de mérito; (2) Usina Termoelétrica; (3) Quando as usinas são 

acionadas, para atender a demanda de energia elétrica nos casos em que o CVU está menor do que o PLD; (4) PLD - Preço de Liquidação das Diferenças.
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Composição da Receita das Transmissoras no BrasilComposição da Receita das PCHs no Brasil

PCHs vendem energia para 

distribuidoras em leilões de 

energia no mercado regulado que 

determinam um preço por MWh

PPAs no 

Mercado 

Regulado

(ACR)

Visão Geral do Setor Elétrico no Brasil
Breve Explicação Sobre a Receita das PCHs e das Transmissoras de Energia

R
e
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a
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a

E
n

e
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s
s
e
g

u
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d
a

A
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s
te

s

PPAs no 

Mercado 

Livre 

(ACL)

Mercado 

Spot

Acordos bilaterais diretos entre as 

geradoras e grandes consumidores ou 

comercializadoras de energia, que 

determinam um preço por MWh

Excesso ou déficit são liquidados/comprados 

na câmara de compensação, a preços de 

liquidação das diferenças (PLD) 

semanalmente e matematicamente 

calculados pela CCEE

O GSF altera o total de energia assegurada 

considerado, levando a recompra de energia 

ou venda do excesso à PLD

Ajustes de 

GSF

Diferença entre a energia assegurada pós-

GSF e a produção real é vendida a preços do 

MRE (margens baixas)

Ajustes do 

MRE

R
e
c
e
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a
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v
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T
a
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o
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e
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A
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Receita 

Anual 

Permitida

(RAP)

Indisponibilidade

Definida no momento do leilão do 

ativo, e ajustada pela inflação 

anualmente. Em geral as 

empresas diferenciam seus 

lances no leilão utilizando 

diferentes premissas de CAPEX, 

financiamento e retorno

Descontos anuais à RAP 

relativos ao período em que o 

ativo não estava disponível para 

o sistema
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Antes de tomar uma decisão de investimento, os potenciais investidores do fundo devem considerar cuidadosamente os riscos e as

incertezas descritas abaixo – bem como outras informações contidas no prospecto e no regulamento – e, à luz de suas próprias

situações financeiras, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis, em particular, aquelas relativas à política de

investimento e à composição da carteira do fundo. Os riscos descritos abaixo não são os únicos aos quais estão sujeitos os

investimentos no fundo e no Brasil em geral. Os negócios, a situação financeira ou os resultados do fundo podem ser adversa e

consideravelmente afetados por quaisquer desses riscos, sem prejuízo de riscos adicionais que não sejam, atualmente, de

conhecimento da administradora ou que sejam julgados de pequena relevância neste momento.

Não será devida pelo fundo nem pelas coordenadoras qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os

cotistas não alcancem a rentabilidade esperada com o investimento no fundo, ou caso os cotistas sofram qualquer prejuízo resultante

de seu investimento no fundo em decorrência de quaisquer dos eventos descritos abaixo.

O fundo e as coordenadoras não garantem rentabilidade associada ao investimento no fundo. A verificação de rentabilidade obtida

pelas cotas de Fundos de Investimento Imobiliário no passado ou existentes no mercado à época da realização da oferta não constitui

garantia de rentabilidade aos cotistas.

A DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO INCLUÍDA NESTE MATERIAL NÃO PRETENDE SER COMPLETA OU EXAUSTIVA,

SERVINDO APENAS COMO EXEMPLO E ALERTA AOS POTENCIAIS INVESTIDORES QUANTO AOS RISCOS A QUE ESTARÃO

SUJEITOS OS INVESTIMENTOS NO FUNDO.

Para os fins deste material, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim exigir, a menção ao fato de

que um risco, uma incerteza ou um problema poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para o

fundo, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema pode ou poderá causar efeito adverso relevante nos

negócios, na situação financeira, nos resultados operacionais, no fluxo de caixa, na liquidez e/ou nos negócios atuais e futuros do

fundo, bem como no preço das cotas. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
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RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES INTERESSADOS QUE CONTATEM SEUS CONSULTORES JURÍDICOS E FINANCEIROS

ANTES DE INVESTIR NAS COTAS.

A carteira do fundo e, por consequência, seu patrimônio estão submetidos a diversos riscos, incluindo, sem limitação, os mencionados

a seguir:

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 dificuldade 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. Impactos negativos

na economia, tais como recessão, perda do poder aquisitivo da moeda e aumento exagerado das taxas de juros resultantes de políticas

internas ou fatores externos podem influenciar nos resultados do Fundo.
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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, bem como a liquidez das Cotas do Fundo.

2. 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.

3. 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 e demais normas tributárias aplicáveis. Essas alterações podem incluir (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. Não há como garantir que as regras tributárias atualmente aplicáveis às

Sociedades Alvo, aos ativos integrantes da carteira do Fundo, ao Fundo e/ou aos Cotistas permanecerão vigentes, existindo o risco de

tais regras serem modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária, o que poderá impactar os resultados do Fundo e,

consequentemente, a rentabilidade dos Cotistas
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4. Padrões das demonstrações contábeis

As demonstrações financeiras do Fundo serão elaboradas em consonância com os padrões contábeis vigentes no Brasil, enquanto

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.

5. Risco de Conflito de Interesse

O Regulamento prevê que atos que configurem potencial conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador, entre o Fundo e o

Gestor, entre o Fundo e outros prestadores de serviço ou entre o Fundo e Cotistas com potencial conflito de interesses dependem de

aprovação prévia da Assembleia Geral, nos termos do artigo 24, XII, da Instrução CVM 578 e do Artigo 45, XIV do Regulamento. A

Instrução CVM 578 estabelece em seu artigo 24, XII, uma cláusula aberta indicando que quaisquer situações de potencial conflito de

interesses devem ser aprovadas no âmbito da Assembleia Geral, entre as quais os atos que configurem potencial conflito de interesses

entre o fundo e seu administrador ou gestor e entre o Fundo e qualquer cotista, ou grupo de cotistas, que detenham mais de 10% das

cotas subscritas.

Além disso, estabelece o artigo 33 da Instrução CVM 578 que, salvo aprovação em Assembleia Geral, é vedada a aplicação de

recursos do fundo em títulos e valores mobiliários de companhias nas quais participem: (i) o administrador, o gestor, os membros de

comitês ou conselhos criados pelo fundo e cotistas titulares de cotas representativas de 5% (cinco por cento) do patrimônio do fundo,

seus sócios e respectivos cônjuges, individualmente ou em conjunto, com porcentagem superior a 10% (dez por cento) do capital social

votante ou total; (ii) quaisquer das pessoas mencionadas no inciso anterior que: a) estejam envolvidas, direta ou indiretamente, na

estruturação financeira da operação de emissão de valores mobiliários a serem subscritos pelo Fundo, inclusive na condição de agente

de colocação, coordenação ou garantidor da emissão; ou b) façam parte de conselhos de administração, consultivo ou fiscal da

companhia emissora dos valores mobiliários a serem subscritos pelo fundo, antes do primeiro investimento por parte do fundo.

Adicionalmente, alvo aprovação em Assembleia Geral, é igualmente vedada a realização de operações, pelo fundo, em que este figure

como contraparte das pessoas mencionadas no item “(i)” acima, bem como de outros fundos de investimento ou carteira de valores
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mobiliários administrados pelo administrador ou pelo gestor, exceto quando o administrador ou gestor do fundo atuarem:

(x) como administrador ou gestor de fundos investidos ou na condição de contraparte do fundo, com a finalidade exclusiva de realizar a

gestão de caixa e liquidez do fundo; e (y) como administrador ou gestor de fundo investido, desde que expresso em regulamento e

quando realizado por meio de fundo que invista, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em um único fundo.

Ressaltamos que o rol indicado acima é meramente exemplificativo, sendo certo que situações similares às acima listadas poderão ser

consideradas como situações de conflito de interesses, ficando, portanto, sujeitas a aprovação prévia, específica e informada em

Assembleia Geral, nos termos do artigo 24, inciso XII da Instrução CVM 578.

Além disso, conforme disposto no item 28 do Ofício-Circular nº 1/2020-CVM/SRE, as ofertas públicas de fundos de investimento

imobiliário ou fundos de investimento em participações, como o Fundo, cujos recursos sejam destinados à aquisição de ativos que

estejam na carteira de outros fundos administrados ou geridos pelo mesmo administrador ou gestor do fundo emissor – como é o caso

do Fundo e da Consulta de Conflito de Interesses – são situações consideradas como de potencial conflito de interesses entre o fundo

e seus prestadores de serviço, sendo que a potencial aquisição só poderá ser realizada mediante aprovação dos cotistas em

assembleia geral, seguindo os quóruns aplicáveis segundo a regulamentação da CVM.

Desta forma, caso venha existir atos que configurem potencial conflito de interesses e estes sejam aprovados em Assembleia Geral,

respeitando os quóruns de aprovação estabelecidos, estes poderão ser implantados, mesmos que não ocorra a concordância da

totalidade dos Cotistas, o que inclui a aprovação referente à Consulta de Conflito de Interesses. Não há garantias de que, mesmo com

a aprovação no âmbito da Consulta de Conflito de Interesses, não haja ou venham a ocorrer situações de potencial conflito de

interesses no âmbito da gestão das Sociedades Alvo indicadas na Seção “Destinação de Recursos” do Prospecto Preliminar, o que

poderá afetar a rentabilidade do Fundo.

6. Risco do processo de aquisição das Sociedades Iniciais.

A aquisição das Sociedades Iniciais é um processo complexo e que envolve diversas etapas, incluindo a análise de informações

financeiras, comerciais, jurídicas, entre outros. No processo de aquisição de tais ativos, há risco de não serem identificados em

auditoria todos os passivos ou riscos atrelados às Sociedades Iniciais, bem como o risco de materialização de passivos identificados,
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inclusive em ordem de grandeza superior àquela identificada. Caso esses riscos ou passivos contingentes ou não identificados venham

a se materializar, inclusive de forma mais severa do que a vislumbrada, o investimento em tais ativos imobiliários poderá ser

adversamente afetado e, consequentemente, a rentabilidade do Fundo também.

Além disso, não há como garantir que o Fundo irá comprar todas as Sociedades Iniciais, uma vez que a aquisição depende da

aprovação dos Cotistas por meio da Consulta de Conflito de Interesses. Adicionalmente, o Fundo não deve adquirir parcialmente as

Sociedades Iniciais, considerando a impossibilidade de distribuição parcial das Cotas. A não aquisição das Sociedades Iniciais poderá

prejudicar a rentabilidade do Fundo.

O processo de aquisição do Fundo das Sociedades Iniciais, ou de outras Sociedades Alvo, e seu sucesso podem estar ainda expostos

a certos riscos, incluindo:

I. o Fundo pode não ser capaz de adquirir uma Sociedade Alvo desejada ou adquiri-la em termos desejáveis devido a muitos

motivos, como concorrência, interrupção nas negociações ou falha em obter o consentimento dos proprietários;

II. o Fundo pode não conseguir financiar aquisições em termos favoráveis ao Fundo;

III. o Fundo pode ser instado a prestar garantias no curso das negociações com as contrapartes das Sociedades Iniciais, garantias

estas que precisarão ser aprovadas no âmbito da Consulta de Conflito de Interesses;

IV. mesmo que o Fundo celebre o contrato de compra e venda de uma determinada Sociedade Inicial (SPA), tal acordo normalmente

estará sujeito às condições habituais para seu fechamento, incluindo a conclusão satisfatória do processo de diligência (due

diligence), condições precedentes e/ou negociações com os atuais vendedores, incluindo o preço para aquisição dos ativos,

indenização, entre outros;

V. uma vez adquirida, uma Sociedade Alvo pode não apresentar desempenho conforme o Fundo projetado ao analisar seus

investimentos; e

VI. as estimativas do Fundo dos custos de desenvolvimento, reposicionamento, reassentamento ou reforma de propriedades

adquiridas podem ser imprecisas.
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De uma forma geral, os riscos acima reportados podem afetar tanto a capacidade de aquisição de parte ou da totalidade de cada um

dos Ativos Alvos descritos no Prospecto, ou impactar nos resultados e operações de eventuais Imóveis efetivamente adquiridos. Em

qualquer um dos casos, a materialização desses riscos afetaria a rentabilidade do Fundo.

Se surgirem quaisquer responsabilidades, limitações de obrigações de indenizar previstas nos contratos de compra e venda em relação

à aquisição de Imóveis podem afetam a capacidade do Fundo de reivindicar quaisquer perdas potenciais dos respectivos vendedores.

7. Riscos relacionados à prestação de garantias na aquisição das Sociedades Iniciais

Conforme previsto na Consulta de Conflito de Interesses, no contexto da aquisição das Sociedades Iniciais o Fundo precisará aprovar a

(i) outorga do penhor das 17.096.592 ações da Pequena Central Hidroelétrica Rio do Braço S.A. a serem detidas pelo Fundo em

benefício do Banco Itaú BBA como garantia ao Financiamento via Cédula de Crédito Bancário, (ii) alienação fiduciária das 101.000.500

ações da Tropicália Transmissora de Energia S.A. no âmbito da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em

ações, em série única, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços

restritos, (iii) autorização ao Administrador e ao Gestor do Fundo a celebrarem um Contrato de Suporte de Acionistas (Equity Support

Agreement – ESA) com Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A para cobertura de sobrecustos

relacionados à transferência das ações ao Fundo, sujeito a um valor máximo (cap) de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais).

Caso as Sociedades Iniciais não sejam capazes de honrar com as obrigações assumidas em qualquer dos instrumentos financeiros e

garantias acima descritos e/ou caso tais dívidas vençam antecipadamente, a contraparte, o credor e/ou o agente fiduciário (na

qualidade de representante dos debenturistas), conforme aplicável, poderão ingressar com ação judicial para executar o penhor das

ações da PCH Braço, executar o Contrato de Suporte de Acionistas (ESA) relacionado à Tropicália, bem como excutir a garantia

representada pela alienação fiduciária das ações de emissão da Tropicália e dos direitos delas decorrentes, no todo ou em parte, por

meio de venda, cessão, transferência ou por qualquer outro meio a terceiros, independentemente de quaisquer medidas judiciais ou

extrajudiciais, e aplicar os respectivos recursos para pagamento parcial ou liquidação das obrigações garantidas da forma que julgar

conveniente. Em eventual processo de execução dessas garantias, poderá haver a necessidade aporte de recursos que deverão ser

suportados pelo Fundo, na qualidade de investidor das Sociedades Iniciais. Adicionalmente, a garantia outorgada em favor das
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Sociedades Iniciais pode não ter valor suficiente para suportar as obrigações financeiras atreladas a tal Sociedade Iniciais,

demandando aporte de recursos adicionais pelo Fundo. Tais eventos poderão afetar negativamente o valor das Cotas e a rentabilidade

do investimento no Fundo.

8. Morosidade do judiciário brasileiro

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.

9. Arbitragem

O Regulamento do Fundo prevê 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 e, ainda, prejuízos aos Cotistas.

10. Risco de Pandemia e da COVID-19

O surto de doenças transmissíveis, como o surto de Coronavírus (Covid-19) em escala global iniciado a partir de dezembro de 2019 e

declarado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, pode afetar as decisões de investimento e

poderá resultar em volatilidade esporádica nos mercados de capitais globais. Além disso, esses surtos podem resultar em restrições às

viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do

comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população, além da volatilidade no preço de matérias-primas e outros

insumos, fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado desses eventos pode afetar material e

adversamente os negócios, a condição financeira, os resultados das operações e a capacidade de financiamento, alavancagem e de

pagamento das obrigações pecuniárias contraídas pelas Sociedades Alvo investidas pelo Fundo e, por consequência, poderá impactar

negativamente a rentabilidade das Cotas do Fundo. Além disso, as mudanças materiais nas condições econômicas resultantes da

pandemia global de Covid-19 podem impactar a captação de recursos ao Fundo no âmbito de suas ofertas de Cotas, influenciando a

capacidade de o Fundo investir em Sociedades Alvo monitoradas pelo Gestor

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

O surto, epidemia, pandemia e/ou endemia de doenças no geral, inclusive aquelas passíveis de transmissão por seres humanos, no

Brasil ou nas demais partes do mundo, pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais interno e/ou global, conforme o

caso, e resultar em pressão negativa sobre a economia brasileira, e qualquer surto de tais doenças no Brasil, poderá afetar diretamente

o mercado imobiliário, o mercado de capitais, o Fundo e o resultado de suas operações, incluindo, em relação as Sociedades Alvo.

Surtos, epidemias, pandemias e/ou edemias de doenças, ou potenciais surtos de doenças, como o Coronavírus (COVID-19), o Zika, o

Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória

Aguda Grave ou SARS, pode ter um impacto adverso nas operações do mercado imobiliário. Qualquer surto de uma doença que afete

o comportamento das pessoas pode ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na

economia brasileira e no mercado imobiliário. Surtos de doenças também podem resultar em políticas de quarentena para a população

ou em medidas mais rígidas de lockdown da população, o que pode vir a prejudicar as operações, receitas e desempenho do Fundo e

das Sociedades Alvo, bem como afetaria a valorização de Cotas do Fundo e seus rendimentos.

12. Risco de Substituição do Gestor

Conforme previsto no Regulamento, o Gestor pode ser destituído a qualquer tempo pelos Cotistas por deliberação da Assembleia Geral. A

substituição do Gestor pode ter efeito adverso relevante sobre o Fundo, sua situação financeira e seus resultados operacionais. Os

investimentos feitos pelo Fundo dependem do Gestor e de sua equipe, incluindo a gestão operacional das Sociedades Alvo, originação de

novos negócios e avaliação dos ativos. Uma substituição do Gestor pode fazer com que o novo gestor adote políticas ou critérios distintos

relativos à gestão da carteira do Fundo, de modo que poderá haver oscilações no valor de mercado das Cotas.
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13. Risco relativo à não substituição do Administrador ou do Gestor

Durante a vigência do Fundo, o Administrador e/ou o Gestor poderão sofrer intervenção e/ou liquidação extrajudicial ou falência, a

pedido do BACEN, bem como serem descredenciados, destituídos ou renunciarem às suas funções, hipóteses em que a sua

substituição deverá ocorrer de acordo com os prazos e procedimentos previstos no Regulamento. Caso tal substituição não aconteça, o

Fundo e, consequentemente os Cotistas, poderão sofrer perdas patrimoniais.

14. 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, o Cotista poderá perder oportunidades de investimento e/ou não receber o retorno esperado.

15. Risco de Concentração da carteira do Fundo e iliquidez da carteira

O Fundo poderá concentar seus investimentos em Valores Mobiliários de emissão de uma única Sociedade Alvo ou em poucas

Sociedades Alvo de forma a concentrar o risco da carteira em poucos ativos. Adicionalmente, caso o Fundo invista

preponderantemente em Ativos Financeiros, deverão ser observados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de Ativos

Financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento em participações, aplicando-se as regras de enquadramento

e desenquadramento estabelecidas. O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração da carteira, sendo que,

quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial. Os riscos de concentração da carteira

englobam, ainda, na hipótese de inadimplemento do emissor do ativo em questão, o risco de perda de parcela substancial ou até

mesmo da totalidade do capital integralizado pelos Cotistas.

Adicionalmente, por se tratar de um fundo de investimento em participações, os Valores Mobiliários das Sociedades Alvo são

considerados, por sua natureza, como um investimento de baixíssima liquidez, já que, via de regra, o investimento é feito em ações ou

outros títulos de participação emitidos por sociedades anônimas fechadas, não admitidas a negociação em bolsa. O desinvestimento

de Valores Mobiliários de fundos de investimento em participações é geralmente concretizado por meio de transações estratégicas com
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compradores qualificados, ou listagem e oferta pública das ações das Sociedades Investidas, o que somente ocorre após um estágio

avançado de maturação dos ativos da carteira do Fundo. Em virtude de tais riscos, o Fundo poderá encontrar dificuldades para liquidar

posições ou negociar os referidos Valores Mobiliários pelo preço e no tempo desejados, de acordo com a estratégia de gestão adotada

para o Fundo. O investimento no Fundo, portanto, não é recomendado para aqueles que desejem liquidez imediata de seus recursos,

seja pela iliquidez das cotas no mercado secundário, seja pela natural iliquidez dos ativos subjacentes de fundos de investimento em

participações. Estes fatores podem prejudicar o pagamento de amortizações e resgates aos Cotistas, nos termos do Prospecto

Preliminar e do Regulamento.

16. Risco de concentração do setor de atuação das Sociedades Alvo

A possibilidade de concentração da carteira em Valores Mobiliários de emissão de Sociedades Alvo que atuem no mesmo setor,

representa risco de liquidez dos referidos ativos, bem como torna os riscos dos investimentos diretamente relacionados à performance

e a evolução de tal setor. Alterações ao setor podem afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos investimentos do Fundo.

17. 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.

18. 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 parciais ou totais do capital investido pelos Cotistas no Fundo, bem como de eventual rentabilidade. 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, das Instituições Participantes, de suas respectivas partes relacionadas 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.
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19. 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, inclusive em

decorrência do passivo contingencial das Sociedades Alvo que possa vir a afetar o Patrimônio Líquido do Fundo em virtude de

obrigações assumidas pelo Fundo ou de sua condição de acionista.

20. 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,

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.

21. 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.

22. Inexistência de garantia de rentabilidade

Não há 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, 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 a qualquer parâmetro de rentabilidade que venha a ser

estabelecido no Regulamento.
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23. Risco da inexistência de rendimentos na hipótese de devolução de recursos nos casos de cancelamento, suspensão,

revogação, modificação da Oferta e/ou na hipótese de não serem atingidas determinadas condições indicadas pelos

Investidores nos respectivos Boletins de Subscrição, em especial no âmbito Assembleia Geral a ser realizada para aprovação

da aquisição das Sociedades Alvo.

Caso a Oferta venha a ser cancelada, suspensa, revogada ou modificada e/ou na hipótese do não atendimento de determinadas

condições indicadas pelos Investidores nos respectivos Boletins de Subscrição, em especial no âmbito da realização da Consulta de

Conflito de Interesses, nos termos e condições previstos no Prospecto, os valores já depositados serão devolvidos aos referidos

investidores acrescidos dos rendimentos líquidos, se houver, auferidos no período pelas aplicações realizadas, calculados pro rata

temporis, a partir da data de integralização até a data da efetiva devolução, observado que somente serão realizadas aplicações desde

que existam oportunidades de investimentos que prevejam que os valores originalmente depositados sejam integralmente restituídos

aos respectivos Investidores, e, em qualquer hipótese, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos custos da oferta, taxa

e/ou a tributos (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis e quaisquer tributos que venham

a ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada). Desta forma, caso o Gestor e o

Administrador não encontrem oportunidades de investimento que prevejam que os valores originalmente depositados sejam

integralmente restituídos aos respectivos Investidores, os valores depositados não serão aplicados e, portanto, não contarão com

qualquer remuneração ou correção monetária. Adicionalmente, considerando que as aplicações do Fundo estão sujeitas a riscos, não

há qualquer garantia de que se auferirá qualquer rendimento entre a data de integralização e a data da efetiva devolução.

24. 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.

25. Riscos de Não Aplicação do Tratamento Tributário Vigente

A Lei 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,
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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 11.478/07 e da Instrução CVM 578/16, não será aplicável aos Cotistas o tratamento tributário

descrito na Lei 11.478/07. Ademais, o não atendimento das condições e requisitos previstos na Lei 11.478/07 resultará na liquidação do

Fundo ou transformação em outra modalidade de fundo de investimento, nos termos o artigo 1º, Parágrafo Nono, da Lei 11.478/07.

26. Possibilidade de endividamento pelo Fundo

O Fundo poderá contrair ou efetuar empréstimos na forma do Regulamento, de modo que o Patrimônio Líquido do Fundo poderá ser

afetado em decorrência da obtenção de tais empréstimos.

27. Dependência em Relação à Equipe Chave

O sucesso do Fundo dependerá em parte da habilidade e da experiência dos profissionais de investimento do Gestor, em especial, dos

membros da Equipe Chave. Não há garantia de que tais profissionais continuarão a ser colaboradores do Gestor ou de suas Afiliadas

durante todo o Prazo de Duração, e qualquer demissão ou pedido de demissão de um funcionário membro da Equipe Chave pode ter

um impacto negativo sobre o desempenho do Fundo, sem prejuízo das demais consequências previstas no Regulamento.

28. Conversão e amortização integral compulsória das Cotas

Nos termos do Parágrafo Nono do Artigo 41 do Regulamento, caso o Cotista não enquadre suas Cotas Classe A ao Limite de

Participação, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, contados de seu desenquadramento, o Cotista terá seus direitos políticos suspensos

em relação às Cotas que ultrapassarem o Limite de Participação e o Administrador realizará, compulsoriamente, por meio dos

procedimentos descritos no Artigo 40 do Regulamento, sem a necessidade de Assembleia Geral ou de consentimento do Cotista, a

conversão das referidas Cotas Classe A em Cotas Classe B. As Cotas Classe B serão amortizadas integralmente e canceladas pelo
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Administrador no mesmo dia de sua conversão, e os pagamento serão realizados nos termos do Regulamento. Não havendo valores

suficientes para pagamento integral dessas amortizações de Cotas Classe B no último Dia Útil de um determinado semestre, o saldo

pendente poderá ser pago no último Dia Útil do semestre subsequente, podendo o pagamento do saldo ser sucessivamente prorrogado

até o integral pagamento do saldo devido. Assim sendo, o Cotista que não respeitar o Limite de Participação poderá sofrer prejuízos

substanciais ao ter seus direitos políticos suspensos e suas Cotas convertidas e integralmente amortizadas nos termos descritos acima.

29. Risco operacional na conversibilidade de Cotas Classe A em Cotas Classe B

A conversão das Cotas Classe A em Cotas Classe B, na hipótese de inobservância ao Limite de Participação, nos termos do Parágrafo

Nono do Artigo 41 do Regulamento, depende de procedimentos operacionais de múltiplos participantes, incluindo, para além do

Administrador, custodiantes e intermediários dos referidos Cotistas e o depositário central do mercado organizado administrado pela

B3. Nesse sentido, eventual falha, atraso ou mesmo defasagem normal na troca de informações entre os participantes envolvidos, ou,

ainda, eventual não cooperação dos custodiantes e intermediários dos referidos Cotistas que ocorra no âmbito dos procedimentos

interdependentes desses participantes pode, eventualmente, atrasar ou inviabilizar a conversibilidade das Cotas Classe A em Cotas

Classe B. Em função do descrito acima, não é possível garantir que o procedimento de conversão das Cotas Classe A em Cotas

Classe B previsto no Regulamento ocorrerá nos termos aqui previstos ou mesmo que terá qualquer sucesso. Consequentemente, o

supracitado mecanismo de conversão não deve ser considerado como uma garantia de que o Limite de Participação não será

excedido, tampouco deve ser considerado como uma garantia contra o risco não aplicação do tratamento tributário vigente e eventuais

prejuízos e consequências dele decorrentes.

30. 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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31. 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 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 bem como de mitigação de riscos ESG, conforme aplicáveis,

conforme indicadas no 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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32. 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 de 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. 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 distribuir aos seus Cotistas. 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).

33. Risco de responsabilização por passivos e decisões adversas em um ou mais processos administrativos e/ou judiciais em

que as Sociedades Alvos são partes.

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,



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANEXO AO

PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS  

RESPECTIVAS SEÇÕES DE FATORES DE RISCO 69

Fatores de Risco
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.

Além disso, as Sociedades Alvo, incluindo as Sociedades Iniciais, podem ser partes em processos administrativos e judiciais, na esfera

cível, regulatória, trabalhista e fiscal, que são ajuizados no curso habitual dos seus negócios. As sociedades não podem garantir que os

resultados de tais processos lhes serão favoráveis ou, ainda, que os riscos inerentes a tais ações estejam adequadamente provisionados.

As provisões constituídas e que venham a ser constituídas podem ser insuficientes para fazer frente ao custo total decorrente dos

processos. Adicionalmente, as Sociedades Alvo podem estar sujeitas a contingências por outros motivos que as obriguem a dispender

valores significativos. No caso de decisões judiciais desfavoráveis às Sociedades Alvo, especialmente em processos envolvendo valores

relevantes e causas conexas, que alcancem valores substanciais ou impeçam a realização de negócios conforme inicialmente planejados,

poderá se observar efeito adverso nos resultados das Sociedades Alvo, bem como os negócios e a situação financeira das Sociedades

Alvo podem ser adversamente afetados, o que pode impactar a rentabilidade das Cotas do Fundo.

Nesse sentido, cabe ressaltar o processo judicial movido pela Linhares, como operadora da UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo (UTE

LORM), em face da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, haja vista que a Linhares considera ter direito ao cálculo da

indisponibilidade de suas usinas termelétricas com base em médias móveis de 60 meses, conforme disposto no art. 5º, parágrafo único,

II, da Resolução n° 169/2005. A ação proposta pela Linhares anda na esteira de outras ações movidas por participantes do mesmo

segmento de atuação questionando a validade e aplicabilidade do Parecer n° 593/2013/PGE-ANEEL/PGF/AGU da Procuradoria da

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o qual impôs que, nos leilões para contratação de energia promovidos pela Agência a

partir de 2008, os licitantes estariam sujeitos à apuração da indisponibilidade com base horária, em razão de alterações promovidas pela

Resolução n° 293/2007 às regras de comercialização vigentes à época. Nesse sentido, a ANEEL e a Câmara de Comercialização de

Energia Elétrica - CCEE iniciaram a apuração da indisponibilidade da UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo com base horária, o que levou a

Linhares a interpor Ação Ordinária contra a Agência em 2014. Em 23 de janeiro de 2015, foi proferida decisão liminar favorável à

companhia, a qual se mantém em vigor até a presente data. Todavia, caso venha a ser proferida decisão judicial adversa aos interesses

da companhia que revogue a liminar atualmente em vigor, a apuração da indisponibilidade das usinas passará a ser realizada com base

horária, o que poderá impactar adversamente os negócios da companhia e prejudicar a rentabilidade das cotas do Fundo.
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34. Riscos Relacionados a Reclamação de Terceiros

No âmbito de suas atividades, as Sociedades Alvo e, eventualmente, o próprio Fundo poderão responder a processos administrativos

ou judiciais, nas esferas ambiental, cível, fiscal e/ou trabalhista, movidos por terceiros, o que poderá impactar negativamente a

rentabilidade das Cotas do Fundo.

35. Risco de decisões judiciais desfavoráveis.

O Fundo poderá ser réu em diversas ações, nas esferas cível, tributária e trabalhista. Não há garantia de que o Fundo venha a obter

resultados favoráveis ou que eventuais processos judiciais ou administrativos propostos contra o Fundo venham a ser julgados

improcedentes, ou, ainda, que ele tenha reservas suficientes. Caso tais reservas não sejam suficientes, é possível que um aporte

adicional de recursos seja feito mediante a subscrição e integralização de novas Cotas Classe A pelos Cotistas, que deverão arcar com

eventuais perdas.

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, impactando o poder decisório dentro da

Sociedade Alvo.

37. 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.
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38. As Sociedades Alvo estão sujeitas à Lei Anticorrupção Brasileira

As Sociedades Alvo estão sujeitas à legislação anticorrupção brasileira, que possui sanções severas e pode fundamentar investigações

e processos diversos, nos âmbitos administrativo, cível e criminal, contra pessoas físicas e jurídicas, a depender do caso. Além de

outras leis já existentes e aplicáveis a atos de corrupção, a Lei 12.846 de 2013 entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014, instituindo a

responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de determinados atos lesivos contra a administração

pública, nacional ou estrangeira. Isso significa que, caso ocorram os atos ilícitos previstos por essa lei, no interesse ou benefício das

Sociedades Alvo, essas pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas independentemente de culpa ou dolo, ainda que tais atos

tenham sido realizados sem a autorização ou conhecimento de seus gestores, podendo as autoridades brasileiras impor penalidades

pecuniárias aos envolvidos em conduta ilícita. Ainda, divulgações na imprensa de notícias relativas às eventuais investigações e

potenciais ações sancionadoras podem ter um efeito material negativo sobre os negócios do Fundo, inclusive sobre sua reputação,

suas condições financeiras, seus resultados das operações, a liquidez e o preço de negociação dos valores mobiliários emitidos pelo

Fundo, podendo, portanto, haver prejuízos para o Fundo e seus Cotistas.

39. 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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40. Risco de Coinvestimento – Coinvestimento por determinados Cotistas

O Fundo poderá, na forma prevista no 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

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.

41. Risco de Não Aquisição das Sociedades Iniciais na Primeira Oferta

A destinação dos recursos da Primeira Oferta para a aquisição das Sociedades Iniciais está sujeita a negociação e fechamento de

negócios jurídicos independentes entre si, sem prejuízo da conclusão satisfatória da auditoria das Sociedades Iniciais a serem

adquiridas com os recursos da Primeira Oferta, inclusive a participação de acionistas minoritários das referidas Sociedades Iniciais

podem dificultar as aquisições pretendidas. Não há garantia de que o Fundo e as demais partes envolvidas em tais transações tenham

êxito nas respectivas negociações e fechamentos, podendo haver prejuízos para o Fundo e seus Cotistas em razão da frustação

desses negócios jurídicos. Adicionalmente, os recursos captados na Primeira Oferta poderão não ser suficientes para a aquisição de

todas as Sociedades Iniciais indicadas no item “Destinação dos Recursos”, em caso de não atingimento do montante mínimo da

Primeira Oferta, Além disso, a aquisição das referidas Sociedades Iniciais dependerá de anuência prévia dos Cotistas do Fundo no

âmbito da Consulta de Conflito de Interesses. Em qualquer dos casos acima, a frustração na aquisição das Sociedades Iniciais

descritas no item “Destinação dos Recursos” poderá afetar a rentabilidade das Cotas ou a própria viabilidade da Oferta.

42. Risco de não concretização da Oferta

Considerando que não haverá a possibilidade de distribuição parcial das Cotas Classe A no âmbito da Oferta, caso não haja demanda

para a subscrição das Cotas Classe A por parte dos Investidores Não-Institucionais e dos Investidores Institucionais até a data da

conclusão do Procedimento de Bookbuilding, conforme decisão do Administrador e do Gestor, em comum acordo com os Coordenadores,

a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento automaticamente cancelados.
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43. Risco de Não Aprovação de Conflito de Interesses
Considerando a necessidade de aprovação em Consulta de Conflito de Interesses da aquisição das Sociedades Iniciais indicadas no
Anexo VI do Regulamento, em razão da caracterização de conflito de interesses para viabilizar o exercício do direito de voto, além da
prestação de garantias pelo Fundo em relação a dívidas contraídas em relação a determinadas Sociedades Iniciais, condições estas
essenciais para a aquisição definitiva das Sociedades Iniciais. Caso a aquisição ou a prestação de garantias não sejam aprovadas em
Consulta de Conflito de Interesses, a aquisição das Sociedades Iniciais indicadas no Anexo VI do Regulamento e no item 5.29 do
Prospecto Preliminar não será realizada e os recursos integralizados pelos investidores no âmbito da Primeira Oferta deverão ser
devolvidos aos Investidores. Os valores já depositados serão devolvidos aos referidos Investidores, acrescidos dos rendimentos
líquidos, se houver, auferidos no período pelas aplicações realizadas, calculados pro rata temporis, a partir da data de integralização
até a data da efetiva devolução, e, em qualquer hipótese, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos custos da oferta, taxa
e/ou a tributos (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis e quaisquer tributos que venham
a ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis
contados da Consulta de Conflito de Interesses que não aprove a respectiva aquisição. Nesta hipótese de restituição de quaisquer
valores aos Investidores estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos. Para maiores informações sobre a
devolução dos valores já depositados, vide o fator de risco “Risco da inexistência de rendimentos na hipótese de devolução de recursos
nos casos de cancelamento, suspensão, revogação, modificação da Oferta e/ou na hipótese de não serem atingidas determinadas
condições indicadas pelos Investidores nos respectivos Boletins de Subscrição, em especial no âmbito da Consulta de Conflito de
Interesses a ser realizada para aprovação da aquisição das Sociedades Iniciais.

44. Risco de conflito de interesses em decorrência do relacionamento existente entre Coordenador Líder e Administrador,
Escriturador, Gestor e Custodiante
No âmbito da Oferta, o Administrador, Escriturador e Custodiante assumiu também a posição de Coordenador Líder da Oferta, bem
como contratou o Gestor, entidade pertencente ao mesmo conglomerado financeiro do Administrador, para a prestação dos serviços de
gestão profissional da carteira. Não é possível assegurar que a cumulação de funções pelo Administrador e a contratação do Gestor
pelo Administrador não caracterizarão situações de conflito de interesses efetivo ou potencial, o que pode acarretar perdas patrimoniais
ao Fundo e aos Cotistas.
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45. 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.

46. Riscos relacionados à amortização/resgate de Cotas

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, a seu exclusivo critério, decidir quando serão

realizadas amortizações de Cotas.

47. 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.
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48. Liquidez reduzida das Cotas em mercado secundário

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. 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 [●], Parágrafo [●] 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.

49. Risco de liquidação do Fundo ou transformação em outra modalidade de fundo de investimento.

Caso o investimento em Sociedades Alvo não seja concluído dentro do Prazo para Enquadramento e o Fundo não esteja enquadrado

no nível mínimo de investimento estabelecido no Regulamento e na Lei 11.478, o Fundo será liquidado ou transformado em outra

modalidade de fundo de investimento, nos termos da Lei nº 11.478. Em caso de liquidação do Fundo, o Administrador devolverá

eventuais valores que tenham sido depositados pelos investidores que assinaram o Boletim de Subscrição. Referidos valores, se

houver, serão depositados aos investidores, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados do término do Prazo para Enquadramento,

sem qualquer remuneração ou correção monetária. Na hipótese de transformação do Fundo em outra modalidade de fundo de

investimento, será convocada Assembleia Geral de Cotistas do Fundo para deliberar sobre a aprovação da referida transformação. Em

caso de não aprovação da transformação pela Assembleia, o Administrador devolverá eventuais valores que tenham sido depositados

pelos investidores que assinaram o Boletim de Subscrição no âmbito da Oferta, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da referida

Assembleia, sem qualquer remuneração ou correção monetária.

50. 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
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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.

51. Risco decorrente da inexistência de garantia para distribuições semestrais

Dispõe o Regulamento que o Gestor fará uma gestão de caixa ativa do Fundo, com vistas a distribuições semestrais aos Cotistas,

mediante o recebimento de recursos provenientes das operações das Sociedades Alvo investidas, de forma a manter a homogeneidade

e periodicidade na distribuição de recursos. Nada obstante, esse dispositivo não representa garantia firme pelo Fundo, Administrador

ou Gestor de que serão realizadas, de fato, distribuições semestrais, as quais estarão sujeitas à disponibilidade de caixa no Fundo ou

até mesmo conveniência na realização das amortizações em vista de potenciais investimentos do Fundo a critério do Gestor, em

decorrência da eventual ausência de recebimento pelo Fundo de rendimentos, dividendos, bônus entre outras hipóteses por parte das

Sociedades Alvo investidas. Dessa forma, os Cotistas poderão não perceber recursos decorrentes das distribuições semestrais, o que

poderá impactar a sua liquidez.

52. 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, ações governamentais discricionárias podem afetar de forma adversa as atividades das Sociedades Alvo, como medidas

regulatórias que poderão impor um ônus e/ou restringir a expansão do projeto das Sociedades Alvo. Na medida em que as Sociedades

Alvo não sejam capazes de repassar aos seus clientes os custos decorrentes da edição de novas leis e/ou medidas regulatórias, os

resultados do Fundo podem ser adversamente afetados.
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53. 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;

multas simples, multas diárias, embargos de obra e/ou suspensão das atividades; suspensão, encerramento e proibição de contratação

com o Poder Público; surgimento de exigências ambientais adicionais não previstas inicialmente; falhas no levantamento da fauna e da

flora; falhas no plano de execução ambiental; revisão ou reelaboração dos estudos ambientais; e/ou reparação e indenização por

quaisquer danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Tais eventos ou medidas podem causar prejuízos ao Fundo.

Adicionalmente, as agências governamentais ou outras autoridades podem também editar novas regras mais rigorosas ou buscar

interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que podem acarretar em gastos de recursos adicionais na

adequação ambiental dos projetos das Sociedades Alvo, inclusive obtenção de licenças ambientais para instalações e equipamentos

que não necessitavam anteriormente. As agências governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira

significativa a emissão ou renovação das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento dos negócios dos proprietários e

dos locatários, gerando, consequentemente, efeitos adversos em seus negócios. A ocorrência dos eventos acima pode afetar

negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas Classe A.

54. Risco de sinistro

A ocorrência de desastres naturais como, por exemplo, vendavais, inundações, tempestades ou terremotos, pode causar danos aos

imóveis integrantes dos projetos das Sociedades Alvo, afetando negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de

negociação das Cotas Classe A. No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis integrantes dos projetos das

Sociedades Alvo, direta ou indiretamente, os recursos obtidos pela cobertura do seguro dependerão da capacidade de pagamento da

companhia seguradora contratada, bem como as indenizações a serem pagas pelas seguradoras, e poderão ser insuficientes para a

reparação do dano sofrido, impactando negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade do Fundo e o preço de negociação das

Cotas Classe A. Na hipótese de os valores pagos pela seguradora não serem suficientes para reparar o dano sofrido, deverá ser

convocada assembleia geral de Cotistas para que os Cotistas deliberem o procedimento a ser adotado. Há, também, determinados
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tipos de perdas que não estarão cobertas pelas apólices, tais como atos de terrorismo, guerras e/ou revoluções civis. Se qualquer dos

eventos não cobertos nos termos dos contratos de seguro vier a ocorrer, o Fundo poderá sofrer perdas relevantes e poderá ser

obrigado a incorrer em custos adicionais, os quais poderão afetar o seu desempenho operacional. Ainda, o Fundo poderá ser

responsabilizado judicialmente pelo pagamento de indenização a eventuais vítimas do sinistro ocorrido, o que poderá ocasionar efeitos

adversos em sua condição financeira e, consequentemente, nos rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas.

55. Risco Socioambiental

As operações do Fundo e das Sociedades Investidas podem estar sujeitas a leis e regulamentos ambientais federais, estaduais e

municipais, além de regulações setoriais específicas. Essas leis e regulamentos ambientais podem acarretar atrasos, fazer com que o

Fundo e as Sociedades Alvo, no âmbito de cada empreendimento, incorram em custos significativos para cumpri-las, assim como

proibir ou restringir severamente o desenvolvimento de determinadas atividades, especialmente em regiões ou áreas ambientalmente

sensíveis. O eventual descumprimento de leis e regulamentos ambientais também pode acarretar a imposição de sanções

administrativas, cíveis e criminais (tais como multas e indenizações). As leis e regulamentos ambientais podem se tornar mais

restritivas, sendo que qualquer aumento de restrições pode afetar adversamente os negócios do Fundo e a sua rentabilidade.

Adicionalmente, existe a possibilidade de as leis de proteção ambiental serem alteradas após o início do desenvolvimento de

determinada atividade por uma Sociedade Alvo e antes de sua conclusão, o que poderá trazer atrasos e/ou modificações ao objetivo

inicialmente projetado. Além disso, as atividades empresárias desenvolvidas pelas Sociedades Alvo podem estar sujeitas ao risco

social, sobretudo de natureza trabalhista, considerando a possibilidade de exposição dos colaboradores a ambientes perigosos e

insalubres. Os fatores descritos acima poderão afetar adversamente as atividades do Fundo, das Sociedades Alvo e,

consequentemente, a rentabilidade das Cotas Classe A.

56. 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.
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57. 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.

58. 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: realização de gastos acima do orçado (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.

59. 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, entre outros, e pode afetar negativamente as atividades do Fundo. Ademais, as Sociedades Alvo assumem

os riscos de performance dos projetos explorados nos termos da matriz de risco dos respectivos contratos. A incidência de um evento 

alocado à Sociedade Alvo, como, por exemplo, a redução da demanda estimada, deverá ser suportada integralmente pela Sociedade

Alvo o que poderá ter um efeito adverso sobre os negócios e situação financeira do Fundo. 

60. Risco de revogação de autorização dos projetos excepcionais de Operação Comercial

Com relação aos projetos de “Operação Comercial” nos quais (a) a Sociedade Alvo tenha obtido provimento judicial ou administrativo 

para regular funcionamento sem tal autorização, (b) que estejam em processo regular de renovação, e/ou (c) cuja não obtenção, 

renovação, cancelamento, revogação, suspensão ou extinção esteja sendo contestada de boa-fé pela Sociedade Alvo por meio de 

procedimentos judiciais ou administrativos, eventual revogação da respectiva autorização de funcionamento poderá ter um efeito 

adverso FIP-IE sobre os negócios e situação financeira do Fundo.
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61. Risco relacionado à extinção dos contratos das Sociedades Alvo

Os contratos das Sociedades Alvo estarão sujeitos à extinção antecipada em determinadas circunstâncias estabelecidas pela

legislação e pelos próprios contratos, por meio da instauração de processo administrativo, no qual deverá ser garantido o contraditório

e ampla defesa. Ocorrendo a extinção do contrato, os ativos utilizados em concessões e arrendamentos serão revertidos ao Poder

Concedente e, nos termos da legislação vigente, seu titular deverá ser ressarcido por investimentos realizados com relação a referidos

bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados. Não podemos garantir que, em caso de extinção antecipada, eventual

indenização do valor de ativos que não tenham sido completamente amortizados ou depreciados compensará a perda de lucro futuro.

Se o Poder Concedente extinguir o contrato da Sociedade Alvo em caso de inadimplemento, o valor pode ser reduzido a até zero, a

partir do desconto do valor das multas e dos danos eventualmente causados pela concessionária. O término antecipado dos contratos

poderá ter um efeito adverso sobre os negócios, os resultados operacionais e a situação financeira do Fundo.

62. Risco relacionado à renovação dos contratos

Os instrumentos contratuais das Sociedades Alvo disporão sobre o prazo determinado para a implantação e exploração do projeto de

infraestrutura, sendo que determinados contratos podem prever a impossibilidade de prorrogação do termo contratual. Além disso, em

virtude da discricionariedade administrativa para a prorrogação e/ou renovação das outorgas, o Poder Concedente poderá não permitir

tais renovações ou as Sociedades Alvo poderão não aceitar os termos e condições propostos para as prorrogações em questão. Não

há como garantir que as atuais outorgas das Sociedades Alvo serão renovadas em termos iguais e/ou mais favoráveis do que aqueles

atualmente em vigor.

63. Risco de falha de liquidação pelos Investidores

Caso na Data de Liquidação os Investidores não integralizem as Cotas conforme seu respectivo Pedido de Reserva, ou diretamente

junto ao Escriturador, conforme o caso, o Montante da Oferta poderá não ser atingido, resultando, assim, em não concretização da

Oferta. Nesta hipótese, os Investidores incorrerão nos mesmos riscos apontados em caso de não concretização da Oferta.
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64. Indisponibilidade de negociação das Cotas no mercado secundário até a realização da Consulta de Conflito de Interesses.

Conforme previsto na Seção “Termos e Condições da Oferta”, “Negociação das Cotas” do Prospecto Preliminar, as Cotas Classe A

ficarão bloqueadas para negociação no mercado secundário até a integralização e o encerramento da Oferta e, adicionalmente, à

realização da Consulta de Conflito de Interesses. Nesse sentido, cada Investidor deverá considerar essa indisponibilidade de

negociação temporária das Cotas Classe A no mercado secundário como fator que poderá afetar suas decisões de investimento.

65. Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta.

Conforme descrito no Prospecto Preliminar, as Pessoas Vinculadas poderão adquirir Cotas Classe A do Fundo no âmbito da Oferta Não

Institucional, e na Oferta Institucional (no âmbito da Alocação Skin in the Game e em relação à parcela remanescente), sujeitas, no

caso da parcela remanescente da Oferta Institucional, a corte em caso de excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) do Montante

Total da Oferta, nos termos da Instrução CVM 400. A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá: (a) reduzir a quantidade de

Cotas Classe A para o público em geral, reduzindo a liquidez dessas Cotas posteriormente no mercado secundário, uma vez que as

Pessoas Vinculadas poderiam optar por manter suas Cotas fora de circulação, influenciando a liquidez; e (c) prejudicar a rentabilidade

do Fundo. O Administrador e os Coordenadores não têm como garantir que o investimento nas Cotas por Pessoas Vinculadas não

ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter suas Cotas fora de circulação. Adicionalmente, o Preço por Cota

será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da regulamentação em vigor e conforme descrito no

Prospecto, (i) será aceita a participação de Pessoas Vinculadas ao Gestor na Alocação Skin in the Game, e (ii) poderá ser aceita a

participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Cota, mediante a

participação destes no Procedimento de Bookbuilding. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas

(inclusive Pessoas Vinculadas ao Gestor) no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por

Cota, e o investimento nas Cotas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar em redução da liquidez

das Cotas no mercado secundário.



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANEXO AO

PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS  

RESPECTIVAS SEÇÕES DE FATORES DE RISCO 82

Seção 4

Disponibilização de 

Avisos e Anúncios 

da Oferta



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANEXO AO

PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS  

RESPECTIVAS SEÇÕES DE FATORES DE RISCO 83

DISPONIBILIZAÇÃO DE AVISOS E ANÚNCIOS DAOFERTA

O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO DOS COORDENADORES E DAS INSTITUIÇÕES

CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO

TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA,

EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DO ADMINISTRADOR DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA

OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3:

Coordenador Líder

https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2020” e clicar em

“Aviso ao Mercado do FIP-IE BTG Pactual Infraestrutura Dividendos“, “Anúncio de Início do FIP-IE BTG Pactual Infraestrutura Dividendos”,

“Prospecto Preliminar do BTG Pactual Infraestrutura Dividendos” ou “Prospecto Definitivo do FIP-IE BTG Pactual Infraestrutura Dividendos”, “Anúncio

de Encerramento FIP-IE BTG Pactual Infraestrutura Dividendos” ou a opção desejada).

Administrador

https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste website, no campo “Fundos de Investimentos com Instruções CVM

Específicas”, acessar a barra “Pesquisar” e procurar por “FIP-IE BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS”, então clicar em “Aviso ao

Mercado”, “Anúncio de Início”, “Prospecto Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada)

Coordenadores

https://www.credit-suisse.com/br/pt/private-banking/ofertas-publicas.html (neste website, clicar em BTG Infra FIP-IE – Oferta pública de distribuição

de cotas classe A da primeira emissão do BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimentos em Participação em Infraestrutura, em

seguida clicar em “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Prospecto Preliminar”, “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Encerramento” ou opção

desejada)

https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website, clicar em Fundo de Investimento em Participação de

Infraestrutura – BTG Infraestrutura Dividendos, em seguida clicar em “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Prospecto Preliminar”,

“Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Encerramento” ou opção desejada)

http://www.btgpactual.com/home/investment-bank
http://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
https://www.credit-suisse.com/br/pt/private-banking/ofertas-publicas.html
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm
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Coordenadores (Continuação)

www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, no item “Ofertas em Andamento”, acessar “FIP-IE BTG Infraestrutura Dividendos", e, em seguida

acessar “Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Prospecto Preliminar" ou "Prospecto Definitivo", "Anúncio de Encerramento" ou a opção

desejada)

CVM Na sede da CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de

Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, bem como na

seguinte página: www.cvm.gov.br (neste website, no “Menu”, clicar no link “Informações de Regulados”, clicar no link “Fundos de Investimento”, clicar

no link “Consulta a Informações de Fundos”, clicar em “Fundos de Investimento Sob Análise”, digitar no primeiro campo “BTG Pactual Infraestrutura

Dividendos Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura”).

B3 www.b3.com.br (neste website acessar > Produtos e Serviços > Soluções para Emissores > Ofertas públicas / Saiba mais > Ofertas em andamento

> Fundos > “BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura” e, então, localizar o documento

requerido).

http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/

