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Disclaimer

Este Material Publicitário foi preparado pelo Banco BTG Pactual S.A., na qualidade de coordenador líder da Oferta (“Coordenador Líder”), e pela BTG Pactual Asset
Management S.A. DTVM (“Gestor”), na qualidade de gestor do Fundo, relacionado à distribuição primária de cotas da 1ª (Primeira) Emissão do Endurance Debt Fundo De
Investimento Em Participações Em Infraestrutura (“Oferta”, “Cotas”, “Emissão” e “Fundo”, respectivamente), tendo sido elaborado com base em informações prestadas pelo
Gestor e pelo Fundo constantes no Regulamento e no Prospecto (conforme abaixo definidos) e não implica , por parte do Coordenador Líder, em nenhuma declaração ou
garantia com relação às informações contidas neste Material Publicitário ou julgamento sobre a qualidade do Fundo ou da Oferta ou Cotas objeto deste Material Publici tário e
não deve ser interpretado como uma solici tação ou oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários e não deve ser tratado como uma recomendação de

investimento nasCotas.

Este Material Publici tário apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o prospecto 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, os quais que devem ser
cons iderados para os investimentos nas Cotas.

Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se nas informações contidas no Prospecto, que conterá informações detalhadas a respeito da Emissão,
da Oferta, das Cotas, do Fundo, suas atividades, situação econômico-financeira e dos riscos relacionados a fatores macroeconômicos , aos setores de atuação do Fundo e às
atividades do Fundo. As informações contidas neste Material Publicitário não foram conferidas de forma independente pelo Coordenador Líder. O Prospecto poderá ser obtido
junto ao Coordenador Líder, ao BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários , na qualidade de adminis trador do Fundo
(“Administrador”), ao Gestor, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

O presente Material Publici tário não consti tui 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 . A decisão de investimento dos potenciais investidores nas Cotas é 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 , 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 a serem fornecidas ao mercado
durante todo o prazo de dis tribuição 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 abrangênciadas informações aquiapresentadas. O Coordenador Líder não atualizará quaisquer das informações contidas neste Material Publicitário.

Informações detalhadas sobre o Fundo podem ser encontradas no Regulamento e no Prospecto que se encontram disponíveis para consulta nos sites indicadosno slide 53.
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A decisão de investimento em Cotas 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 formarseu julgamento para o investimento nas Cotas 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, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos
a flutuações típicas do mercado em geral, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, mesmo
que o Administrador e o Gestor mantenham rotinas e procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas
para o Fundo e para o Cotista.

Eventuais estimativas e declarações futuras presentes neste Material Publicitário e no Prospecto, incluindo informações sobre 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 Cotas.

Os potenciais investidores deverão tomar a decisão de investimento nas Cotas 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.

Como em toda estratégia de investimento, há potencial para o lucro assim como possibilidade de perda, inclusive total. Frequentemente, há diferenças entre o
desempenho hipotéticoe o desempenho real obtido. Resultados hipotéticos de desempenho têm muitas limitações que lhes sãoinerentes.
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A APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A PRESENTE OFERTA NÃO CONSTITUI VENDA, PROMESSA DE VENDA, OFERTA À VENDA OU SUBSCRIÇÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS, O QUE SOMENTE PODERÁ SER FEITO APÓS O REGISTRO DO FUNDO NA CVM. O REGISTRO DA OFERTA FOI REQUERIDO JUNTO ÀCVM EM 21 DE AGOSTO
DE 2020, NOS TERMOS DAINSTRUÇÃOCVM 400, ESTANDO AOFERTA SUJEITA ÀPRÉVIAAPROVAÇÃO E REGISTRO NACVM.

ESTE FUNDO UTILIZAESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAISPARA SEUS COTISTAS.

O INVESTIMENTO DO FUNDO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O ADMINISTRADOR E O GESTOR MANTENHAM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
RISCOS DAS APLICAÇÕES DO FUNDO, NÃO HÁ QUALQUER GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA OS COTISTAS.
QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOBRE
QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. A RENTABILIDADE
PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

AS INFORMAÇÕESCONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIACOM O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM.

A OFERTANÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZEM SEUS INVESTIMENTOS.

CONSIDERADA A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA EM VIGOR E O PÚBLICO ALVO DO FUNDO PREVISTO NO ART. 14 DO REGULAMENTO, O INVESTIMENTO EM COTAS DO
FUNDO NÃO SE DESTINA A INVESTIDORES RESIDENTES NO EXTERIOR TAMPOUCO A PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO SEJAM ISENTAS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO
DE RENDA NA FONTE, OU SUJEITOS À ALÍQUOTA DE 0% (ZERO POR CENTO), QUANDO DA AMORTIZAÇÃO DE COTAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO
SEGUNDO, DA LEI N.º 11.478/07 E/OU DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICÁVEL A TAL PESSOA JURÍDICA.

Este Material Publicitário é de uso restrito de seu destinatário e não deve ser reproduzido, distribuído, publicado, transmitido ou divulgado a terceiros. A entrega
deste Material Publicitário para qualquer pessoa que não o seu destinatário ou quaisquer pessoas contratadas para auxiliar o destinatário é proibida, e qualquer
divulgação de seu conteúdo sem autorização prévia do Coordenador Líder é expressamente vedada. Cada investidor que aceitar a entrega deste Material Publicitário
concorda com os termos acima e concorda em não produzir cópiasdeste Material Publicitáriono todo ou em parte.
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Aviso
O FUNDO NÃO POSSUI RENTABILIDADE ALVO. QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOBRE
QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE
RENTABILIDADE FUTURA.

AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO CONSTITUEM UM RESUMO DOS PRINCIPAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA, AS QUAIS ESTÃO DETALHADAMENTE DESCRITAS NO
PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO, NAS PÁGINAS 144 A 163.

AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO E NO PROSPECTO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.

O INVESTIMENTO NO FUNDO DE QUE T RATA 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 PA RA O INVESTIDOR. OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
DO PROSPECTO, NAS PÁGINAS 144 A 163

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 E AO REGULAMENTO, QUE TOMOU
CIÊNCIA DOS OBJETIVOS DO FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DA COMPOSIÇÃO DA SUA CARTEIRA E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA PELO FUNDO, DOS RISCOS ASSOCIADOS AO SEU
INVESTIMENTO NO FUNDO E DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO E PERDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, DE PERDA, PARCIAL OU TOTAL, DO CAPITAL INVESTIDO
NO FUNDO.

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

ESTE MATERIAL É CONFIDENCIAL E NÃO DEVE SER REPRODUZIDO OU DIVULGADO A QUAISQUER TERCEIROS. ADICIONALMENTE, ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO SE DESTINA À UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS
PÚBLICOS DE COMUNICAÇÃO, TAIS COMO: JORNAIS, REVISTAS, RÁDIO, TELEVISÃO, PAGINAS ABERTAS NA INTERNET OU EM ESTABELECIMENTOS ABERTOS AO PÚBLICO.

A OFERTA SERÁ REGISTRADA NA ANBIMA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO “CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E
MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS” VIGENTE A PARTIR DE 23 DE MAIO DE 2019.

ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO FOI NO SINGULAR OU NO PLURAL), QUE NÃO SEJAM DEFINIDOS DE OUTRA FORMA NESTA APRESENTAÇÃO, TERÃO OS SIGNIFICADOS QUE LHES SÃO ATRIBUÍDOS NO PROSPECTO.
ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E DE ACORDO COM O “CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS”. O SELO ANBIMA INCLUÍDO NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.

O FUNDO NÃO CONTARÁ COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS COORDENADORES, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE DO FUNDO, BEM COMO DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.

NÃO SERÁ DEVIDA PELO FUNDO, PELO ADMINISTRADOR, PELO GESTOR E/OU PELO COORDENADOR LÍDER DA OFERTA QUALQUER INDENIZAÇÃO, MULTA OU PENALIDADE DE QUALQUER NATUREZA, CASO OS
COTISTAS NÃO ALCANCEM A REMUNERAÇÃO ESPERADA COM O INVESTIMENTO NO FUNDO OU CASO OS COTISTAS SOFRAM QUALQUER PREJUÍZO RESULTANTE DE SEU INVESTIMENTO NO FUNDO.

OS TERMOS UTILIZADOS NESTA APRESENTAÇÃO, INICIADOS EM LETRAS MAIÚSCULAS (ESTEJAM NO SINGULAR OU NO PLURAL), QUE NÃO SEJAM DEF INIDOS DE OUTRA FORMA NESTA APRESENTAÇÃO, TERÃO 
OS SIGNIFICADOS QUE LHES SÃO ATRIBUÍDOS NO PROSPECTO. 5
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Emissora Endurance Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (“Fundo” ou “FIP”)

Listagem B3

Estrutura da Oferta Oferta em série única, realizada na classe de Cotas A

Valor da Oferta R$ 410.000.000,00 (quatrocentos e dez milhões de reais)

Composição da Oferta Oferta 100% Primária 

Uso dos Recursos Aquisição das Debêntures¹ a serem emitidas pela Itapoá Participações S.A. (“Itapoá Participações”)

Prazo do Fundo 20 anos

Expectativa de Taxa Interna de Retorno² IPCA + 7,85% a.a.

Taxa de Gestão e Administração 0,30% a.a.

Fluxo de Amortização das Debêntures

(Principal e Juros) 

Prazo das debêntures

Os juros não pagos no período de carência deverão ser capitalizados. Após 2024, o pagamento de juros será integral. A Itapoá Participações S.A. 
deverá antecipar o pagamento da debenture caso haja fluxo adicional em conta vinculada durante os primeiros anos (cash sweep) limitado a R$ 60 
milhões
Prazo das debêntures de 20 anos, com prazo médio de 15,4 anos e duration de 9,7 anos

As debêntures emitidas pela Itapoá Participações serão integralmente adquiridas pelo FIP¹
Principais Características do FIP-IE
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0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,4%

0,4% 0,6% 0,6%
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48% 48% 50% 50% 53% 53%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%
100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%
100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

52% 52% 50% 50% 47% 47%

 Principal  Juros

0,06% 0,06%

Informação na página 25, 62, 
63 e 64 do Prospecto 

Nota: (1) A subscrição pelo Fundo das Debêntures emitidas pelo Ativo Alvo, conforme descrito neste material, ainda está em fase de negociação. Na presente data, não há qualquer instrumento vinculante celebrado com os emissores dos 
ativos acima, não tendo sido realizada ainda auditoria jurídica completa das sociedades integrantes do Ativo Alvo. Dessa forma, não há garantia de que (i) o Fundo investirá no Ativo Alvo, e (ii) os investimentos no Ativo Alvo, caso 
efetivados, serão realizados na forma descrita neste Material. 
Nota: (2) A expectativa de Taxa Interna de Retorno é de IPCA + 7,85% ao ano, considerando o investimento pelo Fundo nos Valores Mobiliários de emissão do Ativo Alvo, observadas as características do Ativo Alvo descritas na Seção
“Informações Relativas ao Ativo Alvo” a partir da página 88 do Prospecto Preliminar, e desde que mantidas as principais condições previstas na seção “Destinação dos Recursos” nos documentos definitivos e vinculantes de escritura de
emissão de debêntures e respectivos documentos de garantia, que ainda estão em fase de negociação. Para maiores informações, vide seção “Informações Relativas ao Ativo Alvo” na página 88 do Prospecto Preliminar. O Fundo não
possui rentabilidade alvo. 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. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
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Garantias das Debêntures

• Alienação Fiduciária de 100% Ações da Itapoá Participações S.A. e dos respectivos dividendos;

• Alienação Fiduciária de 80% das Ações da Portosul e dos respectivos dividendos;

• Cessão Fiduciária de contas vinculadas onde transitarão os dividendos, direitos e rendimentos das ações alienadas;

• Cessão Fiduciária de 80% dos dividendos distribuídos pela Portinvest à Portosul.

Mecanismo de Cash Sweep
Amortização extraordinári a obrigatória de até R$ 60 milhões, em caso de sobejo de recursos na conta vinculada (após

pagamento de juros remuneratórios das debêntures)

Constituição da Oferta

• Condomínio Fechado

• Não haverá resgate de cotas, a não ser por ocasião de liquidação do Fundo

• Rendimentos pagos semestralmente

• Regulamento em conformidade com o disposto na Lei nº 11.478/07 e na ICVM 578

Público Alvo
O Fundo é destinado exclusivamente aos investidores qualificados, entendidos aqueles que se enquadrem no conceito estabelecid o 

pelo artigo 9º-B da Instrução CVM 539

Regras Adicionais

• O Fundo deverá ter, no mínimo, 5 (cinco) cotistas, sendo que cada Cotista não poderá deter mais do que 40% (quarenta por cento) 

das cotas emitidas ou auferir rendimento superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimento do Fundo.

• Limite Máximo de Investimento: Nenhum investidor poderá subscrever Cotas em montante superior a R$ 102.500.000,00

Datas Chave Estimadas¹

• Início das Apresentações de Roadshow: 16/11/2020

• Início do Período de Reservas: 24/11/2020

• Encerramento do Período de Reservas: 10/12/2020

• Procedimento do Bookbuilding: 11/12/2020

• Data de Liquidação: 15/01/2021

Formador de Mercado
Se aprovado pela Assembleia Geral de Cotistas do Fundo após o encerramento da Oferta, por meio de Consulta de                        

Conflito de Interesse

Administrador / Gestor

Coordenador Líder

Principais Características do FIP-IE (cont.)
As debêntures emitidas pela Itapoá Participações serão integralmente adquiridas pelo FIP
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Informação nas páginas 39, 50,
60, 61, 64 e 121 do Prospecto 

(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma pre visão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão
do registro da Oferta pe la CVM, qualquer modif icação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta. Caso ocorram alterações das circunstâncias,
suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
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Alinhamento de Interesses entre Acionistas e Cotistas
▪ O acionista não está vendendo o ativo, mantém-se 100% no risco e só recebe depois do cotista

▪ Nos FIP-IEsde equity os gestores transferem o ativo aos cotistas, mantendo baixo nível de exposição

Notas: (1) Isenção para investidor Pessoa Física, desde que as condições previstas na legislação sejam observadas  (2) Rankin g ANBIMA – Ranking de gestão global – Setembro 2020, excluídos Bancos Públicos e de 
Varejo (Ex CEF, BB, Bradesco, Santander e Itaú)

Gestão BTG Pactual: Maior Gestora Independente de Recursos do Brasil²
▪ Gestor fará acompanhamento profissional das Debêntures, com relatórios semestrais aos cotistas

▪ Tomada de decisão centralizada e atuação ágil na defesa dos interesses do FIP-IE

Prazo e Fluxos Determinados
▪ Este FIP-IE possui prazo definido de 20 anos, diferentemente dos demais FIP-IEs com prazo de duração 

indeterminado

1

Valor da Garantia: R$ 931 milhões (Cobertura de 2.3x do valor da dívida)
▪ Alienação Fiduciária de Ações representativas de 80% da Portosul, co-controladora indireta do Porto de Itapoá 

(co-controlando indiretamente 28,6%  do Porto de Itapoá)

▪ Itapoá tem autorização para operação por prazo indeterminado (TUP), o que sustenta o valor da garantia ao 
longo do tempo

▪ Nos FIP-IEsde equity não há garantias adicionais (relação de compra 1 para 1)

2

3

4

5

Retornos atrativos: Expectativa de Taxa Interna de Retorno de IPCA + 
7,85%, isento de imposto de renda para pessoas físicas¹

▪ Acima dos retornos dos FIP-IEs de equity trazidos a mercado

▪ Acima das taxas de debêntures de infraestrutura de projetos semelhantes

• Criação de FIP-IE de Dívida, que subscreve as debêntures emitidas pela Itapoá
Participações S.A. (holding que detém participação indireta no Porto Itapoá) Vídeo Institucional

10

VIDEO-2020-11-09-16-37-44.mp4
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Visão Geral do Mercado de FIP-IE
Comparativo Entre Instrumentos de Investimentos 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, desde que observados os critérios previstos em lei

Notas: (1) Para investidor Pessoa Física, desde que as condições previstas na legislação sejam observadas.
Para mais informações a respeito dos riscos inerentes à tributação aplicável ao Fundo, consultar os fatores de risco " Riscos de Não Aplicação do Tratamento Tributário Vigente", “Risco de Perda de Benefício Fiscal” e " Riscos de 
Alterações da Legislação Tributária " na seção "Fatores de Risco" deste Material Publicitário.

Produtos FIP-IE Dívida FIP-IE Equity
Debênture de 
Infraestrutura

FII Ações

Perfil de 
Remuneração

Fixa Variável Fixa Variável Variável

Tipo de Ganho Renda Renda Renda Renda
Ganho de Capital e 
Renda

Fiscal

Isenção de IR(1) sobre 
qualquer tipo de 
provento e ganho de 
capital (alíquota 0%)

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(1) apenas 
sobre rendimento

Isenção de IR apenas 
sobre dividendo

Avaliação de 
Riscos

o Previsibilidade de 
fluxo, com datas e 
montantes de 
pagamento 
determinadas

o Prazo Pré Definido

o Garantias do Ativo e 
possibilidade de 
aceleração da dívida

o Variação do fluxo 
de acordo com 
demanda

o Prazo de duração 
perpétua

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

11

Baixo BaixoModerado Moderado Alto
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Visão Geral do Porto Itapoá

Um dos principais terminais de contêineres da região Sul do Brasil, com infraestrutura de ponta e espaço 
disponível para futuras expansões

800m
2 berços

2,0mm TEU(1)

Capacidade anual após a 
expansão

Nota (1): Twenty-foot Equivalent Unit: medida padrão utilizada para calcular o volume de um container 
equivalente a 20 pés

16m
Calado operacional 

(profundidade no berço)

+2k reefer plugs
Tomadas para alimentar 

cargas refrigeradas

+8%
Crescimento médio de 
volume anual (2015-2019)

Destaques do Porto Itapoá

Expansão em andamento

Um dos únicos terminais brasileiros pronto para receber os maiores navios de contêineres

Zona de influência compreende uma 
das regiões mais desenvolvidas do país

13

3º maior terminal de contêiner do Brasil com significativa capacidade de expansão

Informação na página 93 do 
Prospecto 



MATERIAL PUBLICITÁRIO

14
Internal Use Only

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

DE RISCO

• Localizado no litoral norte de Santa Catarina, o Porto Itapoá
iniciou suas operações em junho de 2011.

• Infraestrutura adequada para receber as maiores
embarcações de contêineres do mundo.

• Líder em transporte de containers em Santa Catarina e 3º no
Brasil com 7% do market share.

• Capacidade para movimentar 1,2 milhões de TEUs e em fase
final de expansão para aumentar a capacidade para 2,0
milhões de TEUs.

• Presença da Maersk no quadro acionário permite ao Porto
Itapoá alavancar sua capacidade.

Visão Geral do Porto Itapoá
Terminal de Uso Privado (TUP) com prazo indeterminado, atendendo os principais 
mercados brasileiros e com excelente desempenho financeiro

O Porto Itapoá 

30%

Estrutura Societária que potencializa a rápida ocupação do terminal 

Holdings Família 
Battistella

70%

51%

80%

Principais Destaques

Nota (1): Twenty-foot Equivalent Unit: medida padrão utilizada para calcular o volume de um container equivalente a 20 pés
Fonte: (2) ANTAQ – Movimentação de Containers e (3) O FIP-IE irá subscrever as debêntures emitidas pela Itapoá Participações, que detém 71,55% da Porto Sul, indiretamente 36,49% da Portoinvest e indiretamente 
25,54% do Porto Itapoá 

Ranking² Principais 
Portos

Market 
Share

#1 Santos Brasil 31%

#2 Paranaguá 8%

#3 Itapoá 7%

#4 Portonave 6,7%

#5 Rio Grande 6,6%

Vídeo Institucional

FIP-IE³

Valuation: R$ 3,26 bi 

Financiamento LP: R$150 mm

Valor de Mercado:
+US$32bn

Estrutura Societária

R$323mm
Receita Líquida 2019

R$160mm
EBITDA 2019

Infraestrutura Hoje Após Expansão

Berço 800m 1,210m

Área do Pátio 250k m2 455k m2

Capacidade Anual 1,2mm TEU 2,0mm TEU

# de Porteineres 6 13

# de Guindastes de Pátio 17 38

49%
Margem EBITDA 2019

735k TEU(1)

Movimentação (2019)

14

Informação na página 93, 99, 
100, 102 e 110 do Prospecto 

VIDEO-2020-11-09-16-37-44.mp4
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A movimentação de containers foi pouco impactada pela pandemia, e foi evidenciada 
rápida retomada no nível de atividade do Porto 

Fonte: ANTAQ

Evolução e Perfil da Carga Movimentada

Movimentação de Containers (mil TEUs)

Tipo de Navegação (m/m 2020)

O crescimento anual de movimentação de carga entre 2014 e 2019
foi de 8%, totalizando 735mil TEUs em 2019, se beneficiando da
importante parceria com players mundiais

Diversificada Carteira de Clientes

389 478 464 496 507 594
76777

81 83 97 125
141

2014 2015 2016 2017 2018 2019 E(2020)

24%

27%
17%

16%

9%
7%

Industrial

Papel e Celulose

Químicos

Agronegócio

Alimentos

Outros

466
559 548 592 634

735

-2,2%

392 377

83 88

Jan-Ago19 Jan-Ago20

475 465

41 49 46
54

45
54

42 43
53

43 51 43
57

44
58

48

10
14

9
9

11

15

10 10

11
11

9
8

12

9

11
12

Jan-
19

Jan-
20

Fev-
19

Fev-
20

Mar-
19

Mar-
20

Abr-
19

Abr-
20

Mai-
19

Mai-
20

Jun-
19

Jun-
20

Jul-19Jul-20 Ago-
19

Ago-
20

Longo Curso Cabotagem COVID-19

51
62

55
63

56

69

53 53
63

54
60

50

68

53

69
60
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Informação na página 96, 98  
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Crescimento do tamanho dos navios e alianças dos principais armadores
Tendências e Dinâmica do Mercado de Container

Aumento no Tamanho dos Navios Consolidação dos Armadores (market shareglobal)

2M Alliance (33% market share)

OCEAN Alliance (30% market share)

THE Alliance (16% market share)

(1)

Fonte: Alphaliner; Drewry; Transport Geography
Nota: (1) ONE é formada por NYK, MOL e K-Line
Nota (2): No entendimento da companhia, de acordo com as informações disponíveis em http://www.portoitapoa.com.br 

21,000

15,000

12,500

8,500

6,000

4,500

3,400

2,500

800

ULCS
(2013)

VLCS
(2006)

New-Panamax
(2014)

Post Panamax II
(2000)

Post Panamax I
(1988)

Panamax Max
(1985)

Panamax
(1980)

Fully Cellular
(1970)

Primeiros Navios
(1956)

Capacidade em TEU

m Calado necessário (m)
9.0m

10.0m

12.5m

12.5m

15.2m

15.5m

16.0m

Aumento no tamanho dos navios demanda uma melhor infraestrutura 
por parte dos terminais

Porto Itapoá é um dos 
poucos terminais 

brasileiros aptos para 
receber os navios New-

Panamax²

Armadores passam a demandar serviços de melhor qualidade. O Porto 
Itapoá é um dos portos mais modernos e eficientes do Brasil²

13.0m

14.5m

16

Informação na página 87 e 
97 do Prospecto 
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O Porto Itapoá

17

Informação na página 93 do 
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Investimentos de Expansão no Porto de Itapoá

Fonte: Google Maps I Nota (1): Conforme informações disponíveis em http://www.portoitapoa.com.br s 

Diferentemente de portos como Paranaguá, Itajaí e Portonave, o Porto Itapoá possui retroárea de 12 milhões de m² disponíveis
para expansão já aprovadas pelo plano diretor do município para implantação de novos projetos¹

Diferencial de área disponível para expansão no Porto de Itapoá

Porto Itapoá

Possíveis áreas 
para expansão

18

Informação na página 99 do 
Prospecto 
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Restrições do Porto Itajaí e Portonave

Localizados em perímetros urbanos com restrições para expansão de capacidade, além de estarem localizados em um canal
com margens próximas (400m de distância), impossibilitando a manobra de navios maiores

Diferencial de área disponível para expansão no Porto de Itapoá

Fonte: Google Maps

Portonave

Itajaí

Canal de acesso com restrição 
de manobra para recebimento 

de navios maiores

19

Informação na página 100 do 
Prospecto 
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Terminais já estabelecidos gozam de significativas vantagens no mercado brasileiro
Barreiras de Entrada para Novos Entrantes

Barreiras de Entrada para Terminais de Container no Brasil

Investimentos

▪ CAPEX elevado para novos projetos, que continua crescendo devido a 

necessidade de infraestrutura das maiores embarcações¹

▪ Maior parte do Brasil conta com fraca infraestrutura de acesso (rodoviária 

e ferroviária), dificultando o estabelecimento de novos terminais²

Regulatório & 
Ambiental

▪ Processo de autorização é complexo e demorado, envolvendo inúmeros 

agentes governamentais (ANTAQ, IBAMA, SEP, dentre outros)

▪ Historicamente, o processo completo para obter todas as licenças tem 

levado diversos anos²

Switching
Costs para os 

Clientes 

▪ Oferta integrada de soluções logísticas pelos terminais atuais dificulta que 

novos entrantes conquistem clientes significativos²

Altas barreiras de entrada dificultam a entrada de novos players, criando vantagens para terminais já estabelecidos e com 
carga cativa, como é o caso do Porto Itapoá

20
Nota: (1) Transport Geography I (2) Nota: A informação representa a opinião do BTG Pactual sobre o setor

Informação na página 91 do 
Prospecto 
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Governança Corporativa

Nota (1): Informações profissionais prestadas pela Itapoá Participações

Equipe robusta de executivos experientes alinhada com o crescimento 

Cássio Schreiner: CEO /CFO (2017-Atual)

• Anteriormente, ocupou o cargo de CFO na Seara Alimentos,
CFO na Louis Dreyfus Bioenergia e gerente do Grupo
Votorantim

Roberto Pandolfo: Diretor Comercial (2015-Atual)

• 26 anos de experiência na indústria

• Anteriormente, ocupou a posição de diretor comercial na
Kuehne+Nagel e foi diretor regional da Varig

Sergni Rosa Junior: Diretor de Operações (2010-Atual)

• 23 anos de experiência no setor portuário

• Anteriormente, atuou como gerente de operações da Santos
Brasil

Conselho de Administração do Porto Itapoá Diretoria Executiva Qualificada e Experiente¹

Independente

21

Informação na página 113 do 
Prospecto 
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Diferenciais Competitivos

Localização Estratégica: acesso terrestre e marítimo a mais de 60% do PIB brasileiro –
proximidade a centros produtores e consumidores; disponibilidade de área para expansão; 
suporte industrial no arredor 

1

2

3

4

5

Calado Natural: berço com maior calado natural (16m) entre os terminais da região 
Sul, permitindo receber a nova geração de meganavios

Parceria com importantes players mundiais: sociedade inicial com a Aliança / 
Hamburg Süd e hoje com o Maersk (maior armador global) favorece 
competitividade

Boas condições climáticas na região: uma das menores frequências de interrupções 
operacionais ocasionadas por condições climáticas, além de boas condições naturais 
de profundidade na margem da Baía de Babitonga

Posicionado para atuar como hub port: Nessa modalidade os portos menores ou regionais 
(feeders) direcionam sua carga para portos principais (hubs) que atendem navios maiores

22

Informação na página 96 do 
Prospecto 

Nota: De acordo com as Informações disponíveis em http://www.portoitapoa.com.br e opinião do BTG Pactual sobre o setor 

http://www.portoitapoa.com.br/
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Transporte via contêineres apresenta forte potencial de crescimento
Sólidos Fundamentos para Expansão do Setor Portuário no Brasil

Fonte: ANTAQ; Ipeadata; WorldBank
Nota: (1) PIB em termos reais

Transporte de Container vem Apresentando Altas Taxas de Crescimento

6,783

7,905

8,219

8,995

9,316
9,196

8,814

9,365

10,098

10,436

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TEU CAGR10-19: 4.9%

Valores em milhares de TEU

PIB(1) CAGR10-19: 0.6%

Baixa Taxa de Container/Habitante Demonstra o Potencial de Crescimento 
do Segmento

40 49
80 82 82

162 167

246

312

365

855

La
tA

M

Economias desenvolvidas tem uma 
taxa de container por habitante muito 

mais elevada

TEU / ‘000 habitante (2018)

Múltiplas alavancas de crescimento para o transporte de contêineres no Brasil

24
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Projeções de Demanda
A Terrafirma concluiu que que o volume do Porto Itapoá deve atingir 1,0M box em 2040, com 
crescimento médio anual de 4,2% a.a.

Fonte: Relatório Terrafirma (Julho 2020) I ¹Equivalente a 1,68 Milhões de TEUs (1 box = 1.7 TEU considerando o mix de Itapoá)
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Cenário Terrafirma - Projeção de volume para o Porto Itapoá (mil box)

Exportação Importação Cabotagem Vazios Transbordo Remoção

2ª Fase Expansão 3ª Fase Expansão 1019

Projeta-se que o Porto Itapoá atinja o patamar de 1.042 box¹ em 2040, representando um crescimento anual de 4,2%a.a. 
(CAGR19-40)

Efeitos
COVID-19

25
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Estão previstas expansões de cais e retroárea no Porto Itapoá para absorver o crescimento de 
demanda, capacitando o terminal para movimentar 2,1 milhões TEUs/ano

Investimentos de Expansão no Porto de Itapoá

Fonte: Relatório Terrafirma (Julho 2020)

Capacidade atual: 1,2 milhões de TEUs
Capex Realizado: ~R$ 300 milhões

Fase 2: 1,54 milhões de TEUs
Capex Estimado: R$ 190 milhões

A partir de 2023

Fase 3: 2,1 milhões de TEUs
Capex Estimado: R$ 715 milhões

A partir de 2028

26
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134
149 163

142 149 164
221 239 251 268 281 319 344 370 392 412 444 484 499 514

596 619 569 595

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

281 310 323 315 333 373
568 610 637 690 735

914 973 1051 1134 1236 1347 1466 1512 1539 1599 1692 1724 1801

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Receitas Líquidas (R$ milhões)

Performance e Projeções Financeiras
Crescimento expressivo, com forte geração de caixa e elevada rentabilidade

CAGR19-40: +8,5%

Opex (R$ milhões)
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Performance e Projeções Financeiras
Crescimento expressivo, com forte geração de caixa e elevada rentabilidade

Expansão Fase I

Capex (R$ milhões)

146 160 159 173 184 209
347 371 386 422 454
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CDI
90%

Libor
10%

Capital 
Próprio

43%

Capital de 
Terceiros

57%

Cronograma de Amortização Prolongado (R$ milhões)

Breakdown por Banco e Indexador

Perfil da Dívida

Dívida Líquida (R$ milhões) e Alavancagem 

Redução do Custo da Dívida e Estrutura de Capital

Adequado perfil de dívida e estrutura de capital 

32%

31%

27%

10%

163

48 35 47 47 47 47

235

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026+

3,4x

Posição de Caixa ~3,4x a dívida de curto prazo

Caixa
E Equiv.¹

R$ 507 milhões¹
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• Crescimento na perpetuidade (g): 4,1%

• CAGR do volume (2019-2040): 4,2%

• Evolução da Margem EBITDA: 51,2% (2019)

e 67,0% (2040)

• Capex de expansão: R$ 1 Bi¹ 

• Novas Captações: R$ 558 milhões¹

• Endividamento:R$ 507 milhões²

• Caixa e Equivalentes:R$ 163 milhões²

63% 60%

37% 40%

2019 2040

Partes Relacionadas Terceiros

439 403 419 440 583 603 605 626 647 783 810 836 861 887 913 939 964 981 972 996 1019 1042
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4% 5%
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Volume Variação

Valor de Mercado
Foi contratada a PwC para realizar o valuation do Porto Itapoá, sendo o resultado final  
de R$ 3,26 bilhões

Fonte: Relatório PwC (Novembro 2020)
Notas: (1) Considerando o período 2020-2040)
(2) Em 31 de dezembro de 2019
(3) Data Base Dezembro 2020

Valor Econômico - Itapoá Terminais Portuários S.A. (R$ milhões)

Valor Presente dos dividendos futuros previstos 3.261

(+/-) Ativos e passivos não operacionais

Outros Ativos 12

Depósitos Judiciais 20

Dividendos a pagar (10)

Outros Passivos (22)

Equity Value³ 3.261

Valor das Ações Alienadas em Garantia 931

Loan to Value 2.3x

Principais
Premissas

23% 28%

25% 22%
7% 13%
24% 12%

17% 22%

3% 3%

2019 2040

Exportação (%) Importação (%)
Cabotagem (%) Transbordo (%)
Vazios (%) Remoção (%)

Proporção principais atividades 
(2019-2040)

Projeção de Volume (mil contêineres) e Var. Anual (%)

Proporção de volume por armador 
(2019-2040)
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Maior Gestora Independente de Recursos do Brasil²
BTG Pactual Asset Management

Notas: (1) Dados de 30 setembro de 2020, Dados dos funcionários incluem os  números de funcionários e estagiários em Setembro , 2020.                                                                                                                         
(2) Ranking ANBIMA – Ranking de gestão global – Setembro 2020, excluídos Bancos Públicos e de Varejo (Ex CEF, BB, Bradesco, Santander e Itaú)
(3) BTG Pactual. Inclui apenas Fundos com gestão de terceiros

Br azil

Chile

Colombia

Mexico

Per u

United Kingdom 

USA

Brasil: 206 Funcionários¹ USA: 42 FuncionáriosLatAm (ex-Brasil): 80 Funcionários UK: 17 Funcionários

R$ 101.2 bi
• Latam Juros & Moedas
• Latam Crédito
• Latam Ações

R$ 56.5 bi
• Private Equity
• Timberland
• Infraestrutura
• Real Estate

R$ 6.0 bi
• Global Hedge Funds
• Global Fund of Funds

R$ 165.6 bi
• Administraçãode Fundos
• Contabilidade
• Custódia
• Precificação

Fundos de Renda Fixa & Variável Investimentos AlternativosGlobal Hedge Funds Administração Fiduciária³
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Time de Gestão e Administração Fiduciária
BTG Pactual Asset Management

Eduardo Guardia

Managing Partner do BTG
Pactual e CEO da BTG Pactual

Asset Management. Em sua
extensa carreira foi Ministro

da Fazenda, Diretor Executivo
da BM&F (agora B3), CFO da

GP Investimentos, conselheiro
da Vale, DrogaRaia, CESP,

CTEEP, SABESP e chairman do
Banco do Brasil. É Doutor em

Economia pela USP e foi
professor de Economia na

PUC-SP.

Eduardo Arraes

Sócio do BTG Pactual e Head
de Crédito Privado do BTG

Pactual Asset Management.
Fez carreira inteiramente no

BTG Pactual com crédito
privado. Trabalhou na gestão

de USD 10 bilhões em crédito
e foi responsável pela área de

crédito da divisão de
commodities do BTG em

Londres. Eduardo possui
diploma em Economia da PUC-

Rio e é CFA charterholder.

Allan Hadid

Managing Partner do BTG
Pactual, deputy CEO e COO

da BTG Pactual Asset
Management. Foi CEO e

sócio da BRZ
Investimentos, sócio

diretor da GP
Investimentos e membro

do conselho da PAR
Corretora de Seguros.

Allan tem um diploma em
Economia pela PUC-Rio.

Time de Gestão

Investimento e Monitoramento dos Ativos

→ Aprovar o investimentopelo Fundoem Itapoá

→ Implementar estratégias de saída doinvestimento

→ Assinar documentos emnome doFundo

→ Contratar assessores e consultores

→ Elaborar relatórios operacionais, de resultados, e
de investimentos

→ Monitorar o ativo e exercer ingerência (votos e
vetos)

Administração Fiduciária

Operação, Manutenção e Publicidade de Informações

→ Controlar recebimentos e pagamentos devidos

→ Manter a documentação do Fundo

→ Divulgar atas, relatórios e fatos relevantes aos cotistas

→ Realizar relatórios e pagamentos à CVM

→ Produzir relatórios de demonstrações contábeis

→ Fiscalizar prestadores de serviços

→ Representar o Fundo perante terceiros
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Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de
investimento e o seu perfil de risco, avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis neste Prospecto Preliminar e no Regulamento, inclusive, mas não se
limitando, àquelas relativas ao objetivo do Fundo, Política de Investimento e composição da carteira e aos fatores de risco descritos a seguir. As aplicações
realizadas no Fundo e pelo Fundo não contam com garantia do Administrador, dos Coordenadores, do Gestor ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer, inclusive, perda total do patrimônio do Fundo e, consequentemente, do capital investido pelos Cotistas. Os
investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e
negociação atípica nos mercados de atuação e, mesmo que o Administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa
eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas. O Fundo e os Valores Mobiliários, incluindo o Ativo Alvo, estão sujeitos aos seguintes
fatores de risco, entre outros:

Risco de Mercado
Fatores Macroeconômicos e a Política Governamental
O Fundo poderá estar sujeito a riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle do Administrador e/ou do Gestor, 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 de mudanças legislativas, poderão resultar em (a) perda de liquidez dos ativos que compõem a Carteira, e/ou (b) inadimplência dos emissores dos
ativos. Tais fatos poderão acarretar prejuízos para os Cotistas. Adicionalmente, 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 os negócios, as condições financeiras, os resultados do Fundo e a consequente distribuição de rendimentos aos Cotistas. 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.

Fatores de Risco
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Riscos decorrente da pandemia do COVID-19
Em decorrência da atual pandemia do COVID-19 (coronavírus), conforme decretada pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020,
observou-se a determinação por governos estrangeiros e locais de medidas restritivas, especialmente relacionadas ao fluxo de pessoas, visando diminuir a
disseminação do COVID-19. Surtos como este podem resultar em restrições de mobilidade interna e internacional, fechamento prolongado de locais de trabalho,
interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população, além da volatilidade no preço de
matérias-primas e outros insumos, o que podem ter um efeito adverso relevante na economia global e/ou na economia brasileira. Neste momento, não é possível
determinar qual será o impacto final de tais medidas restritivas e do próprio COVID-19 nas economias globais e locais. No entanto, os impactos negativos
observados até o momento contribuíram para a volatilidade e um severo declínio em praticamente todos os mercados financeiros. 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 das Companhias Investidas e, por consequência, poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas. Assim, o cenário econômico
atual traz circunstâncias de completa imprevisibilidade para a realização de operações nos mercados financeiro e de capitais, especialmente no que tange à
distribuição de valores mobiliários. Além disso, as mudanças materiais nas condições econômicas resultantes da pandemia global do Covid-19 podem impactar a
captação de recursos ao Fundono âmbitoda Oferta ou de eventuais ofertas subsequentes pelo Fundo.
Riscos de Acontecimentos e Percepção de Risco em Outros Países
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 Classe A, o que poderá prejudicar de forma negativa as
atividades das Sociedades Investidas e, por conseguinte, os resultados do Fundoe a rentabilidade dos Cotistas.
Riscos relacionados à Oferta
Riscos de Não Colocação do Montante Total da Oferta
A Primeira Emissão pode vir a ser cancelada caso não seja subscrito o Montante Total da Oferta, equivalente a 4.100.000 (quatro milhões e cem mil) Cotas,
totalizando o Montante Total da Oferta de R$ 410.000.000,00 (quatrocentos e dez milhões de reais), considerando-se o Preço de Subscrição de R$ 100,00 (cem
reais) por Cota da Primeira Emissão. Caso haja integralização e a Oferta seja cancelada, especialmente em razão de falhas na integralização, de forma que o
Montante Total da Oferta não seja atingido, os valores depositados serão devolvidos aos respectivos Investidores, observados os Critérios de Restituição de
Valores, no prazode 5 (cinco) Dias Úteis a contardo cancelamento da Oferta.
Risco relacionado ao cancelamento da Oferta
Considerando que não haverá a possibilidade de distribuição parcial das Cotas no âmbito da Oferta, caso não haja demanda pelas Cotas por parte dos Investidores
Não Institucionais e dos Investidores Institucionais até a Data do Procedimento de Bookbuilding, considerando os Pedidos de Reserva e as ordens de investimento
recebidos, a Oferta será revogada pelo Administrador, sendo todos os Pedidos de Reserva e ordens de investimento cancelados. Nessa hipótese, se aplicável, os
valores eventualmente depositados pelos investidores serão devolvidos integralmente, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do cancelamento da Oferta
de acordo com os Critérios de Restituiçãode Valores.

Fatores de Risco
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Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta
A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá: (a) reduzir a quantidade de Cotas para o público em geral, reduzindo liquidez dessas Cotas
posteriormente no mercadosecundário; e (b) prejudicar a rentabilidade do Fundo. O Administrador, o Gestor e o Coordenador Líder não têm como garantir que o
investimento nas Cotas por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidasPessoas Vinculadas não optarão por manter suasCotas fora de circulação.
Indisponibilidade de Negociação das Cotas no Mercado Secundário

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

Risco de Potencial Conflito de Interesse

Considerando que o Administrador, o Gestor e o Coordenador Líder pertencem ao mesmo grupo econômico, poderá existir um conflito de interesse no exercício
das atividades de administração do Fundo, de gestão do Fundo e distribuição das Cotas, uma vez que a avaliação do Gestor sobre a qualidade dos serviços
prestados pelo Coordenador Líder no âmbito da Oferta, bem como a eventual decisão pela rescisão do Contrato de Distribuição, poderão ficar prejudicadas pela
relaçãosocietária que envolve as empresas.

Risco de Não Aprovação de Conflito de Interesses
Considerando a necessidade de aprovação em Consulta de Conflito de Interesses do investimento pelo Fundo nos Valores Mobiliários do Ativo Alvo, com os
recursos da Oferta, em razão da caracterização de conflito de interesses uma vez que partes relacionadas ao Gestor estão envolvidas na estruturação financeira
da operação de emissão dos Valores Mobiliários do Ativo Alvo a serem subscritos pelo Fundo, inclusive na condição de agente de colocação, coordenação ou
garantidor da emissão, caso a subscrição pelo Fundo nos Valores Mobiliários do Ativo Alvo não seja aprovada em Consulta de Conflito de Interesses, tal subscrição
não será realizada e os recursos integralizados pelos Investidores no âmbito da Oferta deverão ser devolvidos aos Investidores, no prazo de até 5 (cinco) Dias
Úteis a contar da Consulta de Conflito de Interesses que não aprove o investimento pelo Fundo no Ativo Alvo, de acordo com os Critérios de Restituição de
Valores.

Fatores de Risco
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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 aprovação do investimento no Ativo Alvo por meio da Consulta de Conflito de Interesses
Caso a Oferta venha a ser cancelada, suspensa, revogada ou modificada e/ou na hipótese de não aprovação do investimento pelo Fundo nos Valores Mobiliários
do Ativo Alvo por meio da Consulta de Conflito de Interesses, nos termos e condições previstos neste 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, taxas 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 integralizaçãoe a data da efetiva devolução.

Riscos Relacionados ao Fundo

Riscos de não Realização dos Investimentos porparte do Fundo

Os investimentos do Fundo são considerados de longo prazo e o retorno doinvestimento pode não ser condizente com o esperado pelo Cotista e não há garantias
de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no momento e em quantidades convenientes ou desejáveis à satisfação de sua política de
investimentos, o que pode resultar em investimentos menores ou mesmo na não realização destes investimentos. Tais cenários podem acarretar menor
rentabilidade para o Fundoe seus Cotistas, bem como desenquadramento da Carteira de investimentos do Fundo.

Risco de Desenquadramento

Não há qualquer garantia de que o Fundo encontrará investimentos compatíveis com sua política de investimentos de forma a cumprir seu objetivo de
investimento. Caso exista desenquadramento da carteira do Fundo, por prazo superior ao previsto no parágrafo 5º do Artigo 16 do Regulamento e na
regulamentação em vigor, os Cotistas poderão receber os recursos integralizados sem qualquer rendimento, na proporção por eles integralizada, podendo perder
oportunidades de investimento e/ou nãoreceber o retorno esperado.
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Risco de Liquidação do Fundo ou Transformação emOutra Modalidade de Fundode Investimento

Caso o investimento no Ativo Alvo não seja concluído dentro do Prazo para Enquadramento, incluindo na hipótese de não aprovação, em Assembleia Geral Inicial
de Cotistas, do investimento pelo Fundo nos Valores Mobiliários de emissão do Ativo Alvo, e o Fundo não esteja enquadrado no nível mínimo de investimento
estabelecido no Regulamento e na Lei nº 11.478/07, o Fundo será liquidado ou transformado em outra modalidade de fundo de investimento, nos termos da Lei
nº 11.478/07. Em caso de liquidação do Fundo, o Administrador devolverá eventuais valores que tenham sido depositados pelos Investidores. Referidos valores,
se houver, serão depositados aos Investidores, no prazo de até cinco Dias Úteis contados do término do Prazo para Enquadramento (i) de acordo com os Critérios
de Restituição de Valores, caso o Fundo não tenha auferido qualquer rendimento em decorrência de eventual investimento realizado com os recursos
depositados pelos Investidores, ou (ii) com os devidos rendimentos auferidos pelo Fundo, de forma proporcional ao valor depositado pelo Investidor, caso o
Fundo tenha auferido rendimentos em decorrência de eventual investimento realizado com os recursos depositados pelo Investidor. 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 Fundo será liquidado, observando-se o procedimento
disposto acima para a devoluçãode eventuais valores que tenham sido depositados pelos Investidores.

Risco de Concentração
A possibilidade de concentração da Carteira em Valores Mobiliários de emissão do Ativo Alvo representa risco de liquidez dos referidos ativos, bem como torna os
riscos dos investimentos diretamente relacionados à solvência do Ativo Alvo. Alterações da condição financeira de um emissor, alterações na expectativa de
desempenho/resultados deste e da capacidade competitiva do Setor Alvo podem, isolada ou cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento
dos investimentos do Fundo. Adicionalmente, o Fundo aplicará, no mínimo, 90% (noventa por cento) do seu Patrimônio Líquido em Valores Mobiliários. Tendo em
vista que no mínimo, 90% (noventa por cento) do Patrimônio Líquido poderá ser investido em um único Ativo Alvo, qualquer perda isolada poderá ter um impacto
adversosignificativo sobre o Fundo.
Risco de Patrimônio Líquido negativo
As eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital integralizado, de forma que os Cotistas podem ser chamados a aportar recursos
adicionais no Fundo, inclusive em decorrência do passivo contingencial do Ativo Alvo que possam vir a afetar o Patrimônio Líquido do Fundo em virtude de
obrigações assumidas peloFundoou de sua condiçãode acionista do Ativo Alvo, conformeaplicável.
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Risco de Não Aplicação do Tratamento TributárioVigente
A Lei nº 11.478/07 estabelece tratamento tributário benéfico 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 Valores Mobiliários de emissão do Ativo Alvo, que investe, indiretamente, em novo projeto de
infraestrutura no Setor Alvo, na forma ali disposta. Além disso, o Fundo deverá ter, no mínimo, 5 (cinco) cotistas, sendo que cada Cotista não poderá deter mais
do que 40% (quarenta por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, ou auferir rendimento superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimento do Fundo.
Dado que o FIP-IE é um produto relativamente novo no mercado brasileiro, há lacunas na regulamentação e divergências de interpretação sobre o cumprimento
de certos requisitos e condições de enquadramento, incluindo mas não se limitando às condições mínimas suficientes para comprovação de ingerência no Ativo
Alvo, situação em que o Fundo aplicará a melhor interpretação vigente à época. No caso do não cumprimento destes e demais requisitos dispostos na Lei nº
11.478/07 e da Instrução CVM 578, não será aplicável aos Cotistas o tratamento tributário descrito na Lei nº 11.478/07. Ademais, o não atendimento das
condições e requisitos previstos na Lei nº 11.478/07 resultará na liquidação do Fundo ou transformação em outra modalidade de fundo de investimento, nos
termos da Lei nº 11.478/07. Em ambos os casos, a nãoaplicaçãodo tratamento tributáriovigente poderá impactar negativamentea rentabilidade das Cotas.
Risco de Governança
Caso o Fundo venha a emitir novas Cotas ou caso seja criada uma nova classe de Cotas, mediante deliberação em Assembleia Geral de Cotistas, os novos Cotistas
podem modificar a relação de poderes para alteração do Regulamento. Tais alterações poderão afetar o modo de operação do Fundo de forma contrária ao
interesse de parte dos Cotistas.
Risco Decorrente de Operações nos Mercados de Derivativos
Consiste no risco de distorção de preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades de
retornos adicionais nas operações e não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdasao Fundo e aos Cotistas.
Ausência de Direito de Controlar as Operações do Fundo
Os Cotistas, em geral, não terão oportunidade de participar nas operações do dia a dia do Fundo. Portanto, os Cotistas devem confiar no Gestor para conduzir e
gerenciar, os assuntos do Fundo.
Inexistência de Garantia de Eliminação de Riscos
A realização de investimentos no Fundo sujeita o investidor a riscos aos quais o Fundo e sua Carteira estão sujeitos, que poderão acarretar perdas do capital
investido pelos Cotistas no Fundo. Não há qualquer garantia de eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas. O Fundo não conta com
garantia do Administrador, do Gestor, de suas respectivas afiliadas, e de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de
Créditos (FGC), para reduçãoou eliminação dos riscos aos quais está sujeito.
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.
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Risco de perda de benefício fiscal
Os Fundos de Investimento em Participações em Infraestrutura precisam preencher certos requisitos para serem contemplados pelos benefícios fiscais previstos
na Lei 11.478/07. Caso o Fundo deixe de preencher os requisitos estipulados na Lei 11.478/07, ou que haja divergência na interpretação sobre o cumprimento de
tais requisitos, os benefícios fiscais poderão ser perdidos pelo Fundo, o que afetará diretamente a rentabilidade auferida pelo Cotista. No caso do não
cumprimento destes e demais requisitos dispostos na Lei 11.478/07 e da Instrução CVM 578, 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 da Lei 11.478/07. Similarmente, a legislação aplicável a fundos de investimento em participações em
infraestrutura pode sofrer alterações de forma que os requisitos a serem cumpridos para fins dos benefícios fiscais atualmente previstos na Lei nº 11.478/07
sejam alterados. Não há garantias de que, em tal situação, o Fundo conseguirá atender às novas condições e/ou requisitos exigidos pela legislaçãoaplicável.
Propriedade de Cotas versus propriedade de Valores Mobiliários e Outros Ativos
A propriedade das Cotas não confere aos seus titulares a propriedade direta sobre os Valores Mobiliários ou sobre fração ideal específica dos Valores Mobiliários
de emissão do Ativo Alvo. Os direitos dos Cotistas são exercidos sobre todos os ativos da carteira de modo não individualizado, proporcionalmente ao número de
Cotas detidas.
Risco de Conflito de Interesses e de operações com partes relacionadas
Os atos que caracterizem situações de conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador, entre o Fundo e o Gestor, entre o Fundo e os Cotistas detentores
de mais de 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo e entre o Fundo e o(s) representante(s) de Cotistas, dependem de aprovação prévia, específica e informada
em Assembleia Geral de Cotistas. Similarmente, salvo aprovação pela Assembleia Geral de Cotistas, o Fundo não poderá investir seus recursos em títulos e valores
mobiliários de emissão de companhias nas quais participem as pessoas indicadas no artigo 53do Regulamento.
Os recursos decorrentes da Oferta poderão ser destinados à aquisição de Valores Mobiliários de emissão do Ativo Alvo, o que pode configurar potencial conflito
de interesse entre o Gestor, o Administrador e o Fundo, uma vez que partes relacionadas ao Gestor e ao Administrador estão envolvidas na estruturação
financeira da operação de emissão dos Valores Mobiliários do Ativo Alvo a serem subscritos pelo Fundo, inclusive na condição de agente de colocação,
coordenação ou garantidor da emissão, nos termos da Instrução CVM 578. Tal conflito de interesse somente será descaracterizado mediante aprovação prévia de
Cotistas reunidos na Assembleia Geral Inicial, conforme quórum previsto noartigo 28 do Regulamento e no artigo 29 da Instrução CVM 578. Caso a negociação do
investimento nos Valores Mobiliários de emissão do Ativo Alvo não tenha sido feita em condições estritamente comutativas, o Fundo e os Cotistas poderão sofrer
perdas patrimoniais relevantes.
Demais Riscos
A realização de investimentos no Fundo sujeita o investidor a riscos aos quais o Fundo e a sua Carteira estão sujeitos, que poderão acarretar perdas do capital
investido pelos Cotistas no Fundo. Não há qualquer garantia de eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas. O Fundo também poderá
estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle do Administrador e/ou do Gestor, 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 perdasao Fundo e aos Cotistas.
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Risco de Liquidez
Consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos integrantes da carteira nos respectivos mercados em que são negociados, devido a
condições específicas atribuídas a esses ativos ouaos próprios mercados em que são negociados. Em virtude de tais riscos, o Fundo poderá encontrar dificuldades
para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no tempo desejados, de acordo com a estratégia de gestão adotada para o Fundo, os quais
permanecerão expostos, durante o respectivo período de falta de liquidez, aos riscos associados aos referidos ativos e às posições assumidas em mercados de
derivativos, se for o caso, que podem, inclusive, obrigar o Fundo a aceitar descontos nos seus respectivos preços, de forma a realizar sua negociação em mercado.
Estes fatores podem prejudicar o pagamentode amortizações e resgates aos Cotistas, nos termos do Regulamento.
Riscos Relacionados à Amortização
Os recursos gerados pelo Fundo serão provenientes de amortizações, juros, rendimentos, dividendos e outras bonificações que sejam atribuídos aos Valores
Mobiliários de emissão do Ativo Alvo e ao retorno do investimento em tal Ativo Alvo mediante o seu desinvestimento, conforme aplicável. Acapacidade do Fundo
de amortizar as Cotas está condicionada aorecebimento peloFundo dos recursos acima citados.
Riscos relacionados à amortização/resgate de Cotas em caso de dificuldade na alienação dos ativos integrantes da carteira do Fundo.
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.
Risco de Resgate das Cotas em Títulos e/ou Valores Mobiliários
Conforme previsto no Regulamento, poderá haver a liquidação do Fundo em situações predeterminadas. Se alguma dessas situações se verificar, há a
possibilidade de que as Cotas venham a ser resgatadas em títulos e/ou Valores Mobiliários de emissão do Ativo Alvo. Nessa hipótese, os Cotistas poderão
encontrar dificuldades para negociar os referidos títulos e/ou Valores Mobiliários de emissãodo Ativo Alvo que venham a ser recebidos do Fundo.
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 de emissão do Ativo Alvo poderão estar sujeitos a restrições à
negociaçãoestabelecidas nos acordos, contratos e demais documentos a eles aplicáveis ou a eles relativos.
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Risco Relacionado ao Resgate e à Liquidez das Cotas
O Fundo, constituído sob a forma de condomínio fechado, não admite o resgate de suas Cotas a qualquer momento. Aamortização das Cotas será realizada na
medida em que o Fundo tenha disponibilidade para tanto, na hipótese de enquadramento como um Novo Cotista Relevante, ou a critério do Gestor, ou, ainda, na
hipótese de liquidação do Fundo. Caso os Cotistas queiram se desfazer dos seus investimentos no Fundo, será necessária a venda das suas Cotas Classe A no
mercado secundário, devendo ser observado, para tanto o disposto no Regulamento. A baixa liquidez das Cotas Classe A poderá apresentar dificuldades quando
de sua negociação pelos Cotistas. Além disso, os Cotistas somente poderão negociar as Cotas Classe A com investidores que atendam à qualificação prevista no
Regulamento, o que pode dificultar a venda das Cotas Classe A 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 Classe A no mercado secundário ou ao preço
obtido por elas, ou mesmo garantia de saída ao Cotista. Ainda, considerando tratar-se de um produto novo e que o mercado secundário existente no Brasil para
negociação de cotas de fundos de investimento em participações apresenta baixa liquidez, os Cotistas poderão ter dificuldade em realizar a venda das suas Cotas
e/ou poderão obter preços reduzidos na venda de suasCotas Classe A. As Cotas Classe B não poderãoser negociadas no mercado secundário.
Risco decorrente da precificação dos Outros Ativos e risco de mercado
A precificação dos ativos integrantes da carteira do Fundo deverá ser realizada de acordo com os critérios e procedimentos para registro e avaliação de títulos,
valores mobiliários, instrumentos derivativos e demais operações, estabelecidos na regulamentação em vigor. Referidos critérios de avaliação, tais como os de
marcação a mercado (mark-to-market) poderão ocasionar variações nos valores dos ativos integrantes da carteira 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 Classe A e perdas aos Cotistas. Assim, tais eventos podem vir a afetar material e adversamente os negócios, a condição financeira,
os resultados, a capacidade de financiamento e de pagamento das obrigações pecuniárias contraídas pelo Ativo Alvo e, por consequência, podem impactar
negativamente os resultados doFundo, resultando, inclusive, em prejuízos para o Fundoe os Cotistas.
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Riscos relacionados ao Ativo Alvo
Riscos relacionados ao Ativo Alvo
A participação do Fundo no processo decisório do Ativo Alvo não garante: (i) bom desempenho do Ativo Alvo, (ii) solvência do Ativo Alvo, ou (iii) continuidade das
atividades do Ativo Alvo. Tais riscos, se materializados, podem impactar negativa e significativamente os resultados da Carteira e o valor das Cotas Classe A. Os
pagamentos relativos aos Outros Ativos ou Valores Mobiliários de emissão do Ativo Alvo, como dividendos, juros sobre capital próprio e outras formas de
remuneração/bonificação podem vira se frustrar em razão da insolvência, falência, mau desempenho operacional do Ativo 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. Os investimentos no Ativo Alvo envolvem riscos relativos ao Setor Alvo em que atua tal Ativo Alvo atua indiretamente. Não há garantia quanto ao
desempenho desse setor e tampouco certeza de que o desempenho do Ativo Alvo e do Porto Itapoá acompanhe pari passu o desempenho médio do seu
respectivo setor. Adicionalmente, ainda que o desempenho do Ativo Alvo e do Porto Itapoá acompanhe o desempenho do seu setor de atuação, não há garantia
de que o Fundo e os seus Cotistas não experimentarão perdas, nem há certeza quanto à possibilidade de eliminação de tais riscos. Os investimentos do Fundo
poderão ser feitos em companhias fechadas, as quais, embora tenham de adotar as práticas de governança 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: (i) ao bom acompanhamento das atividades e resultados dessas companhias, e (ii) a correta decisão sobre a liquidação do
investimento, o que pode afetar o valor das Cotas Classe A.
Risco de crédito dos instrumentos de dívida integrantes da carteira do Fundo
As debêntures que poderão compor a carteira do Fundo estão sujeitas à capacidade do Ativo Alvo em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal
de suas dívidas. Eventos que afetem as condições financeiras dos emissores dos títulos, bem como alterações nas condições econômicas, legais e políticas que
possam comprometer a sua capacidade de pagamento podem trazer impactos significativos em termos de preços e liquidez dos ativos desses emissores.
Mudanças na percepção da qualidade dos créditos do Ativo Alvo e/ou do Porto Itapoá, mesmo que não fundamentadas, poderão trazer impactos aos preços dos
títulos, comprometendo também sua liquidez. Dessa forma, caso o Fundo não consiga alienar tais debêntures no mercado secundário, é possível que o Fundo não
receba rendimentos suficientes para correspondente distribuição aos seus Cotistas. Ademais, em caso de recuperação judicial ou falência do Ativo Alvo e/ou do
Porto Itapoá, a liquidação das debêntures estará sujeita ao pagamento 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 títulos de dívida quirografários, créditos trabalhistas, créditos garantidos por
garantia real, créditos tributários e créditos com privilégios especiais e gerais).
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Risco de vencimento antecipado
Caso o Ativo Alvo receba investimento, pelo Fundo, por meio de debêntures e não cumpra obrigações no âmbito da respectiva escritura de emissão de
debêntures e instrumento de garantias, se houver, que levem ao vencimento antecipado da dívida, o Fundo poderá desinvestir da operação por meio de
vencimento antecipado ou vencimento do prazo da dívida. Adicionalmente, nessas hipóteses, o Ativo Alvo pode não apresentar receita ou pode ter lucro
insuficiente para quitaçãodos valores devidos e, nesses casos, a rentabilidadedo Fundopoderá ser adversamente impactada.
As receitas do Ativo Alvo dependem da distribuição de resultados pelo Porto Itapoá e pelas sociedades por meio das quais o Ativo Alvo detém sua participação
no Porto Itapoá
Tendo em vista que as receitas do Ativo Alvo dependem da distribuição de resultados pelo Porto Itapoá e pelas sociedades por meio das quais o Ativo Alvo detém
sua participação no Porto Itapoá, os pagamentos relativos aos Valores Mobiliários de emissão do Ativo Alvo podem vir a se frustrar em razão da insolvência,
falência, mau desempenho operacional do Porto Itapoá e da não distribuição de resultados pelo Porto Itapoá e/ou pelas sociedades por meio das quais o Ativo
Alvo detém sua participação no Porto Itapoá. Em tais ocorrências, o Fundo e os seus Cotistas poderão experimentar perdas, não havendo qualquer garantia ou
certeza quanto à possibilidade de eliminaçãode tais riscos.
Risco de responsabilização por passivos do Ativo Alvo
Nos termos da regulamentação em vigor, o Fundo deverá participar do processo de tomada de decisões estratégicas do Ativo 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 o
Ativo Alvo tenha sua falência decretada ou sua personalidadejurídica desconsiderada, a responsabilidade pelo pagamento de determinados passivos poderá ser
atribuída ao Fundo, resultando em prejuízos aos Cotistas. Além disso, há casos em que o Poder Judiciário, notadamente a Justiça do Trabalho, atribui aos sócios a
responsabilidade por passivos de uma sociedade independentemente da caracterização dos requisitos necessários para tanto, conforme estabelecidos na
legislação brasileira, e independentemente da participação de cada sócio no capital social e/ou na administração da sociedade. Em tais hipóteses, não há
garantias de que o Fundo terá êxitona defesa de seus interesses, podendo haverprejuízos para o Fundo e seus Cotistas.
Riscos Relacionados a Reclamação de Terceiros
No âmbito de suas atividades, o Ativo Alvo e, eventualmente, o próprio Fundo poderão responder a processos administrativos ou judiciais movidos por terceiros,
o que poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas ClasseA do Fundo.
O Ativo Alvo Está Sujeito à Lei Anticorrupção Brasileira
Diversas companhias brasileiras atuantes nos setores de infraestrutura são alvo de investigações relacionadas à corrupção e desvio de recursos públicos
conduzidos pela Polícia Federal, pela Procuradoria Geral, pela CVM, e pela Securities and Exchange Commission. O Ativo Alvo e o Porto Itapoá poderão acabar
envolvidos nas investigações descritas acima. Dependendo da duração ou do resultado dessas investigações, as sociedades envolvidas, que poderão incluir o Ativo
Alvo e o Porto Itapoá, podem sofrer uma queda em suas receitas, ter suas notas rebaixadas pelas agências de classificação de risco ou enfrentarem restrições de
crédito, dentre outros efeitos negativos. Dado o peso das sociedades envolvidas nessas investigações na economia brasileira, as investigações e seus
desdobramentos têm tido um efeito negativo nas perspectivas do crescimento econômico brasileiro a curto e médio prazo. Adicionalmente, tais investigações
têm, recentemente, alcançado pessoas em posições extremamente elevadas nos poderes executivo e legislativo, aprofundandoa instabilidade política. Os efeitos
são de difícil determinação até o presente momento. Condições econômicas persistentemente desfavoráveis no Brasil resultantes, entre outros fatores, dessas
investigações e de seus desdobramentos e do cenáriode alta instabilidade política podem ter um efeito negativosubstancial sobre o desempenho doFundo.
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DE RISCO

Risco de Derivativos
Consiste no risco de distorção de preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades de
retornos adicionais nas operações e não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdasaos Cotistas.
Risco de Crédito
Consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros e/ou principal pelos emissores dos ativos ou pelas contrapartes das operações do Fundo,
podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas e não liquidadas. Alterações e
equívocos na avaliaçãodo risco de crédito do emissor podem acarretar oscilações no preço de negociaçãodos títulos que compõem a carteira.
Riscos decorrentes dos segmentos de atuação do Ativo Alvo
Riscos relacionados à legislação dos setores de infraestrutura
Os setores de infraestrutura, incluindo o Setor Alvo, estão sujeitos a uma extensa regulamentação expedida por diversas autoridades, as quais afetam as
atividades de tais setores, em especial no que tange concessões e autorizações. Dessa forma, o desenvolvimento de projetos relacionados aos setores de
infraestrutura, incluindo portos e atividades portuárias, de acordo com a política de investimento do Fundo poderá estar condicionado, dentre outros, à obtenção
de licenças específicas, aprovação de autoridades governamentais e a leis e regulamentos de proteção ambiental. Referidos requisitos e regulamentações
atualmente existentes ou que venham a ser criados poderão implicar em aumento de custos, limitando a estratégia do Fundo e podendo impactar adversamente
a rentabilidade do Fundo.
Risco Socioambiental
As operações do Fundo, do Ativo Alvo, do Porto Itapoá e/ou das sociedades por eles investidas podem estar sujeitas a leis e regulamentos ambientais federais,
estaduais e municipais. Essas leis e regulamentos ambientais podem acarretar atrasos, fazer com que o Fundo, o Ativo Alvo, o Porto Itapoá e/ou as sociedades por
eles investidas, 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 um Ativo
Alvo, Porto Itapoá ou sociedades por eles investidas e antes de sua conclusão, o que poderá trazer atrasos e/ou modificações ao objetivo inicialmente projetado.
Além disso, as atividades empresárias desenvolvidas pelo Ativo Alvo, Porto Itapoá ou sociedades por eles investidas podem estar sujeitas ao risco social,
sobretudo de natureza trabalhista e consumerista, considerando a possibilidade de exposição dos colaboradores a ambientes perigosos e insalubres, bem como a
possibilidade dos produtos e serviços comercializados causarem danos aos seus consumidores. Os fatores descritos acima poderão afetar adversamente as
atividades doFundo, do Ativo Alvo, do Porto Itapoá e/ou das sociedades por eles investidas e, consequentemente, a rentabilidade das Cotas Classe A.
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Riscos Ambientais
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 do Ativo Alvo,
Porto Itapoá ou sociedades por eles investidas, inclusive e sem limitação: proibições, atrasos e interrupções; não atendimento das exigências ambientais;
embargos de obra e/ou suspensão das atividades; surgimento de exigências ambientais adicionais não previstas inicialmente; falhas no levantamento da fauna e
da flora; falhas no plano de execução ambiental; e/ou qualquer dano ao meio ambiente. Tais eventos ou medidas podem causar prejuízos ao Fundo.
Adicionalmente, as atividades do setor de infraestrutura podem causar significativos impactos e danos ao meio ambiente. A legislação federal impõe
responsabilidade objetiva àquele que direta ou indiretamente causar degradação ambiental. Portanto, o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros afetados independe de dolo ou culpa. O pagamento de indenizações ambientais substanciais ou despesas relevantes incorridas para
custear a recuperação do meio ambiente ou o pagamento de indenização a terceiros afetados poderá impedir ou levar o Ativo Alvo, o Porto Itapoá ou sociedades
por eles investidas a retardar ou redirecionar planos de investimento em outras áreas, o que poderá ter um efeito adverso sobre o Fundo. Eventuais seguros
contratados para cobrir exposição a contingências ambientais do Ativo Alvo, do Porto Itapoá ou sociedades por eles investidas podem não ser suficientes para
evitar potencial efeito adverso sobre o Fundo.
Risco de concentração do setorde atuação do AtivoAlvo
A concentração da carteira em Valores Mobiliários de emissão do Ativo Alvo, o qual atua exclusivamente no Setor Alvo, 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.
Risco relacionado a alterações regulatórias aplicáveis ao Setor Alvo
O Fundo poderá investir no Ativo Alvo, o qual possui participação acionária indireta no Porto Itapoá que, por sua vez, atua n o setor de terminais portuários de uso 
privado, e, cujas atividades estarão sujeitas às disposições da Lei 12.815/2013 e a diversas regulamentações governamentais. O Fundo não pode assegurar as 
ações que serão tomadas pelos governos federal, estadual e municipal no futuro com relação ao desenvolvimento do Setor Alvo, e em que medida tais ações 
poderão afetar adversamente o Ativo Alvo e as sociedades por ele direta ou indiretamente investidas, em especial o Porto Itap oá. As atividades do Ativo Alvo e do 
Porto Itapoá relacionadas ao Setor Alvo são regulamentadas e supervisionadas principalmente pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. 
Qualquer medida regulatória significativa adotada pelas autoridades competentes poderá impor um ônus relevante sobre as atividades do Porto Itapoá e causar 
um efeito adverso sobre o Porto Itapoá e, consequentemente, o Ativo Alvo e o Fundo. Quaisquer alterações na regulamentação, s obretudo quanto à autorização 
para exploração desses terminais portuários de uso privado, podem gerar um efeito adverso relevante nos negócios do Porto Itapoá e do Ativo Alvo, podendo 
proporcionar um aumento dos custos ou afetar a forma das operações do Porto Itapoá. Na medida em que o Porto Itapoá não seja capaz de repassar aos clientes 
os custos decorrentes do cumprimento de novas leis e regulamentos, seus resultados operacionais poderão ser adversamente afetados, podendo causar um 
efeito adverso relevante ao Ativo Alvo e ao Fundo.
Risco de aprovações
Investimentos do Fundo no Ativo Alvo poderão estar sujeitos à aprovação por parte de autoridades regulatórias aplicáveis. Não há garantia de que qualquer
autorizaçãonesse sentidoserá obtida ou qualquer previsãocom relação aoprazopara sua obtenção, o que poderá prejudicaras atividades do Fundo.
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DE RISCO

Risco de PerformanceOperacional, Operação e Manutenção
Ocorre quando a produtividade do projeto do Porto Itapoá não atinge os níveis previstos, comprometendo a geração de caixa e o cumprimento de contratos pelo
Porto Itapoá. A origem desse risco pode estar em falhas nos desenhos dos equipamentos selecionados, erros de especificação, uso de tecnologia nova não
testada adequadamente, planejamento de operação e manutenção inadequados, seguros, entre outros, e pode afetar os resultados do Fundo.
Risco Relacionado à Extinção das Autorizações de Terminais Portuários deUso Privado
O Fundo poderá investir no Ativo Alvo, o qual possui participação acionária indireta no Porto Itapoá que, por sua vez, atua no setor de terminais portuários de uso
privado. A autorização do Porto Itapoá está calcada em um contrato administrativo de adesão, sendo que sua rescisão está condicionada a uma série de fatores
ali contidos e por disposições legais, garantindo-lhe uma segurança jurídica adequada e compatível com o negócio. Eventual extinção contratual antecipada só
poderá ocorrer em determinadas circunstâncias estabelecidas pela legislação e pelo próprio contrato, assegurando em processo administrativo, a ampla defesa e
o contraditório. O término antecipado do contrato administrativo de adesão poderá ter um efeito adverso sobre os negócios, os resultados operacionais e a
situaçãofinanceira do Porto Itapoá, do Ativo Alvo e do Fundo.
A limitação na execução das garantias dos Valores Mobiliários detidos pelo Fundo poderá afetaro recebimento do valor do crédito do Fundo.
O processo de excussão das eventuais garantias dos Valores Mobiliários correspondentes a títulos de dívida, tanto judicial quanto extrajudicial, pode ser
demorado e seu sucesso depende de diversos fatores que não estão sob o controle do Fundo, podendo ainda o produto da excussão de referidas garantias não
ser suficiente para pagar integralmente ou até mesmo parcialmente o saldo devedor dos correspondentes títulos de dívida. Além disso, eventuais terceiros
garantidores podem não ter condições financeiras ou patrimônio suficiente para responder pela integral quitação do saldo devedor dos títulos de dívida em
questão. Sendo assim, o produto da excussão das garantias pode não corresponder aos valores pelos quais referidos direitos e/ou ativos foram avaliados ou pode
não ser suficientepara pagar integralmente ou até mesmo parcialmenteo saldodevedor devidoao Fundo.
Risco de constituição, formalização e impossibilidade de execução específica.
Falhas na constituição ou formalização de eventuais contratos, acordos, instrumentos de dívida e/ou garantias, bem como a impossibilidade de execução
específica de referidos contratos, acordos, instrumentos de dívida e/ou garantias, caso necessária, também podem afetarnegativamente os resultados do Fundo.
Risco de deterioração do valor das garantias.
As debêntures que eventualmente vierem a ser subscritas pelo Fundo podem contar com instrumentos de garantia. Tais garantias podem estar sujeitas à
ocorrência de alterações na conjuntura econômica, catástrofes ou acidentes que impliquem na deterioração do valor de referidas garantias. Assim, no caso de
inadimplemento das debêntures em questão, as garantias deverão ser executadas e não há como assegurar que o valor a ser recebido pelo Fundo será suficiente
para reembolsar integralmente o investimentorealizado.
Cumprimento de voto, orientações de votoe/ouvetos.
Em razão da propriedade direta sobre os Valores Mobiliários, ou sobre fração ideal específica destes, de emissão do Ativo Alvo, o Fundo poderá ter direito de voto
e/ou orientação de voto e/ou, ainda, direitos de veto com relação a determinadas matérias objeto de deliberação pelo Ativo Alvo, conforme acordado nos
respectivos acordos de investimento, contratos de compra e venda e/ou instrumentos de dívida. Não há qualquer garantia de que o Ativo Alvo cumprirá com o
deliberado pelo Fundo, caso a decisão em questão estivesse sujeita exclusivamente à deliberação do Fundo, sob pena, eventualmente, de rescisão e/ou
vencimento antecipado de referidos instrumentos.
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Risco de Surgimento de Novos Competidores na Região de Influência 
Considerando que o Porto Itapoá atua no segmento portuário, é possível enfrentar significativa concorrência em relação a outras sociedades que venham a
desenvolver terminais portuários em sua região de atuação. A concorrência se baseia, no geral, na qualidade, segurança e eficiência do serviço prestado e nos
preços cobrados. Dessa forma, o Porto Itapoá pode concorrer com outras operadoras de terminais portuários, que podem melhorar a eficiência e competitividade
de seus negócios. Se, em concomitância com o atual cenário econômico, os concorrentes conseguirem aumentar sua eficiência e competitividade, o Porto Itapoá
pode não conseguir obter a mesma rentabilidade e competitividade das operações que desenvolve, o que poderia gerar efeitos adversos em suas receitas, bem
como aos resultados operacionais e à situação financeira do Ativo Alvo e, consequentemente, do Fundo.
O Porto Itapoá pode não ser capaz de honrar com as obrigações assumidas no âmbito de seus instrumentos de dívida, o que pode levar à excussão da 
alienação fiduciária sobre as ações de emissão do Porto Itapoá
No contexto do refinanciamento das dívidas do Porto Itapoá, a totalidade das ações, presentes e futuras, de emissão do Porto Itapoá e de titularidade de seus
acionistas Portinvest e Aliança foram e permanecem alienadas fiduciariamente em garantia às obrigações financeiras assumidas no âmbito do Loan Agreement
celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e das Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série
Única, da Terceira Emissão do Porto Itapoá. Caso o Porto Itapoá nãoseja capaz de honrar com as obrigações assumidas em qualquer dos instrumentos financeiros
acima descritos e/ou caso tais dívidas vençam antecipadamente, o credor e/ou o agente fiduciário (na qualidade de representante dos debenturistas), conforme
aplicável, poderá excutir a garantia representada pela alienação fiduciária das ações de emissão do Porto Itapoá 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. Caso a garantia representada
pela alienação fiduciária das ações de emissão do Porto Itapoá seja excutida, a participação da Portinvest diretamente, e a participação do Ativo Alvo
indiretamente, no Porto Itapoá poderão ser transferidas para terceiros independentemente da vontade do Fundo e de seus cotistas e por valores que não
refletem necessariamente valor de mercado do Porto Itapoá. Tal alienação, caso ocorra, poderá resultar impacto negativo à situação financeira do Ativo Alvo e,
consequentemente, do Fundo.
Outros Riscos
Riscos de alterações 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 em participações no Brasil, em participações no Brasil, está sujeita a alterações de
tempos em tempos, de forma que, exemplificativamente e sem prejuízo de outras possíveis alterações legislativas e/ou regulamentares, não há garantias que os
benefícios fiscais previstos na Lei 11.478/07 permaneçam os mesmos e/ou permaneçam em vigor durante todo o Prazo de Duração do Fundo. 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 Classe A, bem como as condições para distribuição de rendimentos e para
amortização das Cotas. Ademais, a aplicaçãode leis vigentes e a interpretação de novas leis poderão impactar os resultados do Fundo.
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Risco Relacionado à Caracterização de Justa Causa na Destituição do Gestor e/ou do Administrador e Taxa de Administração Extr aordinária ao Gestor em caso 
de Destituição sem Justa Causa
O Gestor e/ou o Administrador poderão ser destituídos por Justa Causa em determinadas situações apenas mediante decisão proferida pelo tribunal competente
comprovando que suas ações, ou omissões, ensejam a destituição por Justa Causa. Não é possível prever o tempo em que o tribunal competente levará para
proferir tais decisões e, portanto, nem quanto tempo o Gestor e/ou o Administrador, conforme o caso, permanecerão no exercício de suas respectivas funções
após eventual ação, ou omissão, que possa ser enquadrada como Justa Causa. Nesse caso, os Cotistas e o Fundo deverão aguardar a decisão do tribunal
competente ou, caso entendam pertinente, poderão deliberar pela destituição do Gestor e/ou o Administrador, conforme o caso, sem Justa Causa. No caso do
Gestor, em tal hipótese, será devido ao Gestor, pelo Fundo, o pagamento da Taxa de Administração Extraordinária (conforme prevista nos parágrafos 6º a 9º do
Artigo 8º do Regulamento) correspondente, o que poderá dificultar a contratação de futuros gestores para o Fundo. Eventual demora na decisão a ser proferida
pelo tribunal competentepara fins de destituição por Justa Causa poderá impactar negativamente os Cotistas e o Fundo.
Riscos de Alterações da Legislação Tributária
O Governo Federal regularmente introduz alterações nos regimes fiscais que podem aumentar a carga tributária incidente sobre o mercado de valores mobiliários
brasileiro. Essas alterações incluem modificações na alíquota e na base de cálculo dos tributos e, ocasionalmente, a criação de impostos temporários, cujos
recursos são destinados a determinadas finalidades governamentais. Os efeitos dessas medidas de reforma fiscal e quaisquer outras alterações decorrentes da
promulgação de reformas fiscais adicionais não podem ser quantificados. No entanto, algumas dessas medidas poderão sujeitar o Ativo Alvo, o Fundo e/ou os
Cotistas a recolhimentos não previstos inicialmente. Não há como garantir que as regras tributárias atualmente aplicáveis ao Ativo Alvo, aos Outros Ativos
integrantes da carteira, 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 Fundoe, consequentemente, a rentabilidade dos Cotistas.
Risco relacionado à Morosidade do PoderJudiciário Brasileiro
O Fundo, o Ativo Alvo, o Porto Itapoá ou sociedades por eles investidas 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. Sem prejuízo,
não há garantia de que o Fundo e/ou o Ativo Alvo e/ou o Porto Itapoá e/ou sociedades por eles investidas obterão resultados favoráveis nas demandas judiciais.
Tais fatos poderão afetar de forma adversa o desenvolvimento dos negócios do Ativo Alvo e/ou do Porto Itapoá e/ou das sociedades por eles investidas e,
consequentemente, os resultados do Fundoe a rentabilidadedos Cotistas.
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Conversão das Cotas Classe A em Cotas Classe B e amortização integral compulsória das Cotas Classe B
Nos termos dos parágrafos 1º a 11 do Artigo 25 do Regulamento, caso o Novo Cotista Relevante não enquadre suas Cotas Classe A abaixo do Limite de Participação, no
prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, contados de seu desenquadramento, o Administrador poderá realizar, automática e compulsoriamente, sem a necessidade de
Assembleia Geral de Cotistas, a conversão das referidas Cotas Classe A que excedam o Limite de Participação, em Cotas Classe B. As Cotas Classe B serão amortizadas
integralmente pelo Administrador nos termos do parágrafo 7º do Artigo 25, e os pagamento serão realizados nos termos do Regulamento. Não havendo valores que
sobejem a soma acima suficientes para o pagamento 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, quando novamente será aplicada a regra prevista no parágrafo 7º do Artigo 25 do Regulamento, 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 aoter seus direitos suspensos e suas Cotas parcial ou totalmenteconvertidas amortizadas nos termos descritos acima.
Risco operacional na conversibilidade de Cotas Classe A emCotas Classe B
A conversão das Cotas Classe A que excedam o Limite de Participação em Cotas Classe B, na hipótese de inobservância ao Limite de Participação, nos termos do artigo
25 do Regulamento, depende de procedimentos operacionais de múltiplos participantes, incluindo, para além do Administrador, custodiantes e intermediários do
Novo Cotista Relevante em questão 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 do Novo Cotista Relevante
em questão que ocorra no âmbito dos procedimentos interdependentes desses participantes pode, eventualmente, atrasar ou inviabilizar a conversibilidade das Cotas
Classe A que excedam o Limite de Participação em Cotas Classe B. Em função do descrito acima, não é possível garantir que o procedimento de conversão das Cotas
Classe A que excedam o Limite de Participação 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.
Risco de desenquadramentodo Fundo
Não obstante o mecanismo de conversão e amortização das Cotas Classe A que excedam o Limite de Participação, caso qualquer Cotista, a qualquer momento, se
enquadre como Novo Cotista Relevante e, atingindo participação superior a 40% (quarenta por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, ou auferindo rendimento
superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimento do Fundo, não será aplicável aos Cotistas o tratamento tributário descrito na Lei nº 11.478/07. Ademais, o
não atendimento das condições e requisitos previstos na Lei nº 11.478/07 resultará na liquidação do Fundo ou transformação em outra modalidade de fundo de
investimento, nos termos da Lei nº 11.478/07, de forma que os benefícios fiscais poderão ser perdidos pelo Fundo, o que afetará diretamente a rentabilidade auferida
pelo Cotista.
Arbitragem
O Regulamento do Fundo prevê no Capítulo XVI 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, o Ativo Alvo, o Porto Itapoá e as sociedades por
meio das quais o Ativo Alvo detém sua participação no Porto Itapoá podem ter seus resultados impactados por procedimento arbitral, os quais, consequentemente,
podem afetar os resultados do Fundo.

Fatores de Risco
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Os Investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta deverão dirigir-se às seguintes paginas da rede
mundial de computadores:

Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
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 ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA”, então clicar em
“Aviso aoMercado", "Anúnciode Início", "Prospecto Preliminar" ou "Prospecto Definitivo", "Anúnciode Encerramento" ou a opção desejada).

Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com /investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2020” e, “OFERTA PÚBLICA DE
DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DE EMISSÃO DO ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA” selecionar “Aviso
ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Prospecto Preliminar” ou “Anúnciode Encerramento”).

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 acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”, clicar em “Quotas
de FIP/FIC-FIP”, clicar em “Endurance Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura”,e, então, localizar o documentodesejado).

B3
www.b3.com.br (neste site acessar > Produtos e Serviços > Soluções para Emissores > Ofertas públicas / Saiba mais > Ofertas em andamento > Fundos >
“Endurance Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – 1ª emissão” e, então, localizar o documento requerido) ou
www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fip/fips-listados/ (neste website, clicar em
“http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/btg-pactual-divida-infra-fundo-de-
investimento-em-participacoes-em-infraestrutura-1-emissao.htm.”; no menu disponível logo abaixo do nome do Fundo, clicar em “Outros Documentos” e, por
fim, clicar em “Regulamento”).
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