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DISCLAIMER
Este Material Publicitário foi preparado pela INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de coordenador líder da Oferta (“Coordenador Líder”), pelo BANCO BRADESCO BBI S.A.
(“Coordenador” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) e pela LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Consultor Imobiliário”), na qualidade de consultor imobiliário do Fundo,
relacionado à distribuição primária de cotas da 2ª (Segunda) emissão do LOGCP INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Oferta”, ”Cotas”, “Emissão” e “Fundo”, respecJvamente), tendo sido elaborado com base em
informações prestadas pelo Consultor Imobiliário e constantes no Regulamento e no Prospecto (conforme abaixo definidos) e não implica, por parte dos Coordenadores em nenhuma declaração ou garanJa com relação às
informações conJdas neste Material Publicitário ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, da Oferta ou das Cotas objeto deste Material Publicitário e não deve ser interpretado como uma solicitação ou oferta para compra
ou venda de quaisquer valores mobiliários e não deve ser tratado como uma recomendação de invesJmento nas Cotas.

Este Material Publicitário apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais invesJdores devem, antes da tomada de decisão de invesJmento, 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 considerados para o invesJmentos nas Cotas, bem como consultar seus próprios consultores e assessores,
em matérias legais, regulatórias, tributárias, negociais, de invesJmentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária para formarem seu julgamento para o invesJmento nas Novas Cotas.

Qualquer decisão de invesJmento por tais invesJdores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações conJdas no Prospecto, que conterá informações detalhadas a respeito da Emissão, da Oferta, das Cotas, do
Fundo, suas aJvidades, situação econômico-financeira e demonstrações financeiras e dos riscos relacionados a fatores macroeconômicos, aos setores de atuação do Fundo e às aJvidades do Fundo.

Os Coordenadores tomaram todas as cautelas e agiram com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações prestadas pelo Consultor Imobiliário sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permiJndo aos invesJdores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informações a serem fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição que integram o Prospecto e este Material
Publicitário são suficientes, permiJndo aos invesJdores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta. Os Coordenadores, o Consultor Imobiliário e seus representantes não terão quaisquer responsabilidades
relaJvas a quaisquer perdas ou danos que possam advir como resultado de decisão de invesJmento, tomada com base nas informações conJdas no Prospecto e neste Material Publicitário. Os Coordenadores não atualizarão
quaisquer das informações conJdas neste Material Publicitário.

Informações detalhadas sobre o Fundo podem ser encontradas no Regulamento e no Prospecto que se encontram disponíveis para consulta nos sites indicados no slide 47

A decisão de invesJmento em Cotas do Fundo é de exclusiva responsabilidade do invesJdor e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes ao invesJmento. Recomenda-se que
os potenciais invesJdores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até a extensão que julgarem necessário, os riscos de liquidez e outros associados a esse Jpo de aJvo. Ainda, é recomendada a leitura
cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo pelo potencial invesJdor ao formar seu julgamento para o invesJmento nas Cotas do Fundo.

Não obstante a diligência do Administrador em colocar em práJca a PolíJca de InvesJmento, conforme definida no Regulamento, os invesJmentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações `picas do mercado
imobiliário e do mercado em geral, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação a`pica nos mercados de atuação e, mesmo que o Administrador mantenha roJna e procedimento de
gerenciamento de riscos, não há garanJa de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o CoJsta.
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Eventuais esJmaJvas e declarações futuras presentes neste Material Publicitário e no Prospecto, incluindo informações sobre o setor imobiliário e a potencial carteira do Fundo, poderão não se concreJzar, no todo ou em
parte. Tendo em vista as incertezas envolvidas em tais esJmaJvas e declarações futuras, o invesJdor não deve se basear nelas para a tomada de decisão de invesJmento nas Cotas, devendo, para tanto, ler o Prospecto e o
Regulamento do Fundo, em especial a seção “Fatores de Risco” do prospecto, nas páginas 101 a 122 do Prospecto.

Os potenciais invesJdores deverão tomar a decisão de invesJmento nas Cotas considerando sua situação financeira, seus objeJvos de invesJmento, nível de sofisJcação e perfil de risco. Para tanto, deverão obter por conta
própria todas as informações que julgarem necessárias à tomada da decisão de invesJmento nas Cotas.

Como em toda estratégia de invesJmento, há potencial para o lucro assim como possibilidade de perda, inclusive total. Frequentemente, há diferenças entre o desempenho hipotéJco e o desempenho real obJdo.
Resultados hipotéJcos de desempenho têm muitas limitações que lhes são inerentes.

A rentabilidade esperada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sobre qualquer hipótese, como promessa, garanPa ou sugestão de rentabilidade futura. Ainda, o desempenho passado do
Fundo não é indicaPvo de resultados futuros.

As informações presentes neste Material Publicitário e no Prospecto são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significaJvamente diferentes.

A Oferta será registrada na ANBIMA – Associação Brasileira das EnJdades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em atendimento ao disposto no “Código ANBIMA de Regulação e Melhores PráJcas para Administração de
Recursos de Terceiros”, vigente a parJr de 25 de maio de 2019.

Este Material Publicitário foi elaborado com as informações necessárias ao atendimento às normas emanadas pela CVM e de acordo com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores PráJcas para Administração de Recursos
de Terceiros”. O selo ANBIMA incluído neste Material Publicitário não implica recomendação de invesJmento.

O Fundo não conta com garanJa do Administrador, dos Coordenadores, ou de qualquer mecanismo de seguro, ou do Fundo GaranJdor De Créditos - FGC. A presente Oferta não contará com classificação de risco.

As informações conJdas neste Material Publicitário estão em consonância com o Regulamento, porém não o subsJtuem. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do Prospecto quanto do Regulamento, com especial atenção
às cláusulas relaJvas ao Objeto do Fundo, à sua PolíJca de InvesJmento e à composição de sua carteira, bem como às disposições do Prospecto que tratam dos Fatores de Risco aos quais o Fundo e o invesJdor estão sujeitos.

Todo coJsta, 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 ObjeJvos do Fundo, de sua
PolíJca de InvesJmento, da composição da sua carteira, da Taxa de Administração devidas pelo Fundo, dos riscos associados ao seu invesJmento 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 invesJdo no Fundo.

O registro da Oferta não implicará, por parte da CVM, garanJa de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, de seu Administrador, de sua PolíJca de InvesJmentos, dos aJvos
imobiliários que consJtuírem seu objeto ou, ainda, das Cotas a serem distribuídas.
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Oferta

Coordenadores Contratados

Administrador

Consultor Imobiliário

Assessor Legal da Oferta

Emissão

Coordenador Líder Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Banco Bradesco BBI S.A.

Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

LOG Commercial ProperAes S.A.

i2a

ICVM 400

2ª emissão de cotas

Auditoria Independente KPMG Auditores Independentes S.A. 
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Avaliação Ativos e Estudo de Viabilidade Colliers InternaAonal ValuaAon & Advisory Services

Páginas 14, 15, 53 e 56 do Prospecto TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
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TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA

Preço de Emissão

Montante Mínimo da Oferta

Taxa de Administração 

Montante da Oferta

QuanQdade de Cotas da Oferta Até 1.565.257 cotas

R$ 66.849.192,30

0,46 % ao ano, incidente sobre o valor do patrimônio do Fundo, ou sobre o valor de mercado do Fundo caso as Cotas tenham 
integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado

R$ 95,87 (noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) por cota

Até R$ 150.061.188,59, podendo o Montante da Oferta ser diminuído em virtude da Distribuição Parcial, desde que
observado o Montante Mínimo da Oferta. O Montante da Oferta não poderá ser aumentado em função do exercício da
opção de emissão de Cotas adicionais e/ou de Cotas suplementares, nos termos do § 2º do artigo 14 e do artigo 24,
respectivamente, da Instrução CVM 400.
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Páginas 30, 37 e 135 do Prospecto 

Custo de Emissão R$ 4,13 (quatro reais e treze centavos) por cota

Investimento Mínimo 10 (dez) Novas Cotas, totalizando a importância de R$ 1.000,00 (mil reais)
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TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA

Público Alvo

A Oferta é desAnada a InvesAdores Não InsAtucionais e InvesAdores InsAtucionais. Não obstante o Público Alvo do Fundo
possua uma previsão mais genérica, no âmbito desta Oferta não será admiAda a aquisição de Cotas por pessoas gsicas ou
jurídicas estrangeiras ou por clubes de invesAmento. Adicionalmente, será permiAda a colocação para Pessoas Vinculadas,
observados os termos da Seção “Termos e Condições da Oferta – CaracterísAcas da Oferta – Oferta Não InsAtucional” na
página 69 do Prospecto e da Seção “Termos e Condições da Oferta – CaracterísAcas da Oferta – Oferta InsAtucional” na
página 72 do Prospecto. Serão atendidos os InvesAdores que, a exclusivo critério dos Coordenadores, melhor atendam aos
objeAvos da Oferta, levando em consideração as relações com clientes e outras considerações de natureza comercial e
estratégica. Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das Cotas em qualquer outro país que não o
Brasil. Será garanAdo aos InvesAdores o tratamento igualitário e equitaAvo, desde que a aquisição das Cotas não lhes seja
vedada por restrição legal, regulamentar ou estatutária, cabendo às InsAtuições ParAcipantes da Oferta a verificação da
adequação do invesAmento nas Cotas ao perfil de seus respecAvos clientes.

Tipo e Prazo do Fundo Condomínio fechado, com prazo indeterminado, não sendo admitido o resgate de Cotas 
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Páginas 15, 30 e 70 do Prospecto 

Ambiente da Oferta A Oferta será realizada no mercado de bolsa e a sua liquidação será realizada na B3.
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O MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Funcionamento de um Fundo de Investimento Imobiliário

O que é um fundo de investimentos Imobiliário?
É uma comunhão de recursos captados que são destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários e aplicações em títulos e valores mobiliários de emissores cujas atividades

estejam ligadas ao setor imobiliário ou, ainda, em títulos de dívidas privadas com lastro imobiliário. Os resultados obtidos por meio da renda advinda de venda, locação ou

rendimentos de aplicações mobiliárias são distribuídos proporcionalmente aos detentores de cotas do fundo.

A cota de um Fundo Imobiliário é mais líquida, ou seja,
tem um prazo de resgate menor e uma conversão do
ativo em dinheiro mais rápida que a de um imóvel, por
exemplo.

A simplicidade e facilidade de investir em um FII pode ser
identificada na hora de vender suas cotas e de
acompanhar a evolução do seu investimento.

Outra vantagem que pode resultar da escolha de um
Fundo de Investimento Imobiliário com diversificação
de ativos é a mitigação dos riscos.

FACILIDADE

DIVERSIFICAÇÃO

LIQUIDEZ CUSTO DE AQUISIÇÃO

Se a aquisição de um imóvel requer o pagamento de
comissão imobiliária, tributos e taxas de cartório, a
transação de uma cota do Fundo Imobiliário tem apenas o
custo de corretagem (em alguns casos, de acordo com a
sua corretora).

ISENÇÃO FISCAL

Uma pessoa física que adquire cotas de um Fundo de
Investimento Imobiliário tem seus rendimentos isentos
do Imposto de Renda*, desde que as seguintes condições
sejam observadas:

* Não há qualquer garantia de que a atual isenção prevista na legislação seja mantida durante o prazo de duração do Fundo.
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Página 135 do Prospecto 

1º O cotista precisa ter no máximo 10% das cotas totais do
Fundo e ter direito a receber um rendimento de também
no máximo 10% do rendimento auferido pelo Fundo.

2º A negociação das cotas deve ser exclusiva de bolsas de
valores e do mercado de balcão organizado.

3º As cotas do Fundo precisam ser distribuídas entre, no
mínimo, 50 cotistas.
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269
FII NEGOCIADOS NA B3 ATÉ 

JUNHO/2020¹
VOLUME CAPTADO ICVM 400 ATÉ 

JULHO/2020²

BILHÕES13

DE INVESTIDORES NO MERCARDO 
IMOBILIÁRIO ²

MIL957
MÉDIA DIÁRIA DE NEGOCIAÇÃO DE FIIs ATÉ 

JULHO/2020²

MILHÕES218

MOMENTO DE MERCADO

¹Esta informação é divulgada cerca de 30 dias após o fechamento de cada mês;
² Dados registrados até Jul/2020;
3 os dados anuais são referentes ao acumulado ao final de cada ano;
4 Taxa Selic do final de cada ano

156
190

250 269
333

381

464 486

2017 2018 2019 Jun/20¹

[B ]³ CVM

29 38 45

130

218

2016 2017 2018 2019 Jul/20

Fonte: Bole*m Imobiliário B3 - Julho 2020; 
h9ps://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros; Elaboração Inter

Média Diária de Negociação de FIIs (R$ mm)

Número de Investidores (milhares)

Volume Captado ICVM 400 e Taxa Selic4

6 2 5 11 23 13

14,25% 13,75%

7,00%
6,50%

4,50%
2,25%
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2 ,00 %
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16 ,0 0 %

18 ,0 0 %

2 0,0 0 %

0

5

10

15

2 0

2 5

2015 2016 2017 2018 2019 Jul/20

Volume Captado (R$ Bi) Seli c (ao ano)

12K 21K 36K
102K101K 93K 89K 89K 121K

208K

645K

957K

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jul/20

Número de Fundos registrados na CVM e na B3
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Fonte: Banco Inter, B3; Elaboração Banco Inter – Data-Base: 31/08/2020
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11

MOMENTO DE MERCADO
Página 143 do Prospecto 
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IFI-E x Selic
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Fonte: Banco Inter, B3 - Data-base: 31/08/2020
Banco  Central do Brasil: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
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DINÂMICA
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MODELO DE NEGÓCIO DIFERENCIADO
A LOG Commercial Proper0es atua na incorporação, construção, comercialização e gestão de Condomínios Logís0cos. A atuação da LOG Commercial Proper0es se inicia na
prospecção das localizações estratégicas, procurando potencializar o sucesso de seus empreendimentos industriais e comerciais. O trabalho prossegue com a incessante busca por
valor agregado, maior qualidade e métodos para redução de prazos, com vistas em o0mizar os resultados dos clientes.

Por ser uma empresa ver0calizada, a LOG Commercial Proper0es controla todo o ciclo de desenvolvimento dos a0vos, da prospecção de terrenos à administração dos
empreendimentos, desenvolvendo todas as fases: iden0ficação da demanda, projetos, construção, comercialização e gestão dos a0vos.

Ao longo dos seus 13 (treze) anos de operação, o 
Consultor Imobiliário já desenvolveu e entregou mais de 
1 milhão de m² de ABL total e atualmente possui em seu 

portfólio 40 (quarenta) empreendimentos de galpões 
logísticos, localizados, na opinião do Consultor Imobiliário, 

às margens de importantes eixos logísticos e distribuídos 
em 29 (vinte e nove) cidades e 11 (onze) estados 

brasileiros. 

A LOG possui uma base de clientes diversificada, com 
variada composição da carteira de locatários por setor de 

atuação, sendo o maior percentual de empresas dos 
setores de e-commerce e logística. 
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Páginas 58 e 60 e  do Prospecto 

Nota: Data Base Junho 2020 
Fonte: Consultor Imobiliário
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§ Trabalhou na MRV de 1997 até 2004, no departamento de Engenharia e
Suprimentos, então se tornou Vice Presidente na MIC uma companhia
residencial e industrial na Flórida, USA.

§ Bacharel em Engenharia Civil pela UFMG e graduado em Finanças pela
Fundação Dom Cabral.

§ Cofundador da LOG Commercial Properties com atuação desde 2008 e
amplo conhecimento do mercado de galpões logísticos no Brasil e no
exterior.

§ Diretor de Produção da LOG Commercial Proper_es desde 2013,
liderando equipes de Projetos, Engenharia, Suprimentos,
Manutenção e Administração dos Condomínios.

§ Trabalhou como Gerente de Planejamento e Controle na Fidens
Engenharia S.A., como Gerente de Planejamento na Camargo Côrrea
e como Engenheiro de Produção/Vendas na GASMIG.

§ Bacharel em Engenharia Civil pela UFMG e pós-graduado em Gestão
de Projetos pela Fundação Dom Cabral.

§ Atuou como diretor em corporações de grande porte como AMBEV,
Votorantim, Grupo Pão de Açúcar e Usiminas, construídos sobre
histórico de mais de 10 anos de atuação na Arthur Andersen/Deloitte.

§ Formado em Administração de Empresas na FUMEC e em Ciências
Contábeis pela UFMG, com pós graduação em Finanças Corporativas
pela pela FGV, além de MBAs pela IBMEC e BSP e Programa de
Desenvolvimento de Conselheiros pela FDC.

§ Início na LOG Commercial Properties em 2020 à frente do Financeiro,
RI, Jurídico e Governança.

§ Ingressou na LOG Commercial Properties em 2018, na listagem de LOGG3
na B3, com atuação em RI e Planejamento Financeiro.

§ Trabalhou em gestão de negócios e estratégia no Fialho Salles
Advogados, em planejamento financeiro na Bloom Energy (Califórnia,
EUA) em finanças corporativas na Solvi Participações S.A., em mercado de
capitais no Banco Itaú BBA e em auditoria na Ernst & Young Brasil.

§ Bacharel em Administração pela UFMG, pós-graduada em Finanças pela
Fundação Dom Cabral e MBA pela Tuck School of Business at Dartmouth.

§ Lidera a área Comercial e de Novos Negócios da LOG Commercial
Properties desde 2014, com equipe dedicada de 5 gestores.

§ Trabalhou como Consultor Imobiliário de Incorporadoras Residenciais,
atuou na superintendência do banco Pine, gerência comercial dos bancos
Safra e Votorantim, superintendência comercial do Itaú Unibanco e no
Banco Real/Santander foi do Trainee à gerência comercial.

§ Bacharel em Administração pela UNA, Bacharel em Direito pela PUC-MG e
pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV-BH.

§ Assumiu as áreas de Prospecção e de Desenvolvimento Imobiliário da
LOG Commercial Properties em 2018.

§ Trabalhou como Gerente de Desenvolvimento de Projetos na
Granviver Urbanismo e como Gerente Comercial na SGO
Construções.

§ Bacharel em Engenharia Civil pela UFMG e MBA em Gestão
Empresarial, pela FGV.

SERGIO FISCHER - CEO
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MARCIO SIQUEIRA – DIRETOR EXECUTIVO 

LUCIANA ZANINI – DIRETORA DE PLAN. FINANCEIRO E RI

ANDRÉ VITÓRIA – DIRETOR EXECUTIVO DE FINANÇAS E RI

GUILHERME TROTTA – DIRETOR COMERCIAL RODRIGO MAIA – DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

Fonte: Consultor Imobiliário



LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
MODELO DE NEGÓCIOS

2 BAIXO CUSTO
Expertise na gestão de obras

• Velocidade de construção por time 

experiente.

• Padronização dos projetos permite 

maiores ganhos de produtividade.

• Ganhos de escala na compra de 

materiais.

3 ESTRATÉGIA COMERCIAL
Capacidade para atender todo tipo de 

demanda:

• Tamanho da ocupação por flexibilidade dos 

módulos.

• Relacionamento com o cliente aumenta o 

conceito de “one-stop-shop”.

• Velocidade de locação.

1 PRESENÇA NACIONAL
Localização privilegiada e estratégica

• Presente em 29 cidades e 11 estados.

• Poroólio potencial de 1,64 milhão de m².

• Localização estratégica, próximo dos 

grandes centros urbanos nacionais.

4 RISCO DE CARTEIRA
Base diversificada de clientes e baixo 

risco

• Baixa concentração no 

faturamento, seja de clientes ou 

indústria.

• Carteira de qualidade com grandes 

players líderes em seus segmentos.

DNA DE
CONSTRUÇÃO

FLEXIBILIDADE

DIVERSIFICAÇÃO
GEOGRÁFICA

CARTEIRA
DIVERSIFICADA
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
CICLO DE DESENVOLVIMENTO

Fonte: https://www.logcp.com.br/institucional/
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
HISTÓRICO

Exper:se na construção e administração que se traduz em uma sólida e crescente plataforma de negócios

Primeira rodada de 
Equity de R$250mm 
pelo Starwood

2011
Primeiro galpão 
logístico é entregue 
fora de MG (Jundiaí-
SP)

2012
Companhia muda o 
nome para LOG 
Commercial Properties 
e Participações S.A.
LOG Sumaré e LOG 
Hortolândia são 
entregues, total de 86 
mil m² de ABL

2013
Companhia inicia 
operações no 
Nordeste, Sul e RJ

Segunda rodada de 
Equity de R$128mm 
pelo FIP 
Mul*setorial
- Bradesco

2014
A Companhia atinge 
a marca de 589 mil 
m² de ABL entregues

2015
A Companhia loca um 
total de 151 mil m² de 
ABL

2016
A Companhia loca 
um total de 110 mil 
m² de ABL

Aumento de Capital 
de R$250mm na 
LOG pelos acionistas

2017
LOG assina seu maior 
contrato com, 
aproximadamente, 32 
mil m² de ABL

Aumento de Capital de 
R$308mm na LOG 
pelos acionistas

63 177 132 231 151 110 184 246

2018
A Companhia tem 
uma absorção bruta 
de 354¹ mil m² de ABL 
em 2018
Início da negociação 
da LOG na B3 no 
Novo Mercado –
ticker LOGG3 

Área locada por 
ano

(mil m²)

2019
Entrega de mais de 167 
mil m² de ABL e 
reciclagem de cerca de 
54 mil m², atingindo 867
mil m2 de ABL (próprio) 
em dezembro/19.
Captação de R$ 638 
milhões em emissões 
de novas ações em 
out/19.

255

1S20
Aumento em 27,7 mil 
m² de ABL e aquisição 
de mais de 312 mil m² 
em terrenos, atingindo 
1.638 mil m2 de ABL 
potencial (% LOG) em 
junho/20.

194

91

253

413

589 622 654 682
752

867 894

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1S20

ABL ENTREGUE ACUMULADO
MIL M²

Nota: Data Base Julho  2020
¹ Novas locações + renovações

Fonte: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/00a289ba-746d-4d34-
9b24-94484fddb9b7/453a21cb-8170-e666-1d96-07baaa8b1926?origin=1
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
PRESENÇA NACIONAL

AM

AC RO

RR AP

PA

MT

TO

MA

PI

MS

GO

DF
BA

MG

SP

PR

RS
SC

ES

RJ

SE
AL

PE
PB

RNCE

Estado CE

ABL (m²) 95.672

Estado RJ

ABL (m²) 115.344

Estado MG

ABL (m²) 260.654

Estado PR

ABL (m²) 85.793

Estado GO

ABL (m²) 59.052

Estado SE

ABL (m²) 29.882

Estado BA

ABL (m²) 17.725

Estado ES

ABL (m²) 50.100

Estado SP

ABL (m²) 180.295

QUEBRA GEOGRÁFICA 
ABL ENTREGUE 

Nota: Data Base Junho 2020 
Fonte: htps://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/00a289ba-746d-4d34-9b24-94484fddb9b7/453a21cb-8170-e666-1d96-07baaa8b1926?origin=1

894,4 mil m²
de ABL Entregue

SP
20%

RJ
13%

PR
9%MG

29%

GO
7%

ES
6%

CE
11%

SE
3%

BA
2%
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
O FUNDO LGCP11 REPLICA A EXPERTISE DA LOG CP

• Baixa demanda

• Concentração geográfica

• Baixo retorno

• Pequena chance de crescimento

• Grande oportunidade de crescimento

• Alta demanda

• Diversificação geográfica

• Alto retorno

4,6 mil m² de ABL médio por contrato

8,0% é participação do maior cliente sobre a receita bruta

Baixa taxa de inadimplência
(0,57% acumulada dos últimos 12 meses)

Alta Rentabilidade
(Margem EBITDA Ajustada 2T20 de 79,7%)

Baixa taxa de vacância estabilizada (4,5% em Jun/20)

66,5% em contratos indexados ao IPCA e 33,5% ao IGPM

Base de clientes diversificada, com baixa concentração, tanto 
por cliente quanto por segmento industrial.

Nota: Data Base Junho 2020 
Fonte: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/00a289ba-746d-4d34-9b24-94484fddb9b7/453a21cb-8170-e666-1d96-07baaa8b1926?origin=1

Empresas 
Multinacionais

Grandes empresas 
nacionais
e mulbnacionais

Grandes empresas locais e  logísticas / transportadoras

QUALIDADE E
FLEXIBILIDADE

Única empresa com escala nacional e capacidade de atender a todas as faixas do 
mercado, aliando produto de qualidade e alto retorno.
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
O MERCADO DE GALPÕES NO BRASIL

O mercado brasileiro de condomínios industriais é altamente
concentrado na região sudeste e de baixa qualidade.
No entanto, há uma demanda crescente em outras regiões, como no
Nordeste e no Centro-oeste.

79%

9%

1%
2%

9%

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Norte

Nordeste

ESTOQUE POR REGIÃO
2019¹

10,7%

89,3%

Galpões classe A

Galpões obsoletos

GALPÕES LOGÍSTICOS POR CLASSE 1T20²

FL
IG

H
T 

TO
 Q

U
AL

IT
Y

GALPÃO OBSOLETO

GALPÃO MODERNO

Migração de empresas para galpões modernos

100% dos galpões da LOG são classificados como Classe A. 

Fonte: htps://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/00a289ba-746d-4d34-9b24-94484fddb9b7/453a21cb-8170-e666-1d96-07baaa8b1926?origin=1
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
COMPARATIVO DO MERCADO DE GALPÕES INDUSTRIAIS ENTRE BRASIL E MÉXICO

TERRITÓRIO:
8.516.000 km2

PIB BRASILEIRO EM 2018:
USD 1,868 TRILHÃO

MEXICO
CENÁRIO MACRO

Maior mercado Classe A da américa 
latina, com 75,2 milhões de m2 de ABL.

PIB MEXICANO EM 2018:
USD 1,223 TRILHÃO

TERRITÓRIO:
1.964.000 km2

BRASIL
POTENCIAL DE CRESCIMENTO DO MERCADO

Se em 5 anos o mercado brasileiro quiser se igualar ao mercado 
mexicano de galpões logísticos será necessário um investimento total 

de aproximadamente R$10 bilhões, com entregas anuais 
de R$1,4 milhão de m2 de ABL (cerca de R$2 bilhões por ano).

MAIOR PAÍS DA AMÉRICA LATINA

Mercado Classe A do Brasil em todos os 
segmentos atingiu 15,5 milhões de m2

de ABL.8,0%

31,0%

22,0%

34,0%

5,0%
Imobiliário

Logístico

Manufatura

Automotivo

Outros

MERCADO DE GALPÕES POR INDÚSTRIA

Equivalente a apenas 
20% do ABL total do 

México.

Premissas: R$1.400 custo médio de 
construção por ABL, sem custo de terreno. 
Mercado do México sem crescimento. 
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
O E-COMMERCE É UM DOS DRIVERS DE CRESCIMENTO DA LOG

Crescimento das vendas no 
e-commerce 

Necessidade de mais espaço 
nacionalmente para 
operação logística

Plataforma LOG já estabelecida para o 
crescimento da demanda

Pesquisa publicada pela Duke Realty concluiu que, nos EUA, um aumento de 
USD 1.0 bi em vendas de e-commerce, resulta em uma necessidade de 

armazenagem de 100 mil m² de ABL.

De acordo com pesquisas da NAOIP nos EUA, vendas que utilizam plataforma 
de e-commerce necessitam de espaço de armazenagem três vezes maior do que 

o modelo tradicional.

+USD1bi
em vendas

+100mil
m² de ABL

59 69 88 107 138 172 211
255

310
377

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

CRESCIMENTO DA RECEITA DAS VENDAS ONLINE NO BRASIL
R$ BI

CAGR 2020-2025: 22%

+2-4%
É a esPmaPva de 
crescimento na 
penetração do e-
commerce no varejo 
para 2020

+18%
É  o crescimento da 
movimentação logística no 
Brasil em abr/20 frente a 
abr/19

+21%
É o crescimento no 
número de pedidos no e-
commerce brasileiro em 
2019

4,27mi 
m²

É a demanda adicional de ABL no 
mercado dos EUA para 1%  
adicional de penetração do 
e-commerce

Fonte: Ebit, Forrester e BTG Pactual, mai/20
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

05

09

14

25

45

49

53

1. Termos e Condições da Oferta

2. Mercado de Fundo Imobiliário 

3. LOG Commercial Properties

4. Estratégia do Fundo

5. Estudo de Viabilidade

6. Cronograma Indicativo da Oferta

7. Fatores de Risco

ÍNDICE

LOG  GUARULHOS GAIOLLI
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
ESTRATÉGIA DO FUNDO

Modular – Permite a diversificação da 
carteira 

Aproveitar a tendência Flight to Quality

Histórico de alta ocupação e baixa 
inadimplência

Boa relação risco X retorno

Diversificação Carteira

•  Base de clientes diversificada, com baixa concentração, 
tanto por cliente quanto por segmento industrial.

•  Capacidade de atender diversos tipos de locatários, 
desde multinacionais até players locais.

Diversificação Geográfica / Ativos

Consultoria imobiliária especialista no setor 
logístico, com mais de 12 anos de experiência 
e track record comprovado.

Relacionamento de longo prazo com os 
locatários

Capital autorizado de 2 bilhões

IMÓVEIS MADUROS
CLASSE A

DIVERSIFICAÇÃO DO PORTFÓLIO

GESTÃO PROFISSIONAL

GERAÇÃO DE VALOR

Adicionar ativos com as mesmas 
características

Gestão ativa do portfólio

Fonte: https://static.bancointer.com.br/idtvm/relatorios-gerenciais/pdfs/12bd42fd201f479da3c6dc6eaae69469_apresentacao-log_v12_v.pdf
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
ESTRATÉGIA DO FUNDO

PARTICIPAÇÃO TOTAL DO FUNDO NOS EMPREENDIMENTOS APÓS 2ª EMISSÃO LGCP11

VIANA / ES
35% de ParNcipação do Fundo

CONTAGEM I / MG
30% de ParNcipação do Fundo

GOIÂNIA  / GO
30% de ParNcipação do Fundo

GAIOLLI /  SP
40% de Participação do Fundo

RIO CAMPO GRANDE / RJ
45% de Participação do Fundo

1ª Emissão de Cotas
R$ 176.284.200,00

Out/20Nov/19

HISTÓRICO DE AQUISIÇÕES

2ª Emissão de Cotas
R$ 150.061.188,59

CAPITAL AUTORIZADO 
DE R$2 BI 

VIANA / ES
28,6% de ParNcipação do Fundo

CONTAGEM I / MG
24,5% de ParNcipação do Fundo

GOIÂNIA  / GO
24,5% de ParNcipação do Fundo

VIANA / ES
+6,4% de Participação do Fundo

CONTAGEM I / MG
+5,5% de Participação do Fundo

GOIÂNIA  / GO
+5,5% de Participação do Fundo

GAIOLLI /  SP
40% de Participação do Fundo

RIO CAMPO GRANDE / RJ
45% de Participação do Fundo
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
ESTRATÉGIA DO FUNDO

PATRIMONIAL

OPERACIONAL

OPORTUNÍSTICAGOVERNANÇA

GESTÃO

ATIVA
CRESCIMENTO

• O Fundo possui capital pré-aprovado de R$ 2 bilhões.

PATRIMONIAL

OPERACIONAL

OPORTUNÍSTICA

GOVERNANÇA

• Análise de benfeitorias que possam proporcionar melhoria operacional dos
ativos, a fim de oferecer uma melhor experiência aos locatários;

• Produção de laudos técnicos para identificar a necessidade de obras corretivas e
preventivas para preservar o bom estado dos imóveis investidos;

• Gestão profissionalizada dos ativos;
• Análises recorrentes com os sócios e administradores dos empreendimentos do

portfolio;
• Benchmarking entre os administradores dos empreendimentos do portfolio.

• Análise ativa do potencial para desenvolvimento de novos empreendimentos a
serem acrescidos no portfólio do fundo;

• Análise para redirecionamentos estratégicos;
• Os empreendimentos constituintes da carteira são estudados e desenvolvidos

para propósito do Fundo.

• Participação dinâmica por meio de visitas in loco, discussão de premissas e
diligência;

• Transparência com o cotista através da área de Relações com Investidores;
• Foco na participação Minoritária para alinhamento do interesses.

CRESCIMENTO
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Portaria blindada 24h

Circuito fechado de TV, que 
proporciona maior economia e 

segurança

Operação Modular e Flexível

Galpões modulares permitem 
uma melhor negociação 

comercial e rápida absorção

Base de Apoio

Edificações como restaurante, 
portaria, serviços de jardinagem, 
limpeza e manutenção em geral

Metragem Adequada

Locação de galpões a partir de 
1.000 m2

Pé direito diferenciado
Até 12 metros

Piso nivelado a laser

Reduz o desgaste com 
empilhadeiras e resiste até 6 

toneladas/m2

Diversificação Geográfica

Presente também em mercados 
menos competitivos, atendendo 
uma demanda de clientes de alta 

relevância

Localização Estratégica 

Presente em 29 cidades e 11 
estados

Base diferenciada de clientes

Clientes de alta relevância 

DIFERENCIAIS LOG
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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

29

Fonte: https://static.bancointer.com.br/idtvm/relatorios-gerenciais/pdfs/1414da6721944b8e89b5ee1efeba165d_relatorio-gerencial-agosto-oficial.pdf

QUALIDADE DOS ATIVOS
% DOS ATIVOS

22%

29%

32%

61%

62%

65%

70%

100%

100%

12%

25%

33%

4%

19%

30%

66%

29%

27%

15%

16%

17%

8%

19%

38%

BTLG11

HGLG11

GGRC11

XPLG11

BRCO11

VILG11

XPIN11

LVBI11

LGCP11

A/A + B C Não Disponível

ESTRATÉGIA DO FUNDO

100% dos galpões do LGCP11 são LOG, 

padrão Classe A.
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SITUAÇÃO DO PORTFÓLIO DO FUNDO NO PERÍODO 2T20
Quanto maior o número de clientes da nossa 

base, maior o volume de informação e 
demanda por novos espaços

NOVOS
CONTRATOS

LOCAÇÃO

CLIENTES

INFORMAÇÃO
DE MERCADO

Fonte: Consultor Imobiliário
*Percentual considerando os contratos renovados ou fechados no período (2T20). 

do total de contratos a
serem renovados foram 

renovados.

das novas locações
foram realizadas para 

clientes LOG*.

Foi o prazo médio de
recolocação de ocupações

distratadas.

contratos ativos.dos contratos fechados
foram realizados pela

Equipe LOG*.

90% 54

76% 85%

mês1,6
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CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DOS 
CONTRATOS DO PORTFÓLIO

% DA RECEITA

16,3% 2,1%

34,1%
9,8%

37,7%

Até 12 Meses 13 a 24 Meses 25 a 36 Meses 37 a 48 Meses Acima de 48 meses

COMPOSIÇÃO CARTEIRA 
DO PORTFÓLIO

38,10%

27,20%
16,10%

2,70%

7,00%

8,90%

FARMACÊUTICO

LOGÍSTICA TRANSPORTADORA

E-COMMERCE

OUTROS

INDEXADORES 
DOS CONTRATOS

48,9%
51,1%

IPCA

IGP-M

ALIMENTOS E BEBIDAS

Página 95 do Prospecto 

* Percentual em relação ao ABL de cada empreendimento
Fonte: Consultor Imobiliário
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5 ESTADOS

2 REGIÕES

GO

MG
ES

SP
RJ

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
MIL m² de ABL e R$ MIL

8,9% 7,1%

49,2% 49,5%

27,3% 27,5%

8,1% 8,4%

6,6% 7,6%

ABL Recebimento Mês¹

LOG Contagem I LOG Viana LOG Gaiolli LOG Rio LOG Goiânia

Data-base: Junho/2020
Fonte: Consultor Imobiliário
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ESTRATÉGIA DO FUNDO

0% 1% 2%
5%

0%

6%

2% 1%

de z/16 jun/17 de z/17 jun/18 de z/18 jun/19 de z/19 jun/20

Vacânci a Por tfólio

HISTÓRICO DE VACÂNCIA 
DO PORTFÓLIO(MÉDIA DOS RENDIMENTOS ESPERADOS DOS FIIS – DATA BASE AGO/20)

RENDIMENTO HISTÓRICO LGCP111

YIELD ANUALIZADO
IFIX x FII LOGÍSTICA2 x LGCP11

Nota: Data Base junho 2020
1 Dividend Yield Anualizado: calculado com base no valor da última emissão de cotas (R$100,00)
2 Rendimento anualizado dos maiores fundos de Logística | Cesta dos fundos logísticos considerados:  HGLG11, GRLV11, SDIL11, VILG11, XPLG11, FFB11, LVBI11
Fonte: Consultor Imobiliário | https://static.bancointer.com.br/idtvm/relatorios-gerenciais/pdfs/1414da6721944b8e89b5ee1efeba165d_relatorio-gerencial-agosto-oficial.pdf

DADOS DO PORTFÓLIO
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0,16 

0,46 0,45 0,48 0,47 0,47 0,44 
0,52 

1,86%

5,50% 5,40%
5,76% 5,64% 5,64%

5,28%
6,24%

0 ,00 %

1 ,00 %

2 ,00 %

3 ,00 %

4 ,00 %

5 ,00 %

6 ,00 %

7 ,00 %

 -

 0 ,10

 0 ,20

 0 ,30

 0 ,40

 0 ,50

 0 ,60

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul /20 ago/20

Rendimento por  cota Dividend Yie ld Anualizado

5,53%
5,92%

6,24%

Jan.20 Fev.20 Mar .20 Abr.20 Mai.20 Jun.20 Jul.20 Ag o.20

IFIX FII Logística² LGCP11

https://static.bancointer.com.br/idtvm/relatorios-gerenciais/pdfs/1414da6721944b8e89b5ee1efeba165d_relatorio-gerencial-agosto-oficial.pdf
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ESTRATÉGIA DO FUNDO

COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR SEGMENTO PRINCIPAIS CLIENTES

51,40%

27,60%

14,80%

6,10%

ALIMENTOS E BEBIDAS

FARMACÊUTICO LOGÍSTICA

TRANSPORTADORA

CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DOS CONTRATOS
% DA RECEITA

75,6% 4,3% 2,5%

17,6%

Até 12 Meses 13 a 24 Meses 25 a 36 Meses 37 a 48 Meses Acima de 48 meses

Fonte: Consultor Imobiliário
1 Dados referentes aos últimos 12 meses

Taxa de Ocupação: 100%

ParJcipação Atual: 24,5% Nova Participação FII: 5,5%

Nova Área FII: 3.225m2

Inadimplência Líquida1: 0% Ticket médio por m2: R$ 21,21

Área Atual FII: 14.364 m2

Área Construída: 58.628 m2

6 Galpões | 16 MódulosParque concluído em Setembro/2011

9 clientes ativos | 4 setores de atuação O maior contrato representa 24,1% da 
receita bruta mensal

PORTFÓLIO | CONTAGEM
MINAS GERAIS

35
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PORTFÓLIO | CONTAGEM
MINAS GERAIS Página 79 do Prospecto 

36



LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

17,60%

17,40%

20,20%

11,70%

9,20%9,00%
5,70%

9,20%

ESTRATÉGIA DO FUNDO
COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR SEGMENTO PRINCIPAIS CLIENTES

CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DOS CONTRATOS
% DA RECEITA

58,9%
11,4%

15,1%
12,5% 2,1%

Até 12 Meses 13 a 24 Meses 25 a 36 Meses 37 a 48 Meses Acima de 48 meses

ALIMENTOS E BEBIDAS

FARMACÊUTICO

LOGÍSTICA

OUTROS

E-COMMERCE
CONSTRUÇÃO CIVIL PRODUTOS VETERINÁRIOS

TRANSPORTADORA

37

Taxa de Ocupação: 91,7%

ParJcipação Atual: 24,5% Nova Participação FII: 5,5%

Nova Área FII: 4.294 m²

Inadimplência Líquida¹:  0% Ticket médio por m²: R$ 16,27

Área Atual FII: 19.128 m²

Área Construída Total: 78.072 m²

9 Galpões | 40 Módulos Parque concluído em Dezembro/2019

23 clientes ativos | 11 setores de 
atuação

O maior contrato representa 22,5% da 
receita bruta mensal

PORTFÓLIO | GOIÂNIA
GOIÁS

Páginas 82,83,84 e 85 do Prospecto 

Fonte: Consultor Imobiliário
1 Dados referentes aos últimos 12 meses
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34,40%

36,00%
13,00%

8,00%

8,60%

ESTRATÉGIA DO FUNDO
COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR SEGMENTO PRINCIPAIS CLIENTES

CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DOS CONTRATOS
% DA RECEITA

5,5% 8,9%

45,2%

37,5% 2,9%

Até 12 Meses 13 a 24 Meses 25 a 36 Meses 37 a 48 Meses Acima de 48 meses

ALIMENTOS E BEBIDAS

OUTROS

E-COMMERCE
BELEZA E ESTÉTICA

39

Taxa de Ocupação: 100%

Participação Atual: 28,6% Nova Participação FII: 6,4%

Nova Área FII: 3.954 m²

Inadimplência Líquida¹:  0% Ticket médio por m²: R$ 20,02

Área Atual FII: 17.667 m²

Área Construída Total: 61.774 m²

4 Galpões | 21 Módulos Parque concluído em Setembro/2014

10 clientes ativos | 7 setores de 
atuação

O maior contrato representa 37,5%
da receita bruta mensal

PORTFÓLIO | VIANA
ESPÍRITO SANTO

Páginas 85, 86 e 87 do Prospecto 

BENS DE CONSUMO

Fonte: Consultor Imobiliário
1 Dados referentes aos últimos 12 meses
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PORTFÓLIO | VIANA
ESPÍRITO SANTO
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ESTRATÉGIA DO FUNDO

COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR SEGMENTO PRINCIPAL CLIENTE

CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DOS CONTRATOS
% DA RECEITA

85,1%
14,9%

Até 12 Meses 13 a 24 Meses 25 a 36 Meses 37 a 48 Meses Acima de 48 meses

41

86,70%

13,30%

LOGÍSTICA

E-COMMERCE

Taxa de Ocupação: 100%

ParJcipação Atual: 0% Nova Participação FII: 40%

Nova Área FII: 13.194 m²

Inadimplência Líquida¹:  0% Ticket médio por m²: R$ 18,77

Área Atual FII: 0 m²

Área Construída Total: 32.985 m²

2 Galpões | 15 Módulos Parque concluído em Outubro/12

2 clientes ativos | 2 setores de atuação O maior contrato representa 85% da 
receita bruta mensal

PORTFÓLIO | GAIOLLI
SÃO PAULO

Páginas 88,89 e 90 do Prospecto 

Fonte: Consultor Imobiliário
1 Dados referentes aos últimos 12 meses
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COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR SEGMENTO PRINCIPAL CLIENTE

CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DOS CONTRATOS
% DA RECEITA

Taxa de Ocupação: 100%

Participação Atual: 0% Nova Participação FII: 45%

Nova Área FII: 23.933 m²

Inadimplência Líquida¹ : 0% Ticket médio por m² : R$ 18,76

Área Atual FII: 0 m²

Área Construída Total: 53.184 m²

2 Galpões | 31 MódulosParque  concluído em Março/2020

7 clientes ativos | 6 setores de 
atuação

O maior contrato representa 67,3% da 
receita bruta mensal

PORTFÓLIO | RIO CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO

66,60%

21,30%

3,10%

9,00%

ALIMENTOS E BEBIDAS

FARMACÊUTICO

LOGÍSTICA

OUTROS

9,7% 3,0%
11,4%

75,9%

Até 12 Meses 13 a 24 Meses 25 a 36 Meses 37 a 48 Meses Acima de 48 meses

43

ESTRATÉGIA DO FUNDO Páginas 91,92 e 93 do Prospecto 

Fonte: Consultor Imobiliário
1 Dados referentes aos últimos 12 meses
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PORTFÓLIO | RIO CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO Página 91 do Prospecto 
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1. Termos e Condições da Oferta

2. Mercado de Fundo Imobiliário 

3. LOG Commercial Properties

4. Estratégia do Fundo

5. Estudo de Viabilidade

6. Cronograma Indicativo da Oferta

7. Fatores de Risco

ÍNDICE

LOG  VIANA
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Anexo V do Prospecto
Em R$ mil Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Oferta FII
Ativos -146.353
ITBI & Registros -3.708
Estimativa Patrimonial -150.061
Fee de Distribuição -3.001
Despesas Não Recorrentes -3.463
Total - Oferta FII -156.526

Ativos - Receita Líquida
Goiânia 792 864 867 979 1.034 1.038 1.121 1.132 1.247 1.317
Contagem I 744 834 879 970 1.030 976 1.049 1.097 1.243 1.319
Viana 1.029 1.124 986 1.064 1.108 1.211 1.306 1.265 1.380 1.425
Rio Campo Grande 5.368 5.803 5.967 6.438 6.645 6.944 6.522 7.164 7.480 8.003
Gaiolli 2.907 3.182 3.123 3.802 3.853 4.372 4.645 4.387 4.852 4.979

Total - Receita Líquida Ativos 10.840 11.808 11.822 13.252 13.670 14.542 14.643 15.046 16.202 17.042

Ativos - Simulação de Venda
LOG Goiânia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.162
LOG Contagem I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.194
LOG Viana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.322
LOG Rio Campo Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.340
LOG Gaiolli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.126
Comissão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.572
Total - Simulação de Venda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.572

FII - Despesas Recorrentes
Taxa De Administração -242 -242 -242 -242 -242 -242 -242 -242 -242 -242
Honorário Auditoria -16 -16 -17 -17 -18 -19 -19 -20 -20 -21
Taxa de Fiscalização CVM -19 -20 -20 -21 -22 -22 -23 -24 -24 -25
Taxa B3 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7
Taxa Cetip -12 -12 -12 -13 -13 -13 -14 -14 -15 -15
Tx Anbima -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Laudo de Avaliação -22 -23 -23 -24 -25 -26 -26 -27 -28 -29
Consultor Imobiliário 0 -454 -454 -454 -454 -454 -454 -454 -454 -454
Outros -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7
Total - FII - Despesas Recorrentes -324 -780 -783 -785 -788 -791 -794 -797 -800 -803

Fundo de Reserva
FR -13 -14 -14 -15 -16 -16 -17 -17 -19 -20
Total - FII - Fundo de Reserva -13 -14 -14 -15 -16 -16 -17 -17 -19 -20

Fluxo FII -156.526 10.504 11.013 11.026 12.452 12.866 13.735 13.832 14.232 15.383 250.791

TIR (Nominal) 11,03%

Yield Nominal (ao ano) 6,71% 7,04% 7,04% 7,96% 8,22% 8,77% 8,84% 9,09% 9,83% 10,36%



LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
ESTUDO DE VIABILIDADE | PORTFÓLIO ATUAL E NOVOS ATIVOS

47

Anexo V do Prospecto
Em R$ mil Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
Oferta FII
Ativos -146.353
ITBI & Registros -3.708

Estimativa Patrimonial -150.061
Fee de Distribuição -3.001
Despesas Não Recorrentes -3.461 Qtt Cotas
Total - 2a Oferta FII -156.523 1.565

PL Atual -169.470 1.763

PL Final após 2a Emissão -319.532 3.328

Ativos - Receita Líquida
Goiânia 4.321 4.714 4.730 5.341 5.641 5.659 6.114 6.176 6.803 7.182
Contagem I 4.060 4.551 4.797 5.289 5.617 5.325 5.719 5.986 6.780 7.195
Viana 5.629 6.147 5.392 5.820 6.061 6.624 7.143 6.919 7.545 7.791
Rio Campo Grande 5.368 5.803 5.967 6.438 6.645 6.944 6.522 7.164 7.480 8.003
Gaiolli 2.907 3.182 3.123 3.802 3.853 4.372 4.645 4.387 4.852 4.979

Total - Receita Líquida Ativos 22.285 24.397 24.009 26.689 27.817 28.925 30.145 30.632 33.460 35.150

Ativos - Simulação de Venda
LOG Goiânia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.066
LOG Contagem I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.239
LOG Viana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.605
LOG Rio Campo Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.340
LOG Gaiolli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.126
Comissão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.431
Total - Simulação de Venda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487.946

FII - Despesas Recorrentes
Taxa De Administração -511 -511 -511 -511 -511 -511 -511 -511 -511 -511
Honorário Auditoria -32 -32 -33 -34 -35 -37 -38 -39 -40 -41
Taxa de Fiscalização CVM -38 -39 -40 -41 -43 -44 -45 -47 -48 -49
Taxa B3 -13 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -15 -16 -16
Taxa Cetip -18 -19 -19 -20 -20 -21 -22 -22 -23 -24
Tx Anbima -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6
Laudo de Avaliação -22 -23 -23 -24 -25 -26 -26 -27 -28 -29
Consultor Imobiliário 0 -454 -454 -454 -454 -454 -454 -454 -454 -454
Outros -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7
Total - FII - Despesas Recorrentes -644 -1.101 -1.105 -1.110 -1.114 -1.118 -1.123 -1.128 -1.133 -1.138

Fundo de Reserva
FR -13 -14 -14 -15 -16 -16 -17 -17 -19 -20
Total - FII - Fundo de Reserva -13 -14 -14 -15 -16 -16 -17 -17 -19 -20

Fluxo FII -319.532 21.628 23.281 22.889 25.564 26.687 27.790 29.004 29.487 32.308 521.938

TIR (Nominal) 11,29%

Yield Nominal (ao ano) cota base R$100,00 6,50% 7,00% 6,88% 7,68% 8,02% 8,35% 8,71% 8,86% 9,71% 10,21%
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1. Termos e Condições da Oferta

2. Mercado de Fundo Imobiliário 

3. LOG Commercial Properties

4. Estratégia do Fundo

5. Estudo de Viabilidade

6. Cronograma Indicativo da Oferta

7. Fatores de Risco

ÍNDICE

LOG  RIO CAMPO GRANDE
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Nº Eventos Data

01 Protocolo do Pedido de Registro Automático da Oferta na CVM 21/09/2020

02 Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 24/09/2020

03 Início das Apresentações a Potenciais Investidores 25/09/2020

04 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 06/10/2020

05 Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador
Início do Período de Subscrição e de recebimento das ordens de investimentos dos Investidores Institucionais 07/10/2020

06 Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3 16/10/2020

07 Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência na B3
Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência no Escriturador 20/10/2020

08 Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência no Escriturador 21/10/2020

09 Data de Liquidação do Direito de Preferência 22/10/2020

10 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período do Direito de Preferência (informando o montante de Novas Cotas subscritas e integralizadas durante o Período do Direito 
de Preferência, bem como a quantidade de Novas Cotas remanescentes que serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta para os Investidores da Oferta) 23/10/2020

11 Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores 
Encerramento do Período de Subscrição e de recebimento das ordens de investimento dos Investidores Institucionais 29/10/2020

12 Data de liquidação financeira das Novas Cotas 04/11/2020

49
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Mais esclarecimentos a respeito do Fundo e/ou da Oferta poderão ser obtidos nos endereços a seguir indicados:

50

Páginas 127 e 128 do Prospecto 

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Barbacena, nº 1.219 – Santo Agostinho 
CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG
Website: https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ (neste website clicar em 
“LOG CP Inter FII”, e então localizar o Prospecto Preliminar).

BANCO BRADESCO BBI S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima n°3.950, 10º andar
CEP 04538-132 – São Paulo – SP
Website: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx
(neste website clicar na opção “Fundos” e depois selecionar a opção 
correspondente ao “LOG CP Inter FII” e então localizar o Prospecto Preliminar)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar – Rio de Janeiro - RJ
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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 seu perfil de risco, avaliar
cuidadosamente todas as informações disponíveis no Prospecto Preliminar e no Regulamento, inclusive, mas não se limitando a aquelas relativas à Política de Investimento, à composição da carteira e aos fatores
de risco descritos nesta seção, aos quais o Fundo e os Investidores estão sujeitos.

Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Cotistas devem estar cientes dos riscos a que estarão sujeitos os investimentos e aplicações do Fundo, conforme descritos abaixo,
não havendo, garantias, portanto, de que o capital efetivamente integralizado será remunerado conforme expectativa dos Cotistas.

Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e não
há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas.

A seguir encontram-se descritos os principais riscos inerentes ao Fundo, os quais não são os únicos aos quais estão sujeitos os investimentos no Fundo e no Brasil em geral. Os negócios, situação financeira ou
resultados do Fundo podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer desses riscos, sem prejuízo de riscos adicionais que não sejam atualmente de conhecimento do Administrador ou que sejam
julgados de pequena relevância neste momento.

Fatores macroeconômicos relevantes

O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de economia emergente. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários emitidos no país, reduzindo o interesse dos investidores nesses ativos, entre os quais se
incluem as Cotas. No passado, o surgimento de condições econômicas adversas em outros países do mercado emergente resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de
recursos externos investidos no Brasil. Crises financeiras recentes resultaram em um cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos que, direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa o
mercado financeiro e o mercado de capitais brasileiros e a economia do Brasil, tais como: flutuações no mercado financeiro e de capitais, com oscilações nos preços de ativos (inclusive de imóveis),
indisponibilidade de crédito, redução de gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial e pressão inflacionária. Qualquer novo acontecimento de natureza similar aos acima mencionados, no exterior
ou no Brasil, poderá prejudicar de forma negativa as atividades do Fundo, o patrimônio do Fundo, a rentabilidade dos Cotistas e o valor de negociação das Cotas. Variáveis exógenas tais como a ocorrência, no
Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma
relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas relevantes, poderão afetar negativamente os
preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo e o valor das Cotas, bem como resultar em perdas, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal de suas aplicações.
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Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo as instituições responsáveis pela distribuição das Cotas, os demais Cotistas do Fundo, o Administrador e as Instituições Participantes da Oferta,
qualquer multa ou penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por qualquer razão, (a) o alongamento do período de distribuição dos resultados do Fundo; (b) a liquidação do Fundo; ou, ainda, (c) caso os
Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de tais eventos.

O Fundo estará sujeito, entre outros, aos riscos adicionais associados ao setor imobiliário. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco - Riscos relativos ao setor imobiliário”, na página 163 do
Prospecto.

Riscos institucionais

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

Adicionalmente, a instabilidade política, corroborada por investigações das autoridades como RFB, Procuradoria Geral da República e Polícia Federal em curso, pode afetar adversamente os negócios realizados
nos imóveis e seus respectivos resultados. O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente, e continua influenciando, o desempenho da economia do País. A crise política afetou e poderá
continuar afetando a confiança dos investidores e da população em geral e já resultou na desaceleração da economia e no aumento da volatilidade dos títulos emitidos por empresas brasileiras.

Recentemente, o Brasil elegeu Jair Bolsonaro como Presidente da República, o qual propõe um plano econômico controverso entre especialistas. A eventual incapacidade do governo do Presidente Jair
Bolsonaro em reverter a crise política e econômica do País, e de aprovar as reformas sociais e econômicas propostas, pode produzir efeitos sobre a economia brasileira e poderá ter um efeito adverso sobre os
resultados operacionais e a condição financeira dos Imóveis.

As investigações da “Operação Lava Jato” e da “Operação Zelotes” atualmente em curso podem afetar negativamente o crescimento da economia brasileira e podem ter um efeito negativo nos negócios
realizados nos Imóveis. Os mercados brasileiros vêm registrando uma maior volatilidade devido às incertezas decorrentes de tais investigações conduzidas pela Polícia Federal, pela Procuradoria Geral da
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República e outras autoridades, apesar da recente alta dos mercados decorrente da eleição do Presidente Jair Bolsonaro. A “Operação Lava Jato” investiga o pagamento de propinas a altos funcionários de
grandes empresas estatais em troca de contratos concedidos pelo governo e por empresas estatais nos setores de infraestrutura, petróleo, gás e energia, dentre outros. Os lucros dessas propinas supostamente
financiaram as campanhas políticas de partidos políticos, bem como serviram para enriquecer pessoalmente os beneficiários do esquema. Como resultado da “Operação Lava Jato” em curso, uma série de
políticos e executivos de diferentes companhias privadas e estatais no Brasil estão sendo investigados e, em determinados casos, foram desligados de suas funções e/ou foram presos. Por sua vez, a “Operação
Zelotes” investiga pagamentos indevidos, que teriam sido realizados por companhias brasileiras, a oficiais do CARF. Tais pagamentos tinham como objetivo induzir os oficiais a reduzirem ou eximirem multas
relativas ao descumprimento de legislação tributária aplicadas pela Secretaria da RFB, que estariam sob análise do CARF. Mesmo não tendo sido concluídas, as investigações já tiveram um impacto negativo
sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, e sobre a percepção geral da economia brasileira. Não podemos prever se as investigações irão refletir em uma maior instabilidade política e econômica
ou se novas acusações contra funcionários do governo e de empresas estatais ou privadas vão surgir no futuro no âmbito destas investigações ou de outras. Além disso, não podemos prever o resultado de tais
alegações, nem o seu efeito sobre a economia brasileira. O desenvolvimento desses casos pode afetar negativamente a economia brasileira e, consequentemente, o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o
valor de negociação das Cotas.

Risco de mercado

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

Risco de crédito

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

Riscos relacionados à liquidez dos ativos da carteira e das Cotas

Os ativos componentes da carteira do Fundo poderão ter baixa liquidez em comparação a outras modalidades de investimento. O investidor deve observar o fato de que os fundos de investimento imobiliário
são, por força regulamentar, constituídos na forma de condomínios fechados, não admitindo o resgate de suas Cotas em hipótese alguma. Como resultado, os fundos de investimento imobiliário encontram
pouca liquidez no mercado brasileiro, podendo os titulares de cotas de fundos de investimento imobiliário ter dificuldade em realizar a venda de suas cotas no mercado secundário. Desse modo, o Investidor
que adquirir as Novas Cotas do Fundo deverá estar consciente de que o investimento no Fundo consiste em investimento de longo prazo. Além disso, o Regulamento estabelece algumas hipóteses em que a
Assembleia Geral poderá optar pela liquidação do Fundo e outras hipóteses em que o resgate das Cotas poderá ser realizado mediante a entrega dos ativos integrantes da carteira do Fundo aos Cotistas. Os
Cotistas poderão encontrar dificuldades para vender os ativos recebidos no caso de liquidação do Fundo.

Risco da Marcação a Mercado

Os ativos componentes da carteira do Fundo podem ser aplicações de médio e longo prazo (inclusive prazo indeterminado em alguns casos), que possui baixa liquidez no mercado secundário e o cálculo de seu
valor de face para os fins da contabilidade do Fundo é realizado via marcação a mercado, ou seja, seus valores serão atualizados diariamente e contabilizados pelo preço de negociação no mercado, ou pela
melhor estimativa do valor que se obteria nessa negociação. Desta forma, a realização da marcação a mercado dos ativos componentes da carteira do Fundo visando o cálculo do patrimônio líquido deste, pode
causar oscilações negativas no valor das Cotas, cujo cálculo é realizado mediante a divisão do patrimônio líquido do Fundo pela quantidade de Cotas emitidas até então, sendo que o valor de mercado das Cotas
de emissão do Fundo poderá não refletir necessariamente seu valor patrimonial. Dessa forma, as Cotas do Fundo poderão sofrer oscilações negativas de preço, o que pode impactar negativamente na
negociação das Cotas pelo Investidor no mercado secundário.
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Riscos tributários

As regras tributárias aplicáveis aos fundos de investimentos imobiliários podem vir a ser modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária, bem como em virtude de novo entendimento acerca da
legislação vigente, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos de tributos não previstos inicialmente. Adicionalmente, existe a possibilidade de que a RFB tenha interpretação diferente do
Administrador quanto ao não enquadramento do Fundo como pessoa jurídica para fins de tributação ou quanto à incidência de tributos em determinadas operações realizadas pelo Fundo. Nessas hipóteses, o
Fundo passaria a sofrer a incidência de Imposto de Renda, PIS, COFINS, Contribuição Social nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas, com possíveis reflexos na redução do rendimento a ser pago aos
Cotistas ou teria que passar a recolher os tributos aplicáveis sobre determinadas operações que anteriormente entendia serem isentas, podendo inclusive ser obrigado a recolher, com multa e juros, os tributos
incidentes em operações já concluídas. Ambos os casos podem impactar adversamente o rendimento a ser pago aos Cotistas ou mesmo o valor das Cotas. A Lei nº 9.779/99 estabelece que os fundos de
investimento imobiliário sejam isentos de tributação sobre a sua receita operacional, desde que (i) distribuam, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de
caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e (ii) apliquem recursos em empreendimentos imobiliários que não tenham como construtor,
incorporador ou sócio, Cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas. Ainda de acordo com a Lei nº 9.779/99, os
dividendos distribuídos aos Cotistas, quando distribuídos, e os ganhos de capital auferidos são tributados na fonte à alíquota de 20% (vinte por cento). Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único,
inciso II, da Lei nº 11.033/04, ficam isentos do IR na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo fundo cujas Cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente
em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. O referido benefício fiscal (i) será concedido somente nos casos em que o fundo possua, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas e (ii) não será concedido
ao Cotista pessoa física titular de Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas ou cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do
total de rendimentos auferidos pelo fundo. Assim, considerando que no âmbito do Fundo não há limite máximo de subscrição por investidor, não farão jus ao benefício tributário acima mencionado (i) o Cotista
pessoa física que seja titular de Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas ou cujas Cotas lhe deem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do
total de rendimentos auferidos pelo Fundo, e/ou (ii) o Fundo, na hipótese de ter menos de 50 (cinquenta) Cotistas. Os rendimentos das aplicações de renda fixa e variável realizadas pelo Fundo estarão sujeitas
à incidência do IR retido na fonte, observadas as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas submetidas a esta forma de tributação, nos termos da Lei nº 9.779/99, o que poderá afetar a rentabilidade
esperada para as Cotas.

Risco de alteração da tributação do Fundo nos termos da Lei 8.668/93

Nos termos da Lei nº 8.668/93, conforme alterada pela Lei nº 9.779/99, sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas o fundo que aplicar recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como
incorporador, construtor ou sócio, cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele relacionadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo. Se, por
algum motivo, o Fundo vier a se enquadrar nesta situação, a tributação aplicável aos seus investimentos será aumentada, o que poderá resultar na redução dos ganhos de seus cotistas, sendo certo que caso tal
percentual seja majorado por mudança nas regras vigentes, eventual novo percentual será considerado automaticamente aplicável com relação ao Fundo.
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Riscos de alterações nas práticas contábeis

As práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras dos fundos de investimento imobiliário advêm das disposições previstas na Instrução CVM
516. Com a edição da Lei nº 11.638/07, que alterou a Lei 6.404/76 e a constituição do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, diversos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas foram
emitidos pelo CPC e já referendados pela CVM com vistas à adequação da legislação brasileira aos padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. A Instrução
CVM 516 começou a vigorar em 1º de janeiro de 2012 e decorre de um processo de consolidação de todos os atos normativos contábeis relevantes relativos aos fundos de investimento imobiliário editados nos
4 (quatro) anos anteriores à sua vigência. Caso a CVM venha a determinar que novas revisões dos pronunciamentos e interpretações emitidas pelo CPC passem a ser adotados para a contabilização das
operações e para a elaboração das demonstrações financeiras dos fundos de investimento imobiliário, a adoção de tais regras poderá ter um impacto nos resultados atualmente apresentados pelas
demonstrações financeiras do Fundo.

Risco de alteração da legislação aplicável ao Fundo e/ou aos Cotistas / Risco Regulatório

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

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

Risco de decisões judiciais desfavoráveis

O Fundo poderá ser réu em diversas ações, nas esferas cível, tributária e trabalhista. Não há garantia de que o Fundo venha a obter resultados favoráveis ou que eventuais processos judiciais ou administrativos
propostos contra o Fundo venham a ser julgados improcedentes, ou, ainda, que ele tenha reservas suficientes para arcar com as custas de litígio. Caso tais reservas não sejam suficientes, é possível que um
aporte adicional de recursos seja feito mediante a subscrição e integralização de novas Cotas pelos Cotistas, que deverão arcar com eventuais perdas.

Risco de desempenho passado

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

Risco decorrente de alterações do Regulamento

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

Na eventualidade de novas emissões de Cotas, os Cotistas incorrerão no risco de terem a sua participação no capital do Fundo diluída.

Risco decorrente da possibilidade da entrega de ativos do Fundo em caso de liquidação deste

No caso de dissolução ou liquidação do Fundo, o patrimônio deste será partilhado entre os Cotistas, na proporção de suas Cotas, após a alienação dos ativos e do pagamento de todas as dívidas, obrigações e
despesas do Fundo. No caso de liquidação do Fundo, não sendo possível a alienação acima referida, os próprios ativos serão entregues aos Cotistas na proporção da participação de cada um deles. Os ativos
integrantes da carteira do Fundo poderão ser afetados por sua baixa liquidez no mercado, podendo seu valor aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e dos critérios
para precificação, podendo acarretar, assim, eventuais prejuízos aos Cotistas.

Riscos de prazo

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

Risco de concentração da carteira do Fundo

O Fundo poderá investir em um único imóvel ou em poucos imóveis de forma a concentrar o risco da carteira em poucos locatários. Adicionalmente, caso o Fundo invista preponderantemente em valores
mobiliários, deverão ser observados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento, aplicando -se as regras de
enquadramento e desenquadramento lá estabelecidas. O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o
Fundo sofrer perda patrimonial. Os riscos de concentração da carteira englobam, ainda, na hipótese de inadimplemento do emissor do Ativo Imobiliário em questão, o risco de perda de parcela substancial ou
até mesmo da totalidade do capital integralizado pelos Cotistas.

60

Páginas 156 e 157 do Prospecto 



LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL DE “FATORES DE RISCO”.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
FATORES DE RISCO

Risco de desenquadramento passivo involuntário

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

Risco de disponibilidade de caixa

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

Risco relativo à concentração e pulverização

Conforme dispõe o Regulamento, não há restrição quanto ao limite de Cotas que podem ser detidas por um único Cotista. Assim, poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a deter parcela
substancial das Cotas, passando tal Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de que
deliberações sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários

Caso o Fundo esteja muito pulverizado, determinadas matérias de competência de assembleia geral que somente podem ser aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas poderão ficar impossibilitadas de
aprovação pela ausência de quórum de instalação (quando aplicável) e de deliberação em tais assembleias, nesse caso, o Fundo poderá ser prejudicado por não conseguir aprovar matérias de interesse dos
Cotistas.
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Riscos relacionados à rentabilidade do investimento em valores mobiliários

O investimento nas Cotas é uma aplicação em valores mobiliários de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade do Cotista dependerá da valorização e dos rendimentos a serem pagos pelos ativos. No
caso em questão, os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas dependerão, principalmente, dos resultados obtidos pelo Fundo com receita advinda da exploração dos ativos integrantes do patrimônio do
Fundo ou da negociação dos Ativos Imobiliários, bem como do aumento do valor patrimonial das Cotas, advindo da valorização dos Ativos Imobiliários, bem como dependerão dos custos incorridos pelo Fundo.
Assim, existe a possibilidade do Fundo ser obrigado a dedicar uma parte substancial de seu fluxo de caixa para pagar suas obrigações, reduzindo o dinheiro disponível para distribuições aos Cotistas, o que
poderá afetar adversamente o valor de mercado das Cotas. Adicionalmente, vale ressaltar que entre a data da integralização das Novas Cotas objeto da Oferta e a efetiva data de aquisição dos Ativos Alvo da
Oferta, os recursos obtidos com a Oferta serão aplicados em Ativos Financeiros, o que poderá impactar negativamente na rentabilidade do Fundo.

Risco operacional

Os Ativos Imobiliários objeto de investimento pelo Fundo serão administrados pelo Administrador, portanto os resultados do Fundo dependerão de uma administração/gestão adequada, a qual estará sujeita a
eventuais riscos operacionais, que caso venham a ocorrer, poderão afetar negativamente a rentabilidade dos Cotistas.

Risco de conflito de interesse

O Regulamento prevê que atos que configurem potencial conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador e entre o Fundo e os prestadores de serviço do Fundo dependem de aprovação prévia da
Assembleia Geral de Cotistas, como por exemplo a aquisição, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, pelo Fundo, de imóvel de propriedade do Administrador ou de pessoas a ele ligadas.
Desta forma, caso venha existir atos que configurem potencial conflito de interesses e estes sejam aprovados em Assembleia Geral de Cotistas, respeitando os quóruns de aprovação estabelecido, estes poderão
ser implantados, mesmos que não ocorra a concordância da totalidade dos cotistas.

Ainda, deve-se ressaltar os Ativos Alvo da Oferta são de propriedades do Consultor Imobiliário e este é Pessoa Ligada ao Administrador. Desta forma, a aquisição dos referidos Ativos Alvo da Oferta pelo Fundo é
considerada como uma situação de conflito de interesses, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM 472, de modo que sua concretização dependerá de aprovação prévia de Cotistas reunidos em Assembleia
Geral de Cotistas que representem, cumulativamente: (i) maioria simples das Cotas dos Cotistas presentes na Assembleia Geral de Cotistas; e (ii) no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas
pelo Fundo. Ainda, o Consultor Imobiliário é o atual administrador dos Empreendimentos, de forma que a ratificação de sua contratação como prestador dos serviços de administração dos empreendimentos
integrantes da carteira do Fundo dependerá de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas. Os cotistas que ingressarem no Fundo poderão outorgar procuração para que haja a aprovação em Assembleia Geral
de Cotistas da aquisição dos Ativos Alvo da Oferta e a ratificação da contratação do Consultor Imobiliário como prestador dos serviços de administração dos empreendimentos integrantes da carteira do Fundo.
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Risco de não aprovação de conflito de interesses

Considerando a necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas da aquisição dos Ativos Alvo da Oferta em razão da caracterização de conflito de interesses, o Administrador disponibilizará aos
Investidores, quando da ordem de investimento, da assinatura do Pedido de Subscrição ou da assinatura do Boletim de Subscrição, a minuta da Procuração de Conflito de Interesse. Caso a aquisição não seja
aprovada em Assembleia Geral de Cotistas, a aquisição dos Ativos Alvo da Oferta não será realizada e os recursos integralizados pelos Investidores no âmbito da Oferta serão aplicados em Ativos Financeiros
e/ou outros ativos, o que poderá impactar negativamente a rentabilidade do Fundo. Adicionalmente, o Fundo poderá não encontrar outro ativo disponível no mercado que possua características semelhantes à
dos Ativos Alvo da Oferta ou, ainda, com condições comerciais tal qual as obtidas na negociação destes ativos, o que poderá prejudicar a rentabilidade do Fundo.

Risco do Estudo de Viabilidade

O Estudo de Viabilidade pode não ter a objetividade e imparcialidade esperada, o que poderá afetar adversamente a decisão de investimento pelo investidor. Além disso, o estudo de viabilidade elaborado pode
não se mostrar confiável em função das premissas e metodologias adotadas pelo Administrador, incluindo, sem limitação, caso as taxas projetadas não se mostrem compatíveis com as condições apresentadas
pelo mercado imobiliário. QUALQUER RENTABILIDADE ESPERADA PREVISTA NO ESTUDO DE VIABILIDADE NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER
HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

Risco decorrente da não obrigatoriedade de revisões e/ou atualizações de projeções

O Fundo, o Administrador, o Consultor Imobiliário e as Instituições Participantes da Oferta não possuem qualquer obrigação de revisar e/ou atualizar quaisquer projeções constantes no Prospecto Preliminar
e/ou de qualquer material de divulgação do Fundo e/ou da Oferta, incluindo, o Estudo de Viabilidade, incluindo sem limitação, quaisquer revisões que reflitam alterações nas condições econômicas ou outras
circunstâncias posteriores à data do Prospecto Preliminar e/ou do referido material de divulgação e do Estudo de Viabilidade, conforme o caso, mesmo que as premissas nas quais tais projeções se baseiem
estejam incorretas.
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Risco de governança

Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (i) o Administrador; (ii) os sócios, diretores e funcionários do Administrador; (iii) empresas ligadas ao Administrador, seus sócios, diretores e funcionários;
(iv) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (v) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação
do patrimônio do Fundo; e (vi) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo, exceto quando forem os únicos Cotistas ou quando houver aquiescência expressa da maioria dos Cotistas manifestada na
própria Assembleia Geral de Cotistas, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à Assembleia Geral em que se dará a permissão de voto ou quando todos os subscritores de Novas Cotas
forem condôminos de bem com quem concorreram para a integralização de Cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º do artigo 8º da Lei nº 6.404/76, conforme o §
2º do artigo 12 da Instrução CVM 472. Tal restrição de voto pode trazer prejuízos às pessoas listadas nas letras "i" a "v", caso estas decidam adquirir Cotas. Adicionalmente, determinadas matérias que são
objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas. Tendo em vista que fundos de investimento imobiliário tendem a possuir número
elevado de Cotistas, é possível que determinadas matérias fiquem impossibilitadas de aprovação pela ausência de quórum de instalação (quando aplicável) e de votação de tais assembleias.

Risco relativo às novas emissões

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

Risco de restrição na negociação

Alguns dos ativos que compõem a carteira do Fundo, incluindo títulos públicos, podem estar sujeitos a restrições de negociação pela bolsa de mercadorias e futuros ou por órgãos reguladores. Essas restrições
podem estar relacionadas ao volume de operações, na participação nas operações e nas flutuações máximas de preço, dentre outros. Em situações onde tais restrições estão sendo aplicadas, as condições para
negociação dos ativos da carteira, bem como a precificação dos ativos podem ser adversamente afetados.
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Risco relativo à não substituição do Administrador

Durante a vigência do Fundo, o Administrador poderá sofrer intervenção e/ou liquidação extrajudicial ou falência, a pedido do BACEN, bem como ser descredenciado, destituído ou renunciar à sua função,
hipóteses em que a sua substituição deverá ocorrer de acordo com os prazos e procedimentos previstos no Regulamento. Caso tal substituição não aconteça, o Fundo e, consequentemente os Cotistas, poderão
sofrer perdas patrimoniais.

Risco de uso de derivativos

O Fundo pode realizar operações de derivativos exclusivamente para os fins de proteção patrimonial. Existe a possibilidade de alterações substanciais nos preços dos contratos de derivativos. O uso de
derivativos pelo Fundo pode (i) aumentar a volatilidade do Fundo, (ii) limitar as possibilidades de retornos adicionais, (iii) não produzir os efeitos pretendidos, ou (iv) determinar perdas ou ganhos ao Fundo. A
contratação deste tipo de operação não deve ser entendida como uma garantia do Fundo, do Administrador ou do Consultor Imobiliário, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito -
FGC de remuneração das Cotas. A contratação de operações com derivativos poderá resultar em perdas para o Fundo e para os Cotistas.

Risco relativo à inexistência de ativos que se enquadrem na Política de Investimento

O Fundo poderá não dispor de ofertas de imóveis e/ou ativos suficientes ou em condições aceitáveis, a critério do Administrador, que atendam, no momento da aquisição, à Política de Investimento, de modo
que o Fundo poderá enfrentar dificuldades para empregar suas disponibilidades de caixa para aquisição de ativos. A ausência de imóveis e/ou ativos para aquisição pelo Fundo poderá impactar negativamente a
rentabilidade das Cotas em função da impossibilidade de aquisição de imóveis e/ou ativos a fim de propiciar a rentabilidade alvo das Cotas.

Risco de discricionariedade de investimento

O objetivo do Fundo consiste na exploração, por locação, arrendamento e/ou comercialização de imóveis. A administração de tais empreendimentos poderá ser realizada por empresas especializadas, de modo
que tal fato pode representar um fator de limitação ao Fundo para implementar as políticas de administração dos imóveis que considere adequadas. Além de imóveis, os recursos do Fundo poderão ser
investidos em outros ativos. Dessa forma, o Cotista estará sujeito à discricionariedade do Administrador na seleção dos ativos que serão objeto de investimento. Existe o risco de uma escolha inadequada dos
imóveis, dos Ativos Imobiliários e dos Ativos Financeiros pelo Administrador, fato que poderá trazer eventuais prejuízos aos Cotistas. Adicionalmente, considerando a possibilidade de aplicação em CRI, o Fundo
estará sujeito aos riscos relativos a estes ativos, tais como (i) a insuficiência das garantias outorgadas em favor de tais ativos; (ii) a deterioração dos lastros afetados ao pagamento de tais ativos; e (iii) a hipótese
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de vencimento antecipado cruzado com outras dívidas de devedores, coobrigados ou contrapartes, podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das
operações contratadas.

A instabilidade econômica resultante dos impactos causados por surtos, epidemias, pandemias e/ou endemias de doenças

O surto, epidemia, pandemia e/ou endemia de doenças no geral, inclusive aquelas passíveis de transmissão por humanos, no Brasil ou nas demais partes do mundo, pode levar a uma maior volatilidade no
mercado de capitais interno e/ou global, conforme o caso, e resultar em pressão negativa sobre a economia brasileira. Adicionalmente, o surto, epidemia e/ou endemia de tais doenças no Brasil, poderá afetar
diretamente o mercado imobiliário, o mercado de fundo de investimento, o Fundo e o resultado de suas operações, incluindo em relação aos ativos integrantes da carteira do Fundo e aplicações financeiras.
Surtos, epidemias, pandemias ou endemias ou potenciais surtos, epidemias, pandemias ou endemias de doenças, como o Coronavírus (COVID-19), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a
Síndrome Respiratória no Oriente Médio ou MERS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS ou qualquer outra doença que possa surgir, pode ter um impacto adverso nas operações do mercado
imobiliário, incluindo em relação aos ativos integrantes da carteira do Fundo, e aplicações financeiras. Qualquer surto, epidemia, pandemia e/ou endemia de uma doença que afete o comportamento das
pessoas pode ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia brasileira e no mercado imobiliário. Surtos, epidemias, pandemias e/ou endemias de
doenças também podem resultar em políticas de quarentena da população ou em medidas mais rígidas de lockdown da população, o que pode vir a prejudicar as operações, receitas e desempenho do Fundo e
dos imóveis que vierem a compor seu portfólio, bem como afetaria a valorização das Cotas do Fundo e seus rendimentos.

Riscos relativos ao setor imobiliário

O Fundo poderá investir, direta ou indiretamente, em imóveis ou direitos reais, os quais estão sujeitos aos seguintes riscos que, se concretizados, afetarão os rendimentos das Cotas:

Risco imobiliário. É a eventual desvalorização do(s) empreendimento(s) investido(s) pelo Fundo, ocasionada por, mas não se limitando, a fatores como: (i) fatores macroeconômicos que afetem toda a economia,
(ii) mudança de zoneamento ou regulatórios que impactem diretamente o local do(s) empreendimento(s), seja possibilitando a maior oferta de imóveis (e, consequentemente, deprimindo os preços dos
alugueis no futuro) ou que eventualmente restrinjam os possíveis usos do(s) empreendimento(s) limitando sua valorização ou potencial de revenda, (iii) mudanças socioeconômicas que impactem
exclusivamente a(s) região(ões) onde o(s) empreendimento(s) se encontre(m), como, por exemplo, o aparecimento de favelas ou locais potencialmente inconvenientes, como boates, bares, entre outros, que
resultem em mudanças na vizinhança, piorando a área de influência para uso comercial, (iv) alterações desfavoráveis do trânsito que limitem, dificultem ou impeçam o acesso ao(s) empreendimento(s), (v)
restrições de infraestrutura/serviços públicos no futuro, como capacidade elétrica, telecomunicações, transporte público, entre outros, (vi) a expropriação (desapropriação) do(s) empreendimento(s) em que o
pagamento compensatório não reflita o ágio e/ou a apreciação histórica; e (vii) o lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais semelhantes aos Ativos Alvo da Oferta, em áreas próximas aos
Ativos Alvo da Oferta.
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Risco de regularidade dos imóveis. O Fundo poderá adquirir empreendimentos imobiliários que ainda não estejam concluídos e, portanto, não tenham obtido todas as licenças aplicáveis. Referidos
empreendimentos imobiliários somente poderão ser utilizados e locados quando estiverem devidamente regularizados perante os órgãos públicos competentes. Deste modo, a demora na obtenção da
regularização dos referidos empreendimentos imobiliários poderá provocar a impossibilidade de alugá-los e, portanto, provocar prejuízos ao Fundo e, consequentemente, aos seus Cotistas. Adicionalmente, a
existência de área construída edificada sem a autorização prévia da Prefeitura Municipal competente, ou em desacordo com o projeto aprovado, poderá acarretar riscos e passivos para os imóveis e para o
Fundo, caso referida área não seja passível de regularização e venha a sofrer fiscalização pelos órgãos responsáveis. Dentre tais riscos, destacam-se: (i) a aplicação de multas pela administração pública; (ii) a
impossibilidade da averbação da construção; (iii) a negativa de expedição da licença de funcionamento; e (iv) a recusa da contratação ou renovação de seguro patrimonial, podendo ainda, culminar na obrigação
do Fundo de demolir as áreas não regularizadas, o que poderá afetar adversamente as atividades e os resultados operacionais dos imóveis e, consequentemente, o patrimônio, a rentabilidade do Fundo e o
valor de negociação das Cotas.

Risco de sinistro. A ocorrência de desastres naturais como, por exemplo, vendavais, inundações, tempestades ou terremotos, pode causar danos aos ativos imobiliários integrantes da carteira do Fundo,
afetando negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis objeto de investimento pelo Fundo, direta ou
indiretamente, os recursos obtidos pela cobertura do seguro dependerão da capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, bem como as indenizações a serem pagas pelas seguradoras, e
poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, impactando negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade do Fundo e o preço de negociação das Cotas. Na hipótese de os valores pagos
pela seguradora não serem suficientes para reparar o dano sofrido, deverá ser convocada assembleia geral de Cotistas para que os Cotistas deliberem o procedimento a ser adotado. Há, também, determinados
tipos de perdas que não estarão cobertas pelas apólices, tais como atos de terrorismo, guerras e/ou revoluções civis. Se qualquer dos eventos não cobertos nos termos dos contratos de seguro vier a ocorrer, o
Fundo poderá sofrer perdas relevantes e poderá ser obrigado a incorrer em custos adicionais, os quais poderão afetar o seu desempenho operacional. Ainda, o Fundo poderá ser responsabilizado judicialmente
pelo pagamento de indenização a eventuais vítimas do sinistro ocorrido, o que poderá ocasionar efeitos adversos em sua condição financeira e, consequentemente, nos rendimentos a serem distribuídos aos
Cotistas.

Risco de não contratação de seguro patrimonial e de responsabilidade civil. A não contratação de seguro pelos locatários dos imóveis investidos pode culminar no não recebimento de indenização no caso de
ocorrência de sinistros e/ou na obrigação do Fundo em cobrir eventuais danos inerentes às atividades realizadas em tais imóveis, por força de decisões judiciais. Nessa hipótese, o Fundo, a sua rentabilidade e o
valor de negociação de suas Cotas poderão ser adversamente afetados.
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Risco de desapropriação e de outras restrições de utilização dos bens imóveis pelo Poder Público. De acordo com o sistema legal brasileiro, os imóveis integrantes da carteira do Fundo, direta ou indiretamente,
poderão ser desapropriados por necessidade, utilidade pública ou interesse social, de forma parcial ou total. Ocorrendo a desapropriação, não há como garantir de antemão que o preço que venha a ser pago
pelo Poder Público será justo, equivalente ao valor de mercado, ou que, efetivamente, remunerará os valores investidos de maneira adequada. Dessa forma, caso o(s) imóvel(is) seja(m) desapropriado(s), este
fato poderá afetar adversamente e de maneira relevante as atividades do Fundo, sua situação financeira e resultados. Outras restrições ao(s) imóvel(is) também podem ser aplicadas pelo Poder Público,
restringindo, assim, a utilização a ser dada ao(s) imóvel(is), tais como o tombamento deste ou de área de seu entorno, incidência de preempção e ou criação de zonas especiais de preservação cultural, dentre
outros, o que implicará a perda da propriedade de tais imóveis pelo Fundo, hipótese que poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.

Destacamos ainda, a existência de servidão de passagem no Empreendimento Rio Campo Grande, constituída em favor da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, de faixa com área total de
2.132,50m².

Conforme consta no Prospecto, o imóvel no qual foi construído o Empreendimento Contagem não possui dentro de seus limites, qualquer bem ou edificação que conste nos arquivos do Conselho Municipal do
Patrimônio Cultural (“COMPAC”) como de interesse para inventário, tombamento ou registro como bem cultural do município de Contagem – MG, no entanto, existe lindeiro a seu limite posterior, tomando
como referência a rua onde o imóvel se encontra situado, um terreno remanescente da antiga Fazenda Água Branca, em cuja área encontram-se parte de Muro Escravo e Nascente de caráter histórico, de
modo que qualquer expansão ou obra nova deverá ser submetida à apreciação do COMPAC, conforme consta do artigo 143, da Lei nº 4.647/13.

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

Risco de vacância. O Fundo poderá não ter sucesso na prospecção de locatários e/ou arrendatários do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) integrantes do seu patrimônio, o que poderá reduzir a rentabilidade
do Fundo, tendo em vista o eventual recebimento de um montante menor de receitas decorrentes de locação, arrendamento e venda do(s) empreendimento(s). Adicionalmente, os custos a serem despendidos
com o pagamento de taxas de condomínio e tributos, dentre outras despesas relacionadas ao(s) empreendimento(s) (os quais são atribuídos aos locatários dos imóveis) poderão comprometer a rentabilidade
do Fundo.
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Riscos relacionados à ocorrência de casos fortuitos e eventos de força maior. Os rendimentos do Fundo decorrentes da exploração de imóveis estão sujeitos ao risco de eventuais prejuízos decorrentes de casos
fortuitos e eventos de força maior, os quais consistem em acontecimentos inevitáveis e involuntários relacionados aos imóveis. Portanto, os resultados do Fundo estão sujeitos a situações atípicas, que, mesmo
com sistemas e mecanismos de gerenciamento de riscos, poderão gerar perdas ao Fundo e aos Cotistas.

Risco de Compartilhamento do Controle. A titularidade dos Ativos Alvo da Oferta será dividida com terceiros que podem ter interesses divergentes do Fundo. Dessa forma, considerando que o Fundo pretende
adquirir participação minoritária no Empreendimento Viana, no Empreendimento Contagem, no Empreendimento Goiânia, no Empreendimento Gaiolli e/ou no Empreendimento Rio Campo Grande, o Fundo
dependerá da anuência desses terceiros para a tomada de decisões significativas que afetem os Empreendimentos. Mencionados terceiros, coproprietários, podem ter interesses econômicos diversos, podendo
agir de forma contrária à política estratégica e aos objetivos do Fundo. Disputas com os coproprietários podem ocasionar litígios judiciais ou arbitrais, o que pode aumentar as despesas do Fundo.

Riscos ambientais. Os imóveis que poderão ser adquiridos pelo Fundo estão sujeitos a riscos inerentes a: (i) descumprimento da legislação, regulamentação e demais questões ligadas ao meio ambiente, tais
como: falta de licenciamento ambiental e/ou autorização ambiental para operação de suas atividades e outras atividades correlatas (como, por exemplo, estação de tratamento de efluentes, antenas de
telecomunicações, geração de energia, entre outras); falta de outorga para o uso de recursos hídricos (como, por exemplo, para a captação de água por meio de poços artesianos e para o lançamento de
efluentes em corpos hídricos); falta de licenças regulatórias para o manuseio de produtos químicos controlados (emitidas pelas Polícia Civil, Polícia Federal e Exército); falta de autorização para supressão de
vegetação e intervenção em área de preservação permanente; falta de autorização especial para o descarte de resíduos sólidos; (ii) passivos ambientais decorrentes de contaminação de solo e águas
subterrâneas, que podem suscitar eventuais responsabilidades administrativas, civis e penais daí advindas em face do Fundo, do causador do dano e/ou dos locatários solidariamente, com possíveis riscos à
imagem do Fundo e dos imóveis que compõem o portfólio do Fundo; (iii) outros problemas ambientais, anteriores ou supervenientes à aquisição dos imóveis, que podem acarretar a perda de valor dos imóveis
e/ou a imposição de penalidades administrativas, civis e penais ao Fundo; e (iv) consequências indiretas da regulamentação ou de tendências de negócios, incluindo a submissão a restrições legislativas relativas
a questões urbanísticas, tais como metragem de terrenos e construções, restrições a metragem e detalhes da área construída, e suas eventuais consequências. A ocorrência destes eventos pode afetar
negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.

Ainda, a existência de focos de contaminação ambiental significativa nos terrenos dos Imóveis e/ou outros riscos ambientais, bem como a ocorrência de eventos que resultem ou possam resultar em
contaminações, danos e/ou outras contingências de natureza ambiental poderão, no futuro, ter um efeito adverso relevante no valor desses Imóveis, bem como para o Fundo, seus planos de investimento e sua
rentabilidade, afetando, por consequência, os resultados do Fundo, e, consequentemente os Cotistas.

Conforme consta no Prospecto, o Empreendimento Contagem, encontra-se pendente de regularização ambiental com relação a atividade de captação de água por meio de poço artesiano.
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Na hipótese de violação da legislação ambiental – incluindo os casos em que se materializam passivos ambientais, bem como na hipótese de não cumprimento das condicionantes constantes das licenças,
outorgas e autorizações, as empresas e, eventualmente, o Fundo e/ou os locatários podem sofrer sanções administrativas, tais como multas, indenizações, interdição e/ou embargo total ou parcial de
atividades, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, sem prejuízo da responsabilidade civil (recuperação do dano ambiental e/ou pagamento de indenizações) e das sanções criminais (inclusive
em face de seus administradores), afetando negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. Destaca-se que, dentre outras atividades lesivas ao meio ambiente, operar
atividades potencialmente poluidoras sem a devida licença ambiental e causar poluição – inclusive mediante contaminação do solo e da água -, são consideradas infrações administrativas e crimes ambientais,
sujeitos às penalidades cabíveis, independentemente da obrigação de reparação de eventuais danos ambientais (a exemplo da necessidade de remediação da contaminação). Nos exemplos mencionados, as
sanções administrativas previstas na legislação federal incluem a suspensão imediata de atividades e multas que podem chegar a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Ademais, o passivo identificado
na propriedade (i.e. contaminação) é propter rem, de modo que o proprietário ou futuro adquirente assume a responsabilidade civil pela reparação dos danos identificados.

Adicionalmente, as agências governamentais ou outras autoridades podem também editar novas regras mais rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que podem
obrigar os locatários e/ou proprietários de imóveis a gastar recursos adicionais na adequação ambiental, inclusive obtenção de licenças ambientais para instalações e equipamentos que não necessitavam
anteriormente. As agências governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira significativa a emissão ou renovação das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento dos
negócios dos proprietários e dos locatários, gerando, consequentemente, efeitos adversos em seus negócios. Qualquer dos eventos acima poderá fazer com que os locatários tenham dificuldade em honrar com
os aluguéis dos imóveis. Ainda, em função de exigências dos órgãos competentes, pode haver a necessidade de se providenciar reformas ou alterações em tais imóveis cujo custo poderá ser imputado ao Fundo.
A ocorrência dos eventos acima pode afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.

Riscos relacionados à regularidade de área construída. A existência de área construída edificada sem a autorização prévia da Prefeitura Municipal competente, ou em desacordo com o projeto aprovado, poderá
acarretar riscos e passivos para os imóveis e para o Fundo, caso referida área não seja passível de regularização e venha a sofrer fiscalização pelos órgãos responsáveis. Dentre tais riscos, destacam-se: (i) a
aplicação de multas pela administração pública; (ii) cobrança, retroativa à até 5 (cinco) anos a contar da data de verificação da divergência pelo referido órgão, pela prefeitura competente, da diferença do IPTU
sobre a diferença entre a área constante no cadastro da Prefeitura e a área constante na matrícula do imóvel; (iii) a impossibilidade da averbação da construção; (iv) a negativa de expedição da licença de
funcionamento; (v) a recusa da contratação ou renovação de seguro patrimonial; e (vi) a interdição dos imóveis, podendo ainda, culminar na obrigação do Fundo de demolir as áreas não regularizadas, o que
poderá afetar adversamente as atividades e os resultados operacionais dos imóveis e, consequentemente, o patrimônio, a rentabilidade do Fundo e o valor de negociação das Cotas.

Conforme consta no Prospecto, os Ativos Alvo da Oferta possuem divergências com relação à metragem das áreas construídas informadas nos documentos técnicos, sendo que (i) o Empreendimento Viana,
possui divergência com relação a área construída informada na matrícula do imóvel, no cadastro da Prefeitura Municipal de Viana, nos documentos que aprovação a construção e no Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros (“AVCB”); (ii) o Empreendimento Contagem, possui divergência com relação a área construída informada nas matrículas do imóvel, no cadastro da Prefeitura Municipal de Contagem, nos
documentos que aprovam a construção e no AVCB; (iii) o Empreendimento Goiânia, possui divergência com relação a área construída informada nas matrículas do imóvel, no cadastro da Prefeitura Municipal de
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Goiânia, nos documentos que aprovam a construção e no AVCB; e (iv) o Empreendimento Rio Campo Grande possui divergência com relação à área construída informada nas matrículas do imóvel, no cadastro
da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, nos documentos de aprovação da construção e no AVCB.

Risco de não renovação de licenças necessárias ao funcionamento dos empreendimentos e relacionados à regularidade de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (“AVCB”). Não é possível assegurar que todas
as licenças exigidas para o funcionamento de cada um dos empreendimentos que venham a compor o portfólio do Fundo, tais como as licenças de funcionamento expedidas pelas municipalidades e de
regularidade de AVCB, estejam sendo regularmente mantidas em vigor ou tempestivamente renovadas junto às autoridades públicas competentes podendo tal fato acarretar riscos e passivos para os
empreendimentos que venham a compor o portfólio do Fundo e para o Fundo, notadamente: (i) a recusa pela seguradora de cobertura e pagamento de indenização em caso de eventual sinistro; (ii) a
responsabilização civil dos proprietários por eventuais danos causados a terceiros; e (iii) a negativa de expedição da licença de funcionamento.

Ademais, a não obtenção ou não renovação de tais licenças pode resultar na aplicação de penalidades que variam, a depender do tipo de irregularidade e tempo para sua regularização, de advertências e multas
até o fechamento dos respectivos estabelecimentos. Nessas hipóteses, o Fundo, a sua rentabilidade e o valor de negociação de suas Cotas poderão ser adversamente afetados.

Riscos decorrentes da estrutura de exploração dos imóveis. A estrutura concebida para a exploração dos imóveis envolve a interação de entes despersonificados, como condomínios, nos quais o Fundo, na
qualidade de proprietário, é parte integrante. Por essa razão, caso os condomínios venham a ser demandados judicialmente em função de atos e fatos anteriores à aquisição dos imóveis pelo Fundo, o
pagamento de eventuais condenações pode ser atribuído ao Fundo e não exclusivamente aos condôminos integrantes dos referidos entes à época do fato.

Risco de exposição associados à locação e venda de imóveis. A atuação do Fundo em atividades do mercado imobiliário pode influenciar a oferta e procura de bens imóveis em certas regiões, a demanda por
locações dos imóveis e o grau de interesse de locatários e potenciais compradores dos ativos imobiliários do Fundo, fazendo com que eventuais expectativas de rentabilidade do Fundo sejam frustradas. Nesse
caso, eventuais retornos esperados pelo Fundo e fontes de receitas podem tornar-se menos lucrativas, tendo o valor dos aluguéis uma redução significativamente diferente da esperada. A falta de liquidez no
mercado imobiliário pode, também, prejudicar eventual necessidade do Fundo de alienação dos ativos imobiliários que integram o seu patrimônio.

Além disso, os bens imóveis podem ser afetados pelas condições do mercado imobiliário local ou regional, tais como o excesso de oferta de espaço para imóveis residenciais, escritórios, shopping centers, e suas
margens de lucros podem ser afetadas (i) em função de tributos e tarifas públicas e (ii) da interrupção ou prestação irregular dos serviços públicos, em especial o fornecimento de água e energia elétrica.

Nestes casos, o Fundo poderá sofrer um efeito material adverso na sua condição financeira e as Cotas poderão ter sua rentabilidade reduzida.
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Risco de revisão ou rescisão dos contratos de locação ou arrendamento. O Fundo poderá ter na sua carteira de investimentos imóveis que sejam alugados ou arrendados cujos rendimentos decorrentes dos
referidos aluguéis ou arrendamentos seja a fonte de remuneração dos Cotistas. Referidos contratos de locação poderão ser rescindidos ou revisados, o que poderá comprometer total ou parcialmente os
rendimentos que são distribuídos aos cotistas/acionistas dos veículos investidos pelo Fundo e, consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.

Adicionalmente, conforme detalhado nos gráficos denominados “Cronograma de vencimentos dos contratos”, constantes nas páginas 93 e 95 do Prospecto, contratos equivalentes a 79,9% (setenta e nove
inteiros e nove décimos por cento) da receita da locação do Empreendimento Contagem, contratos equivalentes a 70,3% (setenta inteiros e trinta décimos por cento) da receita da locação do Empreendimento
Goiânia, contratos equivalentes a 14,4% (quatorze inteiros e quatro décimos por cento) da receita da locação do Empreendimento Viana e contratos equivalentes a 9,7% (nove inteiros e sete décimos por cento)
da receita da locação do Empreendimento Rio Campo Grande preveem vencimento para os próximos 24 (vinte e quatro) meses. Tendo em vista a concentração de vencimentos dos contratos de locação acima
prevista, caso os contratos de locação atualmente vigentes não sejam renovados ou, ainda que sejam renovados, tais renovações sejam realizadas em condições menos favoráveis que as hoje vigentes, tendo
em vista que os rendimentos do Fundo decorrente das locações dos Empreendimentos, a rentabilidade do Fundo e, consequentemente, os rendimentos a serem distribuídos aos seus Cotistas poderão ser total
ou parcialmente afetados negativamente.

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

Conforme descrito na seção “Destinação dos Recursos”, constante na página 71 do Prospecto, as aquisições pretendidas pelo Fundo estão condicionadas ao cumprimento das seguintes condições: (i) regular
liquidação da Oferta, com a verificação de disponibilidade de recursos financeiros para que o Fundo possa pagar integralmente os custos de realização da Oferta e, bem assim, o preço ajustado com a
promitente vendedora; (ii) conclusão satisfatória, a exclusivo critério do Fundo, das auditorias jurídica dos imóveis nos quais foram construídos os Empreendimentos, sua proprietária e antecessoras nos últimos
10 (dez) anos, comercial, técnica e ambiental, com o objetivo de confirmar a viabilidade econômica e jurídica das aquisições; (iii) apresentação, pela vendedora, ao Fundo, da comprovação da renúncia ou do
não exercício do direito de preferência pelos locatários e/ou pelos coproprietários dos Ativos Alvo da Oferta, conforme o caso, ou de comprovante do efetivo recebimento pelos locatários e/ou pelos
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coproprietários dos Ativos Alvo da Oferta, conforme o caso, de notificação enviada pela vendedora informando-os a respeito do direito de preferência para a aquisição das frações ideais dos Empreendimentos e
da superação do prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento de referida notificação para tal exercício sem a manifestação dos referidos locatários e/ou coproprietários dos Ativos Alvo da Oferta, conforme
o caso, a esse respeito; (iv) apresentação pela vendedora de documento comprovando o cancelamento/liberação dos ônus e gravames que recaem sobre os imóveis e/ou os direitos creditórios decorrentes das
locações dos galpões dos Ativos Alvo da Oferta; (v) negociação e celebração de forma satisfatória dos documentos finais que reflitam de maneira vinculante as condições da aquisição e eventuais disposições
decorrentes do resultado da auditoria jurídica, que incluirão, mas não se limitando: aos atos societários de todas as partes necessários à aprovação e concretização da aquisição, incluindo a implementação de
todos e quaisquer atos societários e/ou a realização de quaisquer atos perante os competentes cartórios de registro de imóveis, que sejam necessários à alienação dos imóveis, livres e desembaraçados de
quaisquer ônus, bem como a anuência de eventuais credores da vendedora com relação à venda e compra dos imóveis, caso aplicável; e (vi) tendo em vista que a aquisição dos imóveis pelo Fundo é
considerada como uma situação de conflito de interesses, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM nº 472, aprovação prévia das aquisições na AGC de Conflito de Interesses pelos Cotistas do Fundo, que
representem, cumulativamente: (a) maioria simples das cotas dos cotistas presentes na Assembleia Geral de Cotistas; e (b) no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, a qual será
convocada após o encerramento da Oferta.

Ainda, conforme consta no Prospecto, existem ônus e gravames que recaem sobre parte dos Empreendimentos, conforme descrito e detalhado na seção “Ônus e gravames que recaem sobre os Ativos Alvo da
Oferta”, constante na página 96 do Prospecto. Tendo em vista que somente ocorrerá a liberação dos gravames que recaem sobre a fração ideal dos Empreendimentos a serem adquiridas pelo Fundo,
permanecendo as frações ideais remanescentes, de titularidade dos atuais proprietários, oneradas, caso haja a excussão das alienações fiduciárias constituídas sobre as frações ideais remanescentes, de
titularidade dos atuais proprietários, o Fundo passará a ser condômino destes novos terceiros que passarão a deter parcela relevante nos Empreendimentos, de modo que o Fundo dependerá da anuência
desses terceiros para a tomada de decisões significativas que afetem os Empreendimentos. Ainda, mencionados terceiros, coproprietários, podem ter interesses econômicos diversos, podendo agir de forma
contrária à política estratégica e aos objetivos do Fundo. Disputas com os coproprietários podem ocasionar litígios judiciais ou arbitrais, o que pode aumentar as despesas do Fundo.

Risco de sujeição dos imóveis a condições específicas que podem afetar a rentabilidade do mercado imobiliário. Alguns contratos de locação comercial são regidos pela Lei de Locação, que, em algumas
situações, garante determinados direitos ao locatário, como, por exemplo, a ação renovatória, sendo que para a proposição desta ação é necessário que (i) o contrato seja escrito e com prazo determinado de
vigência igual ou superior a cinco anos (ou os contratos de locação anteriores tenham sido de vigência ininterrupta e, em conjunto, resultem em um prazo igual ou superior a cinco anos), (ii) o locatário esteja
explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos, (iii) o aluguel seja proposto de acordo com o valor de mercado, e (iv) a ação seja proposta com antecedência de um
ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, do término do prazo do contrato de locação em vigor.
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Nesse sentido, as ações renovatórias apresentam dois riscos principais que, caso materializados, podem afetar adversamente a condução de negócios no mercado imobiliário: (i) caso o proprietário decida
desocupar o espaço ocupado por determinado locatário visando renová-lo, o locatário pode, por meio da propositura de ação renovatória, conseguir permanecer no imóvel; e (ii) na ação renovatória, as partes
podem pedir a revisão do valor do contrato de locação, ficando a critério do Poder Judiciário a definição do valor final do contrato. Dessa forma, o Fundo está sujeito a interpretação e decisão do Poder
Judiciário e eventualmente ao recebimento de um valor menor pelo aluguel dos locatários dos imóveis.

Outros riscos inerentes à locação incluem, entre outros, ação revisional de aluguel e inadimplemento contratual.

Riscos de despesas extraordinárias. O Fundo, na qualidade de proprietário dos Imóveis Investidos, estará eventualmente sujeito aos pagamentos de despesas extraordinárias, tais como rateios de obras e
reformas, pintura, mobília, conservação, instalação de equipamentos de segurança, indenizações trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que não sejam rotineiras na manutenção dos imóveis e dos
condomínios em que se situam. O pagamento de tais despesas ensejaria uma redução na rentabilidade das Cotas.

O Fundo estará sujeito a despesas e custos decorrentes de ações judiciais necessárias para a cobrança de aluguéis inadimplidos, ações judiciais (despejo, renovatória, revisional, entre outras), bem como
quaisquer outras despesas inadimplidas pelos locatários dos imóveis, tais como tributos, despesas condominiais, bem como custos para reforma ou recuperação de imóveis inaptos para locação após despejo ou
saída amigável do inquilino.

Risco de atrasos e/ou não conclusão das obras de empreendimentos imobiliários e de aumento de custos de construção. O Fundo poderá adiantar quantias para projetos de construção, desde que tais recursos
se destinem exclusivamente à execução da obra do empreendimento e sejam compatíveis com o seu cronograma físico-financeiro. Assim, o Fundo poderá contratualmente assumir a responsabilidade de um
eventual aumento dos custos de construção dos referidos empreendimentos imobiliários. Neste caso, em ocorrendo o atraso na conclusão ou a não conclusão das obras dos referidos empreendimentos
imobiliários, seja por fatores climáticos ou quaisquer outros que possam afetar direta ou indiretamente os prazos estabelecidos, poderá ser afetado o prazo estimado para início do recebimento dos valores de
locação e consequente rentabilidade do Fundo, bem como o Fundo poderá ter que aportar recursos adicionais nos referidos empreendimentos imobiliários para que os mesmos sejam concluídos e,
consequentemente, os Cotistas poderão ter que suportar o aumento no custo de construção dos empreendimentos imobiliários. Adicionalmente, o construtor dos referidos empreendimentos imobiliários
poderá enfrentar problemas financeiros, administrativos ou operacionais que causem a interrupção e/ou atraso das obras e dos projetos relativos à construção dos referidos empreendimentos imobiliários. Tais
hipóteses poderão provocar prejuízos ao Fundo e, consequentemente aos Cotistas.
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Propriedade das Cotas e não dos Ativos Imobiliários

Apesar de a carteira do Fundo ser constituída, predominantemente, por Ativos Imobiliários e demais ativos que se enquadrem à Política de Investimentos do Fundo, a propriedade das Cotas não confere aos
Cotistas propriedade direta sobre os Ativos Imobiliários. Os direitos dos Cotistas são exercidos sobre todos os ativos da carteira de modo não individualizado, proporcionalmente ao número de Cotas possuídas.

Não existência de garantia de eliminação de riscos

As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Consultor Imobiliário ou de qualquer instituição pertencente ao mesmo conglomerado do Administrador e/ou do Consultor
Imobiliário, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, para redução ou eliminação dos riscos aos quais está sujeito e, consequentemente, aos quais os Cotistas
também poderão estar sujeitos. Em condições adversas de mercado, o sistema de gerenciamento de riscos aplicado pelo Administrador para o Fundo poderá ter sua eficiência reduzida. As eventuais perdas
patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital subscrito e integralizado pelos Cotistas, de forma que os Cotistas podem ser futuramente chamados a deliberar sobre medidas necessárias para o
cumprimento, pelo Fundo, das obrigações por ele assumidas na qualidade de investidor dos ativos integrantes da carteira do Fundo.

Cobrança dos Ativos, Possibilidade de Aporte Adicional pelos Cotistas e Possibilidade de Perda do Capital Investido

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

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

Risco Relativo ao Prazo de Duração Indeterminado do Fundo

Considerando que o Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, não é permitido o resgate das Cotas. Sem prejuízo da hipótese de liquidação do Fundo, caso os Cotistas decidam pelo
desinvestimento no Fundo, deverão alienar suas Cotas em mercado secundário, observado que os Cotistas poderão enfrentar baixa liquidez na negociação das Cotas no mercado secundário ou obter preços
reduzidos na venda das Cotas.

Risco do Processo de Aquisição dos Ativos Imobiliários

A aquisição dos Ativos Imobiliários é um processo complexo e que envolve diversas etapas, incluindo a análise de informações financeiras, comerciais, jurídicas, dentre outras. No processo de aquisição de tais
ativos imobiliários, há risco de não serem identificados em auditoria todos os passivos ou riscos atrelados aos Ativos Imobiliários, bem como o risco de materialização de passivos identificados, inclusive em
ordem de grandeza superior àquela identificada. Eventuais ônus, gravames, vícios, contingências e/ou pendências de qualquer natureza não identificados ou não identificáveis por meio do referido processo de
auditoria legal, bem como a ocorrência de eventos ou apresentação de documentos posteriores que resultem ou possam resultar em ônus, gravames, vícios, contingências e/ou pendências relevantes de
qualquer natureza com relação aos Ativos Imobiliários, contratos de locação e/ou aos locatários poderão (i) restringir ou impossibilitar o exercício da opção de compra e/ou a efetiva aquisição de um
determinado Ativo Imobiliário pelo Fundo; ou (ii) comprometer a validade e a segurança do compromisso de venda e compra de um determinado Imóvel, podendo resultar na rescisão do referido instrumento.
Caso sejam verificados após a efetiva aquisição dos Ativos Imobiliários pelo Fundo, com o desembolso do valor total correspondente ao preço de aquisição dos Ativos Imobiliários, tais ônus, gravames, vícios,
contingências e/ou pendências de qualquer natureza poderão resultar em restrições ao pleno exercício, pelo Fundo, do seu direito de propriedade sobre o referido Ativo Imobiliário. Caso esses riscos ou
passivos contingentes ou não identificados venham a se materializar, inclusive de forma mais severa do que a vislumbrada, o investimento em tais ativos imobiliários poderá ser adversamente afetado e,
consequentemente, a rentabilidade do Fundo também.
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Ademais, as atividades desenvolvidas pelos locatários poderão acarretar a criação de outros ônus sobre os Ativos Imobiliários e/ou impactos ambientais nas regiões em que se localizam os imóveis. A tomada de
providência pelo Fundo e o prazo para que tais ônus sejam efetivamente eliminados poderão ocasionar perdas ao Fundo e reduzir ou impactar a rentabilidade do Fundo, bem como o valor dos imóveis perante
o mercado poderá ser negativamente afetado e os locatários e/ou o Fundo, na qualidade de proprietário dos imóveis, poderão estar sujeitos a sanções administrativas e criminais, independentemente da
obrigação de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros.

Risco decorrente da aquisição de Ativos nos termos da Resolução CMN nº 2.921/02

O Fundo poderá adquirir Ativos vinculados na forma da Resolução CMN nº 2.921/02. Nesta modalidade de operação, o recebimento pelo Fundo (credor da instituição financeira) dos recursos devidos pelos
devedores dos Ativos vinculados nos termos da Resolução CMN nº 2.921/02 está condicionado ao pagamento pelos devedores/coobrigados das operações ativas vinculadas, sendo que (i) na hipótese de
inadimplemento na operação ativa vinculada pelo tomador do respectivo crédito, todo e qualquer pagamento ao credor (Fundo), pela instituição financeira, será postergado; e (ii) caso a execução de garantias
não seja suficiente para a liquidação da operação ativa vinculada, ou em outras situações de não liquidação da operação, o credor (Fundo) não receberá o pagamento, seja do principal ou dos encargos. Neste
caso, portanto, o Fundo e, consequentemente, os Cotistas, correrão o risco dos devedores/coobrigados das operações ativas vinculadas. Não há qualquer garantia do Fundo, do Administrador, do Custodiante
ou do Consultor Imobiliário e/ou de qualquer das partes relacionadas do cumprimento das obrigações pelos devedores/coobrigados das operações ativas vinculadas.

Classe Única de Cotas

O Fundo possui classe única de cotas, não sendo admitido qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre os Cotistas. O patrimônio do Fundo não conta com cotas de classes subordinadas ou
qualquer mecanismo de segregação de risco entre os Cotistas.

Riscos referentes à aquisição dos Ativos Alvo da Oferta

Risco da não aquisição dos Ativos Alvo da Oferta. Não há como garantir que o Fundo irá comprar todos os Ativos Alvo da Oferta, que dependerá da conclusão satisfatória das negociações definitivas dos termos
e condições com o Consultor Imobiliário, vendedor dos Ativos Alvo da Oferta, sem prejuízo da conclusão satisfatória da auditoria dos Ativos Alvo da Oferta. A incapacidade de aquisição dos Ativos Alvo da Oferta
em parte ou no todo nos termos do Estudo de Viabilidade constante no Prospecto, poderá prejudicar a rentabilidade do Fundo. Adicionalmente, a capacidade do Fundo para adquirir a totalidade dos Ativos Alvo
da Oferta na forma descrita na Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Destinação dos Recursos” na página 71 do Prospecto, dependerá da captação total do Montante da Oferta.”
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Riscos relacionados aos eventuais passivos nos Ativos Alvo da Oferta existentes anteriormente à aquisição de tais ativos pelo Fundo. Caso existam processos judiciais e administrativos nas esferas ambiental,
cível, fiscal e/ou trabalhista nos quais os proprietários ou antecessores dos Ativos Alvo da Oferta sejam parte do polo passivo, cujos resultados podem ser desfavoráveis e/ou não estarem adequadamente
provisionados, as decisões contrárias que alcancem valores substanciais ou impeçam a continuidade da operação de tais ativos podem afetar adversamente as atividades do Fundo e seus resultados
operacionais e, consequentemente, o patrimônio, a rentabilidade do Fundo e o valor de negociação das Cotas. Além disso, a depender do local, da matéria e da abrangência do objeto em discussão em ações
judiciais, a perda de ações poderá ensejar risco à imagem e reputação do Fundo e dos respectivos ativos imobiliários.

Risco de vacância, rescisão de contratos de locação e revisão do valor do aluguel. Após a aquisição dos Ativos Alvo da Oferta, a receita preponderante do Fundo decorrerá da exploração comercial dos Ativos
Alvo da Oferta, sendo certo que a rentabilidade do Fundo poderá sofrer oscilação em caso de vacância de qualquer das lojas dos Ativos Alvo da Oferta, pelo período que perdurar a vacância. Adicionalmente, a
eventual tentativa dos locatários de questionar juridicamente a validade das cláusulas e dos termos dos contratos de locação, dentre outros, com relação aos seguintes aspectos: (i) montante da indenização a
ser paga no caso rescisão do contrato pelos locatários previamente à expiração do prazo contratual; e (ii) revisão do valor do aluguel, poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o
valor de negociação das Cotas. Em ambos os casos, eventual decisão judicial que não reconheça a legalidade da vontade das partes ao estabelecer os termos e condições do contrato de locação em função das
condições comerciais específicas, aplicando a Lei do Inquilinato, poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. Adicionalmente, caso a Lei do Inquilinato
seja alterada de maneira favorável a locatários (incluindo, por exemplo e sem limitação, com relação a alternativas para renovação de contratos de locação e definição de valores de aluguel ou alteração da
periodicidade de reajuste), o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas poderão ser afetados negativamente.

Riscos relacionados à realização de obras e expansões que afetem as licenças dos Ativos Alvo da Oferta. Os Ativos Alvo da Oferta estão sujeitos a obras de melhoria e expansão que podem afetar as licenças
necessárias para o desenvolvimento regular de suas atividades até que as referidas obras sejam regularizadas perante os órgãos competentes. O Fundo pode sofrer eventuais perdas em decorrência de medidas
de adequação necessárias à regularização de obras de expansão e melhorias realizadas nos Ativos Alvo da Oferta. Nesta hipótese, a rentabilidade do Fundo pode ser adversamente afetada

Riscos relativos à Oferta

Risco de não concretização da Oferta. Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, esta será cancelada e os Investidores terão seus pedidos cancelados. Neste caso, caso os Investidores já tenham
realizado o pagamento das Novas Cotas para a respectiva Instituição Participante da Oferta, a expectativa de rentabilidade de tais recursos pode ser prejudicada, já que, nesta hipótese, os valores serão
restituídos líquidos de tributos e encargos incidentes sobre os rendimentos incorridos no período, se existentes, sendo devida, nessas hipóteses, apenas os rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em
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cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, realizadas no período. Não há qualquer obrigação de devolução dos valores investidos com correção monetária, o que poderá
levar o investidor a perda financeira e/ou de oportunidades de investimento em outros ativos.

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

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

Indisponibilidade de negociação das Novas Cotas no mercado secundário até o encerramento da Oferta. Conforme previsto Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Negociação no
mercado secundário” na página 177 do Prospecto Preliminar, as Novas Cotas ficarão bloqueadas para negociação no mercado secundário até a integralização das Novas Cotas, a divulgação do Anúncio de
Encerramento, a obtenção de autorização da B3 para o início da negociação das Novas Cotas, conforme procedimentos estabelecidos pela B3 e a convocação da AGC de Conflito de Interesses. Nesse sentido,
cada Investidor deverá considerar essa indisponibilidade de negociação temporária das Novas Cotas no mercado secundário como fator que poderá afetar suas decisões de investimento.

Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta. Conforme descrito no Prospecto Preliminar, as Pessoas Vinculadas poderão adquirir até 100% (cem por cento) das Novas Cotas do Fundo. A participação de
Pessoas Vinculadas na Oferta poderá: (a) reduzir a quantidade de Novas Cotas para o público em geral, reduzindo a liquidez dessas Novas Cotas posteriormente no mercado secundário, uma vez que as Pessoas
Vinculadas poderiam optar por manter suas Novas Cotas fora de circulação, influenciando a liquidez; e (b) prejudicar a rentabilidade do Fundo. O Administrador e os Coordenadores não têm como garantir que
o investimento nas Cotas por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter suas Novas Cotas fora de circulação.

Risco de não Materialização das Perspectivas Contidas nos Documentos da Oferta. O Prospecto contém informações acerca do Fundo, do mercado imobiliário, dos Ativos que poderão ser objeto de
investimento pelo Fundo, bem como das perspectivas acerca do desempenho futuro do Fundo, que envolvem riscos e incertezas. Não há garantia de que o desempenho futuro do Fundo seja consistente com as
perspectivas do Prospecto. Os eventos futuros poderão diferir das tendências indicadas no Prospecto.
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Eventual descumprimento por quaisquer dos Participantes Especiais de obrigações relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições responsáveis pela colocação das Novas
Cotas, com o consequente cancelamento de todos Pedidos de Subscrição e Boletins de Subscrição feitos perante tais Participantes Especiais. Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por
quaisquer dos Participantes Especiais, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda,
de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, tal Participante Especial, a critério exclusivo do Coordenador Líder e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelo
Coordenador Líder, deixará imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Novas Cotas. Caso tal desligamento ocorra, o(s) Participante(s) Especial(is) em questão deverá(ão)
cancelar todos os Pedidos de Subscrição e Boletins de Subscrição que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos Investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais participarão da
Oferta, sendo que os valores depositados serão devolvidos, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e
dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação do Direito de Preferência ou da Data de Liquidação, conforme o caso, e com dedução dos valores relativos aos
tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do descredenciamento.

Risco da Distribuição Parcial e de não colocação do Montante Mínimo da Oferta. A Oferta pode vir a ser cancelada caso não seja subscrito o Montante Mínimo da Oferta. Na ocorrência desta hipótese, os valores
até então integralizados pelos Investidores serão devolvidos, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e
dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação do Direito de Preferência ou da Data de Liquidação, conforme o caso, e com dedução dos valores relativos aos
tributos incidentes, se existentes, e aos encargos incidentes, se existentes, de modo que o investidor poderá não ser remunerado da forma esperada e poderá haver perda de oportunidade em outros
investimentos. Adicionalmente, caso seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, mas não seja atingido o Montante da Oferta, o Fundo terá menos recursos para investir nos Ativos Alvo, com cenários mais
restritos para alocação dos seus investimentos, o que poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas.

Ainda, em caso de distribuição parcial, existirão menos Cotas em negociação no mercado secundário, ocasião em que a liquidez das Cotas será reduzida e o Fundo poderá não dispor de recursos suficientes para
a total aquisição dos Ativos Alvo da Oferta. Nesta hipótese, o Fundo observará a prioridade de aquisição dos Ativos Alvo da Oferta conforme descrito na Seção “Destinação dos Recursos” na página 71 do
Prospecto.

Demais riscos

O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle do Administrador e do Consultor Imobiliário, tais como moratória, guerras, revoluções, além de
mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política econômica e decisões judiciais porventura não mencionados nesta
seção.
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