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Este material publicitário (“Material Publicitário”) foi preparado pela Órama Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de
coordenador líder da Oferta (“Coordenador Líder”) e pela Rec Gestão de Recursos S.A. (“Gestor”), na qualidade de gestor do Fundo, relacionado à distribuição
primária de novas cotas da 2ª (Segunda) Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Rec Logística (“Oferta”, “Novas Cotas”, “Emissão” e “Fundo”,
respectivamente), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor (“Instrução CVM
nº 400/03”), da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme em vigor (“Instrução CVM nº 472/08”), e demais leis e regulamentações aplicáveis,
tendo sido elaborado com base em informações prestadas pelo Gestor e pelo Fundo constantes no Regulamento e no Prospecto (conforme abaixo definidos) e não
implica, por parte do Coordenador Líder, em nenhuma declaração ou garantia com relação às informações contidas neste Material Publicitário ou julgamento sobre
a qualidade do Fundo ou da Oferta ou Novas 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 investimento nas Novas Cotas.

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

Adicionalmente, os investidores deverão (i) fazer sua própria pesquisa, avaliação e investigação independentes sobre o Fundo, os ativos alvo e o seu mercado, bem
como os riscos que podem afetar de forma adversa o Fundo e/ou os ativos alvo e (ii) analisar todos os documentos necessários para a tomada de decisão de
investimento.

Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Prospecto, que conterá informações
detalhadas a respeito da Emissão, da Oferta, das Novas Cotas, do Fundo, suas atividades, situação econômico-financeira e demonstrações financeiras e dos riscos
relacionados a fatores macroeconômicos, aos setores de atuação do Fundo e às atividades do Fundo. As informações contidas neste Material Publicitário não
foram conferidas de forma independente pelo Coordenador Líder e pelo Gestor. O Prospecto poderá ser obtido junto ao Coordenador Líder, à BRL TRUST
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administrador do Fundo (“Administrador”), ao Gestor, à CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”).
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O presente Material Publicitário não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. As informações
nele contidas não devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. A decisão de investimento dos potenciais investidores nas
Novas Cotas é de sua exclusiva responsabilidade, de modo que se recomenda aos potenciais investidores que consultem, para considerar a tomada de decisão relativa à
aquisição dos valores mobiliários relativos à Oferta, as informações contidas no Prospecto, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e
assessores, em matérias legais, regulatórias, tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária para formarem seu julgamento
para o investimento nas Novas Cotas, antes da tomada de decisão de investimento.

O Coordenador Líder tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações prestadas pelo Gestor sejam verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informações a serem fornecidas ao
mercado durante todo o prazo de distribuição que integram o Prospecto e este Material Publicitário são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta.

O Coordenador Líder e seus representantes (i) não terão quaisquer responsabilidades relativas a quaisquer perdas ou danos que possam advir como resultado de
decisão de investimento, tomada com base nas informações contidas neste documento, (ii) não fazem nenhuma declaração nem dão nenhuma garantia quanto à
correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas. O Coordenador Líder não atualizará quaisquer das informações contidas neste Material
Publicitário.

A decisão de investimento em Novas Cotas do Fundo é de exclusiva responsabilidade do investidor e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, bem
como dos riscos inerentes ao investimento. As informações financeiras gerenciais devem ser consideradas apenas para fins informativos e não de forma a substituir a
análise das demonstrações individuais e consolidadas auditadas do Fundo ou informações anuais revisadas por auditores independentes para fins de decisão de
investimento em nossas ações, ou para qualquer outra finalidade. Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e
jurídica, até a extensão que julgarem necessário, os riscos de liquidez e outros associados a esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa deste Material
Publicitário, do Prospecto e do Regulamento do Fundo pelo potencial investidor ao formar seu julgamento para o investimento nas Novas Cotas do Fundo.
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Os investimentos do Fundo sujeitam-se, sem limitação, aos riscos inerentes ao mercado imobiliário. Os investimentos a serem realizados pelo Fundo apresentam um
nível de risco elevado quando comparado com outras alternativas existentes no mercado de capitais brasileiro, de modo que o investidor que decidir aplicar recursos no
Fundo deve estar ciente e ter pleno conhecimento que assumirá por sua própria conta os riscos envolvidos nas aplicações que incluem, sem limitação, os descritos no
Regulamento.

Não obstante a diligência do Administrador e do Gestor em colocar em prática a Política de Investimento, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a
flutuações típicas do mercado imobiliário e do mercado em geral, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de
atuação e, mesmo que o Administrador e o Gestor mantenham rotinas e procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da
possibilidade de perdas para o Fundo e para o Cotista. Eventuais estimativas e declarações futuras presentes neste Material Publicitário e no Prospecto, incluindo
informações sobre o setor imobiliário e a potencial carteira do Fundo, poderão não se concretizar, no todo ou em parte. Tendo em vista as incertezas envolvidas em tais
estimativas e declarações futuras, o investidor não deve se basear nelas para a tomada de decisão de investimento nas Novas Cotas, em especial a seção “Fatores de
Risco” do Prospecto, nas páginas 83 a 98.

Os potenciais investidores deverão tomar a decisão de investimento nas Novas Cotas considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento, nível de
sofisticação e perfil de risco. Para tanto, deverão obter por conta própria todas as informações que julgarem necessárias à tomada da decisão de investimento nas Novas
Cotas.

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

Este Material Publicitário é de uso restrito de seu destinatário e não deve ser reproduzido, distribuído, publicado, transmitido ou divulgado a terceiros. A entrega deste
Material Publicitário para qualquer pessoa que não o seu destinatário ou quaisquer pessoas contratadas para auxiliar o destinatário é proibida, e qualquer divulgação de
seu conteúdo sem autorização prévia do Coordenador Líder é expressamente vedada. Cada investidor que aceitar a entrega deste Material Publicitário concorda com os
termos acima e concorda em não produzir cópias deste Material Publicitário no todo ou em parte.
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A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOBRE QUALQUER HIPÓTESE, COMO
PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA.

AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO CONSTITUEM UM RESUMO DOS PRINCIPAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA, AS QUAIS
ESTÃO DETALHADAMENTE DESCRITAS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO
REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO,
NAS PÁGINAS 83 A 98.

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

O INVESTIMENTO NO FUNDO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O ADMINISTRADOR E O
GESTOR MANTENHAM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O
FUNDO E PARA O INVESTIDOR.

OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO, NAS PÁGINAS 83 A 98.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E
SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. É
RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DO PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CLÁUSULAS RELATIVAS AO
OBJETO DO FUNDO, À SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E À COMPOSIÇÃO DE SUA CARTEIRA, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO QUE TRATAM DOS
FATORES DE RISCO AOS QUAIS O FUNDO E O INVESTIDOR ESTÃO SUJEITOS.

O FUNDO NÃO CONTARÁ COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO COORDENADOR LÍDER, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE DO FUNDO, BEM COMO DE
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
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O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS QUE CONSTITUÍREM
SEU OBJETO OU, AINDA, DAS NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

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

A OFERTA SERÁ REGISTRADA NA ANBIMA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, EM ATENDIMENTO AO
DISPOSTO NO “CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS” VIGENTE A PARTIR DE 20 DE
JULHO DE 2020.

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 PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS”. O SELO ANBIMA INCLUÍDO NESTE
MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.

OS TERMOS UTILIZADOS NESTA APRESENTAÇÃO, INICIADOS EM LETRAS MAIÚSCULAS (ESTEJAM NO SINGULAR OU NO PLURAL), QUE NÃO SEJAM DEFINIDOS
DE OUTRA FORMA NESTA APRESENTAÇÃO, TERÃO OS SIGNIFICADOS QUE LHES SÃO ATRIBUÍDOS NO PROSPECTO.
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REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Fundada em 2015

É uma Gestora de Recursos autorizada
pela CVM, com foco no segmento financeiro-

imobiliário

Moise Politi

Precursor do mercado
financeiro-imobiliário no Brasil.

Equipe experiente

Profissionais com ampla atuação no
mercado de fundos imobiliários

3 Fundos Imobiliários

Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC 
Recebíveis Imobiliário, com foco em CRIs (RECR11)

FII REC Renda Imobiliária, com foco em
lajes corporativas (RECT11)

FII REC Logística, com foco em logística (RELG11)

R$ 1,4 bilhão de ativos sob gestão

+ de 73.500 investidores
(data base agosto de 2020)

Expandindo para Logística

Equipe formada, gestor experiente,
visão diferenciada do setor, pipeline forte

em execução
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REC – Histórico

Fundada em 2015, a REC é uma gestora de recursos autorizada pela CVM, com foco no segmento financeiro-imobiliário,
com ativos sob gestão e consultoria especializada de aproximadamente R$1,4 bilhão e acima de 73,5 mil investidores (data base agosto
de 2020).

Brazilian Mortgages
Uma das maiores companhias 
hipotecárias do Brasil, com 
créditos imobiliários para 
aquisição, plano empresário
e home equity.

1999

Brazilian Capital
Gestora de recursos, lançou
os primeiros fundos imobiliários
do mercado. A BFRE atingiu
R$ 5 bilhões de AuM, com fundos 
de tamanhos e setores diversos.

2002

BRFE
Holding detentora das empresas: 
Brazilian Mortgages, Securities e 
Capital. A holding foi vendida por 
R$ 1.25 bilhão para o BTG em Julho 
de 2012.

2012

REC firma contrato exclusivo
com o banco UBS
para desenvolver a área imobiliária 
do banco suíco no Brasil
Moise Politi se torna sócio da 
gestora.

2016

IPO do FII UBS (BR) Office
Fundo de Edifícios Corporativos gerido pela 
REC Gestão.
REC e UBS encerram a parceria comercial
A REC se torna independente e continua na 
gestão/consultoria dos fundos imobiliários.

2019

2000

Brazilian Mortgages
Uma das maiores companhias 
hipotecárias do Brasil, com 
créditos imobiliários para 
aquisição, plano empresário
e home equity.

2007

BM Sua Casa, rede de varejo 
para originação de crédito 
imobiliário, com mais de 100 
pontos de venda no Brasil.

2015

REC é fundada por 
executivos com larga 
experiência no mercado.

2017

IPO do FII UBS (BR) 
Recebíveis Imobiliários
Fundo de CRIs gerido pela 
REC Gestão.

(Fonte: www.rec-gestao.com, neste link acessar “Equipe”)

(Página 77 do prospecto)
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Equipe FII RELG11

A equipe dedicada ao FII RELG11 é enxuta e deve crescer junto com a expansão do Fundo, além de contar com o apoio dos demais sócios e 
colaboradores da REC.
Moise Politi
Head de Fundos Imobiliários

Com 37 anos de experiência, Moise é engenheiro civil pela Mauá e gestor autorizado pela CVM. Foi sócio fundador da BFRE, empresa pioneira no segmento financeiro-imobiliário no Brasil e trabalhou em 
diversas instituições financeiras (Chase Manhattan Bank, BTG Pactual, Banco Pan e Ourinvest). Participou da criação do primeiro fundo imobiliário do Brasil (FII Pátio Higienópolis) e foi responsável pela 
estruturação de mais de 50 fundos imobiliários, totalizando mais de R$ 15 bilhões. Desde julho de 2019 é membro do Comitê de Investimento do Fundo de Investimento Imobiliário do Estado de São Paulo.

Marcelo da Costa Santos
Head do Fundo de Logística

Com quase 30 anos de experiência nos setores financeiro, private equity e imobiliário, Marcelo foi fundador e CEO da NAI Brazil/Engebanc Real Estate, onde montou a melhor equipe de Pesquisa e de 
transações de Logística e Ativos Industriais do mercado brasileiro. Em 2018, após 4 anos à frente da empresa, vendeu as operações para um competidor internacional. Também foi vice-presidente 
América do Sul de Capital Markets e Valuation & Advisory da Cushman & Wakefield, onde comandava mais de 70 profissionais em três áreas diferentes da empresa; foi sócio-diretor da MaxCap, 
empresa de private equity imobiliário; Diretor Adjunto de M&A no UBS Warburg e Analista de Investimentos no ABN Amro. Marcelo é Membro do Conselho do Shopping Vitória e bacharel em 
Economia pela FEA-USP.

Matheus Lemos
Analista do Fundo de Logística

Com 2 anos de experiência no mercado, iniciou sua carreira na LAD Capital Gestora de Recursos Ltda., empresa especializada em fundos de investimento estressados. 
Ingressou na REC em 2020 e atua como analista na área de logística, incluindo análise de ativos logísticos e estruturação de propostas de aquisição. Formado em 2019 
pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – EAESP/FGV.

(Fonte: www.rec-gestao.com, neste link acessar “Equipe”)

(Páginas 77 e 78 do prospecto)
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Equipe REC – Demais Sócios & Suporte

Os sócios têm experiência em mercado de capitais e fundos imobiliários.

Marcos Ayala, CFA
Head do Fundo de Lajes Corporativas e Relação com Investidores

Com 17 anos de experiência, Marcos é formado em administração de empresas pela EAESP-FGV e é gestor autorizado pela CVM. Possui certificação CFA e trabalhou no Morgan Stanley, Lazard, Gávea 
Investimentos, BFRE e Banco Pan. Participou de operações de M&A e private equity em variados segmentos. Na Gávea, atuou em 3 fundos de private equity, com capital comprometido combinado de
US$2,2 bilhões.

Frederico Porto
Head do Fundo de Recebíveis e Compliance

Com 19 anos de experiência, é advogado admitido no Brasil (PUC-SP) e Estados Unidos (New York State). No Brasil, foi diretor da Brazilian Securities (BS) e Brazilian Mortgages (BM). Na BS, estruturou 
e/ou monitorou mais de 170 CRIs (R$ 1,2 bi); e na BM foi responsável pelas equipes de produto imobiliário e engenharia que originou mais de R$ 900 milhões entre 2011 e 2015 em crédito imobiliário 
(financiamento e home equity). Atuou por 12 anos nos Estados Unidos, no escritório de advocacia Andrews Kurth LLP (finanças estruturadas) e na área jurídica/tesouraria da GMAC/Rescap (atual Ally 
Financial). Frederico ministra desde 2005 o Securitization Workshop do International Housing Finance Program/Wharton Business School da University of Pennsylvania.

Max Fujii
Portfólio Manager Fundo de Recebíveis

Com 19 anos de experiência, Max é formado em administração pela EAESP-FGV. Trabalhou nos Bancos Itaú, Pan e Brazilian Mortgages. Atuou no Itaú em gestão de 
risco com ênfase em risco de crédito, desenvolvimento de políticas, processos e produtos de crédito imobiliário e avaliação de portfolios de crédito imobiliário. No Pan, 
atuou em precificação, e na Brazilian Mortgages, na controladoria da empresa e dos fundos imobiliários sob gestão.

Dando suporte aos sócios, a REC ainda conta com mais dois analistas, uma gerente de controladoria, uma administrativa e uma advogada.

(Fonte: www.rec-gestao.com, neste link acessar “Equipe”)

(Página 78 do prospecto)
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Mercado aquém do PIB e População

Mercado brasileiro ainda é incipiente em qualquer base comparativa, com potencial de crescimento.

Há várias opções nos mercados regionais e nos vários tipos de produtos para gestores qualificados.

Fonte: CBRE (https://www.cbre.com/research-and-reports)

(Página 67 do prospecto)
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Dinâmica do estoque

Players profissionais permitem contratos estruturados, com prazos
mais longos, multas e avisos-prévios maiores. O setor logístico se
demonstrou resiliente à crise e com ciclos de baixa menos
profundos quando se comparado a outros segmentos do mercado
imobiliário, mesmo com excesso de oferta em alguns anos.

Todavia, o mercado também peca por indisciplina e há super oferta
de ativos de forma recorrente, impactando preço pedido e a taxa
de vacância.

Fonte: Binswanger, 9 de março de 2020, binswangerbrazil.com.br/relatorios/overview-4t19/

(Página 68 do prospecto)

Fonte: https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/05/25/na-crise-fundos-imobiliarios-de-logistica-e-
residenciais-ganham-apelo.ghtml, em 17 de outubro de 2020
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Entender o ciclo é questão
de sobrevivência...

A REC entende que acompanhar e compreender
os ciclos é primordial, bem como acompanhará,
de maneira constante, os ciclos de mercado para
buscar oportunidades que venham a surgir.

Pr
ó-

Pr
op

rie
tá

rio

Pró-InquilinoMercado

Fonte: Binswanger, Colliers, Dados de Mercado & REC

(Página 68 do prospecto)
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O Fundo (RELG11)

| Consultoria Especializada e Gestão da REC comprovada pela atuação passada e presente

| Portfolio Manager com longa experiência no setor

| O Fundo tem gestão Ativa e buscará:

| Aquisição de ativos bem posicionados – classe A e B;

| Ativos especulativos permitem aproveitar o ciclo em sua potencialidade;

| Contratos atípicos passam segurança, caso façam sentido;

| Abrangência geográfica ampla – respeitando ciclo do mercado local, produto e relação risco-retorno;

| Análise constante e reciclagem – se necessária – dos ativos.

| Foco é renda

| A Gestora acompanhará, de maneira constante, os ciclos do mercado para buscar oportunidades que venham a surgir.

(Página 78 e 79 do prospecto)
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Performance do mercado de Fundos

Fundos de logística mais resilientes na relação risco x 
retorno

O Estudo de Viabilidade Financeira, indica que o Fundo
poderá ter um cap. rate de suas aquisições, em seu
primeiro ano, de 9,87%*, valor acima da média do
mercado de fundos imobiliários.

*Considerando a aquisição de ativos com compromisso de compra
e venda ou Memorando de Entendimentos assinado ou em
assinatura, conforme Estudo de Viabilidade, e considerando que
esses ativos passarão por due diligence e aprovação final.

6,54%

Valor 

Médio

**Considerando fundos que tiveram seus IPOs até agosto de 2019 (Fonte: 
Clube FII https://www.clubefii.com.br/)

(Página 79 e Anexo IV do prospecto)
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Aprovação de investimento

Identificação do ativo
Equipe REC origina 
diretamente com

operadores ou através
de intermediadores

Pré-Comitê REC
Comitê autoriza “dedicar” 

tempo na negociação

Negociação
com Vendedor

Estruturação, due diligence, 
visita ao imóvel, análise de 

crédito, contratos, etc

Comitê REC
Sócios da REC decidem 

unanimemente se 
investimento deve ser

feito ou não

Comitê REC e Comitê BRL
Revalidação da operação

Pré-Fechamento
da transação

Pontos negociados são 
confirmados ou ajustados; 

MOU ou CVC são definidos; 
due diligence realizada

Comitê BRL
Administrador do FII valida a 

transação e sua estrutura

Fechamento
da transação

CVC e Escritura assinadas

(Página 69 do prospecto)
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Comitê de Investimento
disciplinado e abrangente

Análise Crédito/Operacional

| Análise balanços, DREs, etc.

| Qualidade dos ativos, perfil da dívida.

| Lucratividade e geração de caixa.

| Saúde operacional da empresa e do setor.

| Posicionamento da empresa vs. seu setor.

Qualidade do Ativo

| Eficiência logística + qualidade construtiva.

| Relevância para locatário = posição logística e operacional 

(clientes, fornecedores), expansão regional.

| Investimentos realizados.

| Proximidade de outras operações do locatário.

Análise Imobiliária

| Contrato de locação vs padrões de mercado.

| Termos do contrato vs risco de crédito vs tipo de ativo.

| Risco de locação futura.

| Dinâmica entorno vs usos alternativos do imóvel.

Validação da Transação

| Precificação vs riscos reais e percebidos.

| Cenários de risco/retorno (análise de sensibilidade).

| Momento do ciclo imobiliário para ativo e região onde

está inserido.

| Garantias, modo de pagamento, alavancagem.

(Página 69 do prospecto)
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Pipeline da Oferta

A REC está em processo de seleção e negociação,
em diferentes estágios, com vários proprietários
de ativos logísticos. A tabela acima mostra os
vários ativos com valores de aquisição esperados.
Além destes, há sempre novos ativos sendo
originados pela REC.

34.127 de
ABL (m²)

(Página 156 do prospecto)

Ativo Localização Tipo Contrato

Vencimento 

dos Contratos Ocupação

Valor de 

Aquisição (R$) % do Total ABL (m2) R$/m2

Aluguel 

Mensal (R$)

Aluguel

R$/m²/mês Cap Rate Índice

Imóvel Extrema MG Logístico Típico 2022, 2025 100,00% 36.000.000 28,02% 11.364 3.168 311.879 27,44 10,40% IGPM

Imóvel Cotia SP Logístico Típico/Atípico 2021, 2032 100,00% 40.409.133 31,45% 18.078 2.235 343.478 19,00 10,20% IGPM

Imóvel Pirajá BA Logístico Típico 2021 a 2025 100,00% 52.074.632 40,53% 14.974 3.478 401.409 26,81 9,25% IGPM

Total 100,00% 128.483.765 100,00% 44.416 2.893 1.056.765 23,79 9,87%
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Estudo de Viabilidade

34.127 de
ABL (m²)

(Página 165 do prospecto)

Com base nas premissas e considerações apresentadas no Estudo de Viabilidade, a projeção de resultados e
rendimentos distribuídos pelo Fundo:

Obs.: Os números acima estão nas projeções feitas no Estudo de Viabilidade do Fundo, página 165 do prospecto.
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Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Rendimentos Pagos 11.034.045 11.490.533  11.933.061 12.437.833 12.961.441   

Rendimento Anual (R$ / cota) 7,82              8,14               8,46              8,81              9,18                

Rendimento Mensal (R$ / cota) 0,65              0,68               0,70              0,73              0,77                

DY Anual sobre Valor Captado 7,82% 8,14% 8,46% 8,81% 9,18%



Ativo 1 – Extrema
CCV Assinado

Características do Imóvel

| Galpão Logístico

| Galpão Classe A, entregue em 2017

| Terreno: 35,0 mil m²

| ABL: 11,3 mil m²

| Duração dos contratos: até Julho/2022 e até 

Fevereiro/2025 

| Tipo de Contrato: Típicos

| Inquilinos: Empresa do setor dermocosméticoExtrema

(Página 156 do prospecto)
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Ativo 2 – Cotia 
CCV Assinado

Características do Imóvel

| Galpão Logístico e Edifício Built-to-Suit (BTS)

| Galpão Classe B+, entregue em 1994

| BTS Classe A, entregue em 2010

| Terreno: 20,0 mil m²

| ABL: 18,1 mil m²

| Duração dos contratos: até Abril/2021 (BTS) e até Agosto/2032 (Galpão) 

| Tipo de Contrato: Típico (Galpão) e Atípico (BTS)

| Inquilino: Empresa do setor de tecnologia

| Ativo estratégico para o inquilino

| Possibilidade de converter o ativo em Last-MileCotia

(Páginas 156 e 157 do prospecto)
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Ativo 3 – Salvador 
MOU em assinatura

Características do Imóvel

| Condomínio Logístico

| Galpões Classe B+

| Terreno: 49,1 mil m²

| ABL: 17,1 mil m²

| Duração dos contratos: até jan/2021, até fev/2021, até 

jan/2022, até fev/2022, até out/2022, até nov/2022, até 

abr/2023, até out/2023, até jun/2025 e dois até set/2025 

| Tipo de Contrato: Típicos

| Inquilinos: Empresas dos setores de tecnologia, varejo, 

logística e saúde

| Ativo estratégico para os inquilinos

Salvador

(Página 157 do prospecto)
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Características do Fundo e 
da Oferta

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Veículo Fundo de Investimento Imobiliário

Mercado Secundário B3

Prazo de Duração Indeterminado

Público Alvo Investidores em Geral

Administrador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Taxa de Administração 0,175% a.a.

Gestor REC Gestão de Recursos S.A.

Taxa de Gestão 1% a.a.

Taxa de Performance Não há

Distribuição de Rendimentos Mensal

CARACTERÍSTICA DA OFERTA

Tipo de Oferta ICVM 400

Coordenador Líder Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Emissão 2ª (Segunda) Emissão de Cotas

Regime de Distribuição de Cotas Oferta Pública

Valor total da Oferta R$ 200.000.000,00

Valor do Lote Adicional R$ 40.000.000,00

Quantidade total de cotas 2.000.000 (dois milhões) de cotas

Quantidade de cotas do lote adicional 400.000 (quatrocentas mil) cotas

Preço de Subscrição por Cota R$ 100,00 (cem reais)

(Páginas 7 a 15 do prospecto)
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Cronograma da Oferta

(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a 

concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da 

Instrução CVM 400.

(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.

(Página 61 do prospecto)
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Fatores de Risco

Antes de tomar uma decisão de investimento, os potenciais Investidores do Fundo devem

considerar cuidadosamente os riscos e incertezas descritos abaixo, bem como outras

informações contidas neste Material e no Regulamento, e, à luz de suas próprias situações

financeiras, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis, em particular, aquelas

relativas à política de investimento e composição da carteira do Fundo. Os riscos descritos

abaixo não são os únicos aos quais estão sujeitos os investimentos no Fundo e no Brasil em

geral. Os negócios, 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.

Não será devida pelo Fundo, pelo Coordenador Líder, pelo Administrador, pela Gestora ou pelas

Instituições Participantes da Oferta qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer

natureza, caso os Cotistas não alcancem a rentabilidade esperada com o investimento no Fundo

ou caso os Cotistas sofram qualquer prejuízo resultante de seu investimento no Fundo em

decorrência de quaisquer dos eventos descritos abaixo, assim como não é assegurada aos

investidores qualquer rentabilidade.

O Fundo, o Coordenador Líder, o Administrador, a Gestora e as Instituições Participantes da

Oferta não garantem rentabilidade associada ao investimento no Fundo. A verificação de

rentabilidade obtida pelas cotas de fundos de investimento imobiliário no passado ou existentes

no mercado à época da realização da oferta não constitui garantia de rentabilidade aos Cotistas.

A DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO INCLUÍDA NESTE PROSPECTO NÃO PRETENDE

SER COMPLETA OU EXAUSTIVA, SERVINDO APENAS COMO EXEMPLO E ALERTA AOS

POTENCIAIS INVESTIDORES QUANTO AOS RISCOS A QUE ESTARÃO SUJEITOS OS

INVESTIMENTOS NO FUNDO.

A carteira do Fundo, e por consequência seu patrimônio, estão submetidos a diversos riscos,

incluindo, sem limitação, os mencionados a seguir:

Fatores macroeconômicos relevantes

O Fundo, todos os seus ativos e as operações envolvendo os ativos estão localizados no Brasil.

Como resultado, 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

(a) em alongamento do período de amortização de Cotas e/ou de distribuição dos resultados do

Fundo; ou (b) na liquidação do Fundo, o que poderá ocasionar a perda, pelos respectivos

Cotistas, do valor de principal de suas aplicações. Não será devido pelo Fundo, pelo

Administrador, pela Gestora, pelas Instituições Participantes da Oferta ou por qualquer pessoa,

aos Cotistas do Fundo, qualquer multa ou penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por

qualquer razão (a) o alongamento do período de amortização das Cotas e/ou de distribuição dos

resultados do Fundo; (b) a liquidação do Fundo; ou, ainda, (c) caso os Cotistas sofram qualquer

dano ou prejuízo resultantes de seus investimentos.

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

alteração das taxas de juros, a rentabilidade ou a precificação dos ativos que compõem a

carteira do Fundo poderão ser negativamente impactadas. Nesse cenário, efeitos adversos

relacionados aos fatores mencionados podem impactar negativamente o patrimônio do Fundo, a

rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.

(Página 83 a 98 do prospecto)
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Fatores de Risco

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou

normas que venham a afetar esses ou outros fatores, pode contribuir para a incerteza econômica

no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e o mercado

imobiliário. Desta maneira, os acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar

as atividades do Fundo e os seus resultados, podendo, inclusive, vir a afetar adversamente a

rentabilidade dos Cotistas.

Riscos de influência de mercados de outros Países

O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas

e de mercado de outros Países, incluindo Países de economia emergente. A reação dos

investidores aos acontecimentos nesses outros Países pode causar um efeito adverso sobre o

preço de ativos e valores mobiliários emitidos no País, reduzindo o interesse dos investidores

nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas. 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 inclusive em razão de impactos

negativos na precificação dos ativos que compõem a carteira do Fundo. 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 (a) em alongamento do período de amortização

de Cotas; e/ou de distribuição dos resultados do Fundo; ou (b) liquidação do Fundo, o que poderá

ocasionar a perda, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal de suas aplicações.

Adicionalmente, os ativos financeiros do Fundo devem ser marcados 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. Como consequência, o valor

das Cotas de emissão Fundo poderá sofrer oscilações frequentes e significativas, inclusive ao

longo do dia.

Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo as instituições responsáveis pela

distribuição das Cotas, os demais Cotistas do Fundo, o Administrador, a Gestora e as Instituições

Participantes da Oferta, qualquer multa ou penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por

qualquer razão, (a) o alongamento do período de amortização das cotas e/ou 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.

Riscos relacionados ao Fundo

Risco relativo à rentabilidade do Fundo

O investimento em cotas de FII pode ser considerado, para determinados fins, uma aplicação em

valores mobiliários de renda variável, o que significa que a rentabilidade a ser paga ao Cotista

dependerá do resultado dos Ativos Alvo adquiridos pelo Fundo, além do resultado da

administração dos ativos que comporão a carteira do Fundo. No caso em questão, os valores a

serem distribuídos aos Cotistas dependerão do resultado do Fundo, que por sua vez, dependerá

preponderantemente das receitas provenientes dos direitos decorrentes dos Imóveis Alvos e

demais Ativos Alvo objeto de investimento do Fundo, excluídas as despesas previstas no

(Página 83 a 98 do prospecto)

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

MATERIAL PUBLICITÁRIO



Fatores de Risco

Regulamento para a manutenção do Fundo, bem como penalidades que possam ser cobradas

das contrapartes com quem o Fundo negociar. Assim, eventual inadimplência verificada em

relação aos Imóveis Alvos e demais Ativos Alvo que integrarem a carteira o Fundo, ou demora na

execução de eventuais garantias constituídas nas operações imobiliárias relacionadas aos Ativos

Alvo ou ainda o inadimplemento das obrigações do Fundo que possam gerar algum tipo de

penalidade, poderá retardar ou mesmo comprometer o recebimento dos rendimentos advindos

dos Imóveis Alvos e demais Ativos Alvo e consequentemente impactar a rentabilidade do Fundo

ou poderão acarretar eventuais perdas patrimoniais ao Fundo e aos Cotistas, podendo também

ocorrer desvalorização do Imóvel Alvo e/ou do lastro atrelado aos demais Ativos Alvo, bem como

insuficiência de garantias atreladas às operações imobiliárias envolvendo os mesmos.

Adicionalmente, vale ressaltar que, entre a data da integralização das Cotas objeto da Oferta e a

efetiva data de aquisição dos Imóveis Alvo ou outros Ativos Alvo, conforme disposto neste

Prospecto, os recursos obtidos com a Oferta serão aplicados em Aplicações Financeiras, o que

poderá impactar negativamente na rentabilidade do Fundo. Além disso, a rentabilidade do Fundo

poderá também ser afetada em razão da ocorrência de outros eventos relativos aos Imóveis Alvo,

os quais se encontram melhor descritos no item “Riscos relacionados aos Imóveis Alvo”, na

página 94 do Prospecto.

Riscos tributários

A Lei 9.779/99 estabelece que os FII são isentos de tributação sobre a sua receita operacional

desde que apliquem recursos em empreendimentos imobiliários que não tenham como

construtor, incorporador ou sócio, cotista que detenha mais de 25% (vinte e cinco por cento) das

cotas do respectivo FII. Ainda de acordo com a mesma Lei, os rendimentos distribuídos aos

cotistas dos FII e os ganhos de capital auferidos são tributados na fonte pela alíquota de 20%

(vinte por cento). Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei

11.033/04, alterada pela Lei nº 11.196/05, ficam isentos do imposto de renda na fonte e na

declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo FII cujas cotas

sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão

organizado a pessoas físicas. O mesmo dispositivo legal esclarece ainda que o benefício fiscal de

que trata:

(i) será concedido somente nos casos em que o FII 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 emitidas pelo FII ou cujas cotas lhe derem direito ao

recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo

FII.

Há o risco de que as regras tributárias vigentes para os FII possam ser modificadas no futuro e,

ainda, existe a possibilidade de que a Secretaria da Receita Federal 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 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. É importante destacar que, em razão do entendimento da

Receita Federal do Brasil manifestado, em 25 de junho de 2014, na Solução de Consulta nº 181 –

Cosit, publicada em 04 de julho de 2014, conforme mencionado no “Tributação do Fundo”, o

Fundo (i) recolherá o Imposto de Renda sobre ganhos de capital auferidos na venda de posições

de sua carteira de cotas de fundos de investimento imobiliário, e (ii) recolherá integralmente o

Imposto de Renda referente ao passivo acumulado.

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

A legislação aplicável ao Fundo, aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo Fundo,

incluindo, sem limitação, leis tributárias, leis cambiais e leis que
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regulamentem investimentos estrangeiros em cotas de fundos de investimento no Brasil, está 

sujeita a alterações. Existe o risco de as regras tributárias relativas a FII serem modificadas no 

contexto de uma eventual reforma tributária, o que pode implicar perdas decorrentes da criação de 

novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a 

revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo e/ou seus Cotistas a recolhimentos não 

previstos inicialmente ou à majoração de tributos incidentes.

Riscos relacionados à liquidez do investimento em cotas de fundos de investimento 

imobiliário

Como os FII são uma modalidade de investimento em desenvolvimento no mercado brasileiro que 

ainda não movimenta volumes significativos de recursos, com número reduzido de interessados em 

realizar negócios de compra e venda de cotas, seus investidores podem ter dificuldades em realizar 

transações no mercado secundário. Neste sentido, o Investidor deve observar o fato de que os 

fundos de investimento imobiliário são constituídos na forma de condomínios fechados, não 

admitindo o resgate de suas cotas, senão quando da liquidação do fundo, fator este que pode 

influenciar na liquidez das cotas quando de sua eventual negociação no mercado secundário. 

Mesmo sendo as Cotas objeto de negociação no mercado de bolsa ou de balcão organizado, o 

Investidor que adquirir as Cotas do Fundo deverá estar consciente de que o investimento no Fundo 

consiste em investimento de longo prazo e que não há qualquer garantia de que haverá liquidez 

para venda futura das Cotas nos referidos mercados.

Inexistência de Imóvel Alvo específico 

O Fundo, quando da realização da 2ª Emissão de cotas não possuirá ativos imobiliários 

determinados para adquirir, com exceção do Imóvel Cotia e Imóvel Extrema, cujos Compromissos 

de Compra e Venda foram firmados pelo Fundo, conforme divulgado nos Fatos Relevantes de 28 

de setembro e 1º de outubro, todos deste ano. Assim, poderá haver a necessidade de seleção de 

outros ativos imobiliários para a realização do investimento dos recursos do Fundo. Dessa forma, o 

Administrador poderá não encontrar imóveis elegíveis dentro da política de investimentos do Fundo 

afetando, consequentemente, a Rentabilidade Alvo prevista neste Prospecto.

Risco Operacional

Os Ativos Alvo e Aplicações Financeiras objeto de investimento pelo Fundo serão administrados e

geridos 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 a rentabilidade dos Cotistas. Adicionalmente, o não cumprimento

das obrigações para com o Fundo por parte do Administrador, da Gestora, do Custodiante, da

Instituição Escrituradora e do Auditor Independente, conforme estabelecido nos respectivos

contratos celebrados com o Fundo, quando aplicável, poderá eventualmente implicar em falhas nos

procedimentos de gestão da carteira, administração do Fundo, controladoria de ativos do Fundo e

escrituração das Cotas. Tais falhas poderão acarretar eventuais perdas patrimoniais ao Fundo e

aos Cotistas.

Risco referente a outros títulos e valores mobiliários

Nos termos do Regulamento, o Fundo poderá adquirir quaisquer títulos e valores mobiliários

previstos na Instrução CVM 472, não podendo ser previsto, nesta data, quais ativos serão

adquiridos especificamente. Nesse sentido, a depender do investimento do Fundo em qualquer um

desses outros títulos e valores mobiliários, os riscos habituais corridos pelo Fundo poderão ser

majorados. Além disso, poderá haver futura incompatibilidade com: (i) os limites de diversificação

por emissor e por modalidade de ativo determinado neste Regulamento e na legislação aplicável a

determinado investidor; e (ii) parte do público alvo de acordo com a Política de Investimento.

Demais riscos jurídicos

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico do Fundo considera um conjunto de 

rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou privados, tendo 

por diretrizes a legislação em vigor. Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição
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e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação

financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá haver perdas por parte dos Investidores

em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. Em virtude da

reconhecida morosidade do sistema judiciário brasileiro, a resolução de eventuais demandas

judiciais pode não ser alcançada em tempo razoável, o que pode resultar em despesas adicionais

para o Fundo, bem como em atraso ou paralisação, ainda que parcial, do desenvolvimento dos

negócios do Fundo, o que teria um impacto na rentabilidade do Fundo.

Risco relativo à restrição de negociação das Cotas antes do encerramento da Oferta

Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever a Cota receberá, quando realizada a

respectiva liquidação, recibo de Cota, que, até a divulgação do Anúncio de Encerramento e do

anúncio de divulgação de rendimentos pro rata, não será negociável e não receberá rendimentos

provenientes do Fundo. Tal recibo é correspondente à sua Cota e se converterá em tal Cota do

Fundo depois de publicado o Anúncio de Encerramento, bem como o anúncio de divulgação de

rendimentos pro rata e a obtenção de autorização da B3 para o início da negociação das Cotas,

conforme procedimentos estabelecidos pela B3, quando as Cotas passarão a ser livremente

negociadas no mercado secundário.

Risco do Estudo de Viabilidade

Como a REC foi responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade do Fundo, o qual é

embasado em dados e levantamentos de diversas fontes, bem como em premissas e projeções

realizadas pela própria REC, estes dados podem não retratar fielmente a realidade do mercado

no qual o Fundo atua e podem conter análise tendenciosa, e com viés de mercado adotado pela

REC.

Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta

Conforme descrito neste Prospecto, as Pessoas Vinculadas poderão participar da Oferta. A

participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá: (a) reduzir a quantidade de Cotas para o

público em geral, reduzindo a liquidez dessas Cotas posteriormente no mercado secundário, uma

vez que as Pessoas Vinculadas poderiam optar por manter suas Cotas fora de circulação,

influenciando a liquidez; e (b) prejudicar a rentabilidade do Fundo. O Administrador, a REC e o

Coordenador Líder não têm como garantir que o investimento nas Cotas por Pessoas Vinculadas

não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter suas Cotas fora de

circulação.

Risco Relativo à Inexistência de ativos que se Enquadrem na Política de Investimentos do

Fundo

O Fundo poderá não dispor de oferta de Ativos Alvo suficientes ou em condições aceitáveis, a

critério do Administrador e da REC, que atendam à Política de Investimentos do Fundo, de modo

que o Fundo poderá enfrentar dificuldades para empregar os recursos captados com a 2ª

Emissão, em caso de rescisão do Contrato de Aquisição, para aquisição de Ativos Alvo.

A ausência de Ativos Alvo para aquisição pelo Fundo poderá impactar negativamente a

rentabilidade das Cotas, considerando que, enquanto o Fundo não alocar seus recursos em Ativo

s Alvo, os recursos do Fundo permanecerão aplicados nas Aplicações Financeiras.
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Risco de concentração de propriedade de Cotas do Fundo

Conforme o Regulamento, não há restrição quanto ao limite de Cotas que podem ser subscritas

por um único Cotista. Portanto, poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a

integralizar parcela substancial da Emissão ou mesmo a totalidade das Cotas do Fundo, 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

ou da opinião dos Cotistas minoritários. Além disso, a excessiva concentração pode acarretar em

impactos negativos em razão da perda de condições que permitem ao Fundo obter tratamento

tributário mais benéfico nos termos da legislação vigente.

Risco de Não Concretização da Oferta

Existe a possibilidade de que, ao final do Prazo de Distribuição, não serem subscritas Cotas em

valor suficiente para que seja atingido o Valor Mínimo da Oferta, o que ensejará o cancelamento

da Oferta e a respectiva devolução dos valores integralizados pelos Investidores, prejudicando a

expectativa de rentabilidade dos Investidores, já que tais valores serão restituídos líquidos de

tributos e encargos incidentes sobre os rendimentos incorridos no período, se existentes, sendo

devido, nessas hipóteses, apenas os rendimentos líquidos auferidos pelas Aplicações Financeiras

realizadas no período.

Risco de o Fundo não captar o Montante Inicial da Oferta

Existe a possibilidade de que, ao final do Prazo de Distribuição, ainda que tenha sido atingido o

Valor Mínimo da Oferta, não sejam subscritas todas as Cotas ofertadas, fazendo com que o Fundo

tenha um patrimônio inferior ao Montante Inicial da Oferta. O Investidor deve estar ciente de que,

nesta hipótese, a rentabilidade do Fundo estará limitada aosaos rendimentos dos Imóveis que

efetivamente venham a ser adquiridos pelo Fundo, observada a ordem de prioridade indicada na

Seção Destinação dos Recursos.

Risco de diluição decorrente de novas emissões de cotas

O Fundo poderá, no futuro, realizar novas emissões de Cotas com vistas ao aumento do seu

patrimônio e aquisição de novos Ativos Alvo. Neste sentido, os Cotistas devem ficar atentos,

especialmente com relação a publicações de avisos, convocações e atas de AGE, com vistas ao

exercício do seu direito de preferência na subscrição das novas cotas, sob pena de, não o

exercendo, terem sua participação diluída, diminuindo suas participações nas decisões sobre as

matérias sujeitas à assembleia geral de Cotistas. Adicionalmente 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. Adicionalmente, os cotistas podem vir a ser

diluídos caso o valor de emissão de novas cotas seja inferior ao valor patrimonial das cotas.

Inexistência de garantia de eliminação de riscos

A realização de investimentos no Fundo sujeita o Investidor aos riscos aos quais o Fundo e a sua

carteira estão sujeitos, que poderão acarretar perdas do capital investido pelos Cotistas no Fundo.

O Fundo não conta com garantias do Administrador ou de terceiros, de qualquer mecanismo de

seguro ou 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, de forma que os Cotistas podem ser

futuramente chamados a deliberar sobre as medidas necessárias visando o cumprimento das

obrigações assumidas pelo Fundo, na qualidade de investidor dos Ativos Alvo.

Desempenho passado

Ao analisar quaisquer informações fornecidas neste Prospecto e/ou em qualquer material de

divulgação do Fundo que venham a ser disponibilizados acerca
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de resultados passados de quaisquer mercados de fundos de investimento similares ou em

relação aos Ativos Alvo ou de quaisquer investimentos em que o Administrador e as Instituições

Participantes da Oferta 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, crédito,

variação nas taxas de juros e índices de inflação.

Revisões e/ou atualizações de projeções

O Fundo e o Administrador não possuem qualquer obrigação de revisar e/ou atualizar quaisquer

projeções constantes do presente Prospecto e/ou de qualquer material de divulgação do Fundo

e/ou da Oferta, incluindo, sem limitação, quaisquer revisões que reflitam alterações nas

condições econômicas ou outras circunstâncias posteriores à data do presente Prospecto e/ou do

referido material de divulgação, conforme o caso, mesmo que as premissas nas quais tais

projeções se baseiem estejam incorretas.

Riscos de despesas extraordinárias

O Fundo estará eventualmente sujeito ao pagamento de despesas extraordinárias. Caso a

Reserva de Contingência não seja suficiente para arcar com tais despesas, o Fundo realizará

nova emissão de cotas com vistas a arcar com as mesmas.

O Fundo estará sujeito, ainda, a despesas e custos decorrentes de ações judiciais necessárias

para a cobrança de valores ou execução de garantias relacionadas aos Ativos Alvo.

Riscos de alterações nas práticas contábeis

As práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das

demonstrações financeiras dos FII advêm das disposições previstas na Instrução CVM 516.

Com a edição da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que alterou a Lei das Sociedades

por Ações 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 FII editados nos

últimos 4 (quatro) anos. Referida instrução contém, portanto, a versão mais atualizada das

práticas contábeis emitidas pelo CPC, que são as práticas contábeis atualmente adotadas no

Brasil.

Atualmente, o CPC tem se dedicado a realizar revisões dos pronunciamentos, orientações e

interpretações técnicas, de modo a aperfeiçoá-los. 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 FII, a

adoção de tais regras poderá ter um impacto nos resultados atualmente apresentados pelas

demonstrações financeiras do Fundo.
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Riscos de eventuais reclamações de terceiros

O Fundo poderá ser réu em processos administrativos e/ou judiciais nas mais diversas esferas. Não

há garantia de que o Fundo venha a obter resultados favoráveis ou que eventuais processos

administrativos e judiciais propostos contra ou pelo Fundo venham a ser julgados improcedentes ou

procedentes, respectivamente, ainda, que os recursos integrantes da Reserva de Contingência sejam

suficientes para defesa de seus interesses no âmbito administrativo e/ou judicial. Caso o Fundo venha

a ser a parte sucumbente nos processos administrativos e judiciais mencionados acima, bem como se

as Reservas de Contingência não forem suficientes para a defesa dos interesses do Fundo, é possível

que os Cotistas venham a ser chamados a deliberar sobre as medidas necessárias visando o

cumprimento das obrigações assumidas pelo Fundo que poderão incluir a necessidade de realização

de aportes adicionais.

Riscos relacionados à Gestora

A rentabilidade do Fundo está atrelada primordialmente às receitas advindas dos Ativos Alvo, o que

dependerá do processo de seleção de tais ativos. O sucesso depende do desempenho da Gestora na

realização de suas atividades. Não há garantias de que a REC permanecerá nesta função por todo o

prazo de duração do Fundo ou que estas consigam manter membros qualificados em sua

administração. A incapacidade da REC de manter e/ou substituir membros qualificados, a

possibilidade de que estas venham a renunciar sua posição de Gestora do Fundo e a inaptidão do

Administrador em contratar outra Gestora com a mesma experiência e qualificação poderão impactar

de forma significativa nos resultados e, consequentemente, a rentabilidade dos cotistas e a diminuição

no valor de mercado das Cotas.

Risco relativo à não substituição do Administrador

Durante a vigência do Fundo, o Administrador poderá ser alvo de regime especial administrativo

temporário (RAET), sofrer intervenção e/ou liquidação extrajudicial ou falência, a pedido do BACEN,

bem como ser descredenciado, destituído pela Assembleia de Cotistas ou renunciar às suas funções,

hipóteses em que a sua substituição deverá ocorrer de acordo com os prazos e procedimentos

previstos no Regulamento e/ou na Instrução CVM 472/08. Caso tal substituição não aconteça, o

Fundo será liquidado antecipadamente, o que pode acarretar perdas patrimoniais ao Fundo e aos

Cotistas.

Risco de Governança

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 votação de tais matérias,

prejudicando as atividades do Fundo e a rentabilidade das Cotas.

Risco de desvalorização dos imóveis

Como os recursos do Fundo destinam-se à aplicação em Imóveis Alvo e direitos reais relativos a

Imóveis Alvo, um fator que deve ser preponderantemente levado em consideração com relação à

rentabilidade do Fundo é o potencial econômico, inclusive a médio e longo prazo, da região onde

estão localizados os imóveis. A análise do potencial econômico da região deve se circunscrever não

somente ao potencial econômico corrente, como também deve levar em conta a evolução deste

potencial econômico da região no futuro, tendo em vista a possibilidade de eventual decadência

econômica da região, com impacto direto sobre o valor dos imóveis e, por consequência, sobre as

Cotas.

Riscos de flutuações no valor dos imóveis que venham a integrar o patrimônio do Fundo

O valor dos imóveis que venham a integrar, direta ou indiretamente, a carteira do Fundo pode

aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado. Em caso de

queda do valor de tais imóveis, os ganhos do Fundo decorrentes de eventual alienação destes

imóveis ou a razão de garantia relacionada aos Ativos Alvo poderão ser adversamente afetados.

Riscos de engenharia

Os Imóveis Alvo a serem adquiridos pelo Fundo com os recursos da 2ª Emissão, nos termos dos

Contratos de Aquisição, encontram-se prontos e em funcionamento. Os riscos de engenharia,

portanto, ficam por conta de eventos de força maior e casos fortuitos, tais como vendavais, furacões,

ciclones, tornados, granizos, impacto de veículos terrestres e aéreos, incêndio etc.
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Ademais, os Imóveis Alvo estarão sujeitos aos riscos de engenharia inerentes às obras de

eventuais expansões e eventuais defeitos ou vícios relativos às obras anteriormente realizadas

que não tenham se tornado aparentes ou não sejam identificáveis no momento de sua aquisição

pelo Fundo.

Riscos relativos às receitas mais relevantes

Os principais riscos relativos às receitas mais relevantes do Fundo são:

(i) quanto às receitas de locação: A inadimplência no pagamento de aluguéis ou o aumento de

vacância de locatários nos imóveis podem implicar em não recebimento de receitas por parte do

Fundo, uma vez que os aluguéis serão sua principal fonte de receitas. Eventual inadimplência no

pagamento dos aluguéis ou vacância de parte dos empreendimentos poderá acarretar temporária

redução na receita do Fundo até que novas locações sejam contratadas. Além disso, na

ocorrência de tais hipóteses o Fundo poderá não ter condições de pagar seus compromissos nas

datas acordadas, o que implicaria na necessidade dos Cotistas serem convocados a arcarem com

os encargos do Fundo; e

(ii) quanto às alterações nos valores dos aluguéis praticados: Há a possibilidade das receitas de

aluguéis do Fundo não se concretizarem na íntegra, visto que ao final do prazo da locação dos

Imóveis Alvo, no caso dos contratos atípicos e, a cada vencimento anual, no caso dos contratos

típicos, as bases dos contratos podem ser renegociadas, provocando alterações nos valores que

vierem a ser acordados. Importante destacar ainda que conforme dispõe o artigo 51 da Lei do

Inquilinato, “nas locações de imóveis não residenciais, o locatário terá direito à renovação do

contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I – o contrato a renovar tenha sido

celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a

soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja

explorando seu negócio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos”. Com

isso, mesmo que findo o prazo de locação não seja de interesse do Fundo proceder à renovação

dos contratos, os locatários poderão pedir a renovação compulsória do contrato de locação, desde

que preenchidos os requisitos legais e observado o prazo para propositura da ação renovatória.

Ainda em função da existência de contratos de locação típicos, se, decorridos três anos de

vigência do contrato ou de acordo anterior, não houver acordo entre locador e locatário sobre o

valor da locação, poderá ser pedida a revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço do

mercado. Com isso, os valores de locação poderão variar conforme as condições de mercado

vigentes à época da ação revisional. Além disso, o Fundo estará sujeito também ao não

pagamento, pelos locatários, de tributos, despesas condominiais, contas de água ou de luz, entre

outras que, ainda que sejam atribuídas aos locatários mediante disposição contratual neste

sentido, na hipótese de os mesmos não adimplirem tais débitos, nem houver garantia suficiente

prevista no contrato de locação para esta cobertura, poderão ser pagas diretamente pelo Fundo

Inexistência de garantia de eliminação de riscos

As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, da REC ou de

qualquer instituição pertencente ao mesmo conglomerado do Administrador e/ou da REC, de

qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, para redução

ou eliminação dos riscos, dentre outros, àqueles relacionados com a liquidez das cotas, à

volatilidade do mercado de capitais e aos ativos integrantes da carteira do Fundo 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.

Riscos próprios dos Ativos Alvo

Os Ativos Alvo apresentam seus próprios riscos, que podem não terem sido analisados em sua

completude, podendo inclusive ser alcançados por obrigações do vendedor ou de terceiros

antecessores na propriedade dos Imóveis, em decorrência
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de reconhecimento de fraude à execução, pedidos de recuperação judicial ou de falência, ou

planos de recuperação extrajudicial, processos judiciais ou em outro procedimento de natureza

similar.

Risco relacionado à extensa regulamentação a que está sujeito o setor imobiliário

O setor imobiliário brasileiro está sujeito a uma extensa regulamentação expedida por diversas

autoridades federais, estaduais e municipais, que afetam as atividades de aquisição,

incorporação imobiliária, construção e reforma de imóveis. Dessa forma, a aquisição e a

exploração de determinados imóveis relacionadas aos Imóveis Alvos e demais imóveis

relacionados aos Ativos Alvo que serão investidos pelo Fundo poderão estar condicionadas, sem

limitação, à obtenção de licenças específicas, aprovação de autoridades governamentais,

limitações relacionadas a edificações, regras de zoneamento e a leis e regulamentos para

proteção ao consumidor. Referidos requisitos e regulamentações atualmente existentes ou que

venham a ser criados a partir da data deste Prospecto poderão implicar aumento de custos,

afetando adversamente as atividades realizadas nos Imóveis Alvos e demais imóveis

relacionados aos Ativos Alvo e, consequentemente, a rentabilidade dos Cotistas.

Riscos Relacionados aos Imóveis Alvo

Risco relacionado à aquisição de Imóveis

Prioritariamente, o Fundo investirá em Imóveis Alvo ou direitos relativos a Imóveis Alvo e os

investimentos no mercado imobiliário podem ser ilíquidos, dificultando a compra e a venda de

propriedades imobiliárias e impactando adversamente o preço dos imóveis. Ademais, aquisições

podem expor o adquirente a passivos e contingências incorridos anteriormente à aquisição do

imóvel. Podem existir também questionamentos sobre a titularidade dos imóveis, problemas estes

não cobertos por seguro no Brasil. O processo de análise (due diligence) que venha a ser

realizado pelo Fundo nos imóveis, bem como quaisquer garantias contratuais ou indenizações

que o Fundo possa vir a receber dos alienantes, podem não ser suficientes para precavê-lo,

protegê-lo ou compensá-lo por eventuais contingências que surjam após a efetiva aquisição do

respectivo imóvel. Por esta razão, considerando esta limitação do escopo da diligência, pode

haver débitos dos antecessores na propriedade do Imóvel que podem recair sobre o próprio

Imóvel, ou ainda pendências de regularidade do Imóvel que não tenham sido identificadas ou

sanadas, o que poderia (a) acarretar ônus ao Fundo, na qualidade de proprietário ou titular dos

direitos aquisitivos do Imóvel; (b) implicar eventuais restrições ou vedações de utilização e

exploração do Imóvel pelo Fundo; ou (c) desencadear discussões quanto à legitimidade da

aquisição do Imóvel pelo Fundo, incluindo a possibilidade de caracterização de fraude contra

credores e/ou fraude à execução, sendo que estas três hipóteses poderiam afetar os resultados

auferidos pelo Fundo e, consequentemente, os rendimentos dos cotistas e o valor das cotas.

Inexistência de Imóvel Alvo específico

O Fundo, quando da realização da 2ª Emissão de cotas poderá não possuir ativos imobiliários

determinados para adquirir, com exceção de empreendimentos pré determinados que se

encontram em fase avançada de negociação. Assim, poderá haver a necessidade de seleção de

outros ativos imobiliários para a realização do investimento dos recursos do Fundo. Dessa forma,

o Administrador poderá não encontrar imóveis elegíveis dentro da política de investimentos do

Fundo afetando, consequentemente, a Rentabilidade Alvo prevista neste Prospecto.
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Risco relativos à inexistência de Imóveis Alvo e/ou outros Ativos Alvo que se enquadrem na

Política de Investimento do Fundo

Condições adversas no mercado da área de influência dos imóveis podem afetar adversamente os

níveis de ocupação ou a capacidade de alugar áreas disponíveis. Os resultados operacionais do

Fundo dependem do percentual de ocupação e aluguel das áreas disponíveis. Condições

adversas regionais ou nacionais podem reduzir os níveis de ocupação e restringir a capacidade de

alugar de maneira eficaz áreas disponíveis e de negociar valores e outras condições de locação

aceitáveis, o que pode reduzir a receita advinda de locações e afetar os resultados operacionais

dos imóveis e do Fundo.

Os seguintes fatores, dentre outros, podem afetar adversamente o desempenho operacional do

Fundo:

(i) quedas nos níveis de ocupação e/ou um aumento na inadimplência dos locatários dos

Imóveis Alvo podem causar um declínio da receita proveniente de locações;

(ii) queda de receita em razão de recessões econômicas ou desaceleração da economia

brasileira;

(iii) percepções negativas relativas à segurança, conveniência e atratividade da região onde

o Imóveis Alvo se localizam;

(iv) aumento de despesas relacionadas a reformas, reparos e relocações do imóvel;

aumento de impostos incidentes sobre a operação dos locatários e aumento dos custos

operacionais;

(v) mudanças regulatórias afetando a indústria de alguns locatários onde se encontrem

alguns dos Ativos Alvo do Fundo e alterações nas regras da legislação urbana vigente; e

(vi) concorrência de outros tipos de empreendimentos em regiões próximas àquelas em que

os imóveis estão localizados.

Danos materiais e responsabilidade civil decorrentes do uso dos imóveis

Como alguns imóveis do Fundo são espaços privados, porém abertos ao público, incidentes que

estão fora do controle do Fundo podem acontecer, resultando em danos materiais e exposição do

Fundo ao dever de indenização decorrente de responsabilidade civil. Adicionalmente, pode haver

o dever de indenizar vítimas, o que pode resultar em uma diminuição de margem de lucro e

resultados operacionais. Quaisquer desses eventos podem resultar em um efeito adverso para o

Fundo.

Risco de desapropriação e de sinistro

Considerando que o objetivo do Fundo é o de investir, preponderantemente, em Imóveis Alvo e

demais Ativos Alvo que estão vinculados a imóveis, direta ou indiretamente, eventuais

desapropriações, parcial ou total, dos referidos imóveis adquiridos pelo Fundo ou a que estiverem

vinculados os respectivos Ativos Alvo poderão acarretar a interrupção, temporária ou definitiva, de

eventuais pagamentos devidos ao Fundo em decorrência de sua titularidade sobre os referidos

ativos. Em caso de desapropriação, o Poder Público deve pagar ao proprietário do imóvel

desapropriado, uma indenização definida levando em conta os parâmetros do mercado. No

entanto, não existe garantia que tal indenização seja equivalente ao valor dos direitos creditórios

de que o Fundo venha a ser titular em decorrência da titularidade dos Imóveis Alvos e/ou demais

Ativos Alvo vinculados a imóvel, nem mesmo que tal valor de indenização seja integralmente

transferido ao Fundo. Adicionalmente, no caso de sinistro envolvendo a integridade física dos

imóveis vinculados aos Imóveis Alvo ou demais Ativos Alvo vinculados a imóveis objeto de

investimento pelo Fundo, os recursos obtidos pela cobertura do seguro dependerão da capacidade

de pagamento da companhia seguradora contratada, nos termos da apólice contratada, bem como

as indenizações a serem pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a reparação do

dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices e outras condições das operações

relacionadas aos Imóveis Alvo e demais Ativos Alvo relacionados a imóveis. Ainda, os imóveis que

eventualmente passem a integrar o patrimônio do Fundo podem estar sujeitos a algum tipo de

restrição por determinação do poder público, em decorrência, por exemplo, do atendimento de

posturas municipais, demandando a concessão de licenças pelos órgãos competentes para o

exercício de determinadas atividades no imóvel.

Riscos de eventuais reclamações de terceiros

Na qualidade de proprietário dos Imóveis Alvo e no âmbito de suas atividades, o Fundo poderá ser

réu em processos administrativos e/ou judiciais, nas mais diversas esferas. Não há garantia de

que o Fundo venha a obter resultados favoráveis ou que eventuais processos administrativos
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e judiciais propostos contra o Fundo venham a ser julgados improcedentes, ou, ainda, que o

Fundo tenha reservas suficientes para defesa de seus interesses no âmbito administrativo e/ou

judicial. Caso o Fundo venha a ser a parte sucumbente nos processos administrativos e judiciais

mencionados acima, bem como se as suas reservas não sejam suficientes para a defesa dos

interesses do Fundo, é possível que os Cotistas venham a ser chamados a um aporte adicional de

recursos, mediante a subscrição e integralização de novas quotas, para arcar com eventuais

perdas.

Risco das Contingências Ambientais

Considerando que o objetivo do Fundo é o de investir, prioritariamente, em Imóveis Alvo e demais

Ativos Alvo que estão vinculados, direta ou indiretamente, a imóveis, eventuais contingências

ambientais sobre os referidos imóveis podem implicar em responsabilidades pecuniárias

(indenizações e multas por prejuízos causados ao meio ambiente) para os titulares dos imóveis,

e/ou para os originadores dos direitos creditórios e, eventualmente, promover a interrupção do

fluxo de pagamento dos Ativos Alvo, circunstâncias que podem afetar a rentabilidade do Fundo.

Riscos relacionados aos contratos de locação

Os resultados do Fundo dependerão substancialmente dos valores de locação recebidos em razão

dos contratos de locação. Quando do vencimento dos contratos de locação que forem celebrados

em relação aos Imóveis Alvo, eventuais condições adversas nas regiões em que se encontram

situados os imóveis (tais como, mas não se limitando, (i) à criação e/ou aumento nas alíquotas de

tributos e tarifas públicas incidentes, (ii) a eventos adversos que limitem as atividades principais

dos locatários dos imóveis, (iii) a períodos de recessão, aumento dos níveis de vacância e/ou

aumento da taxa de juros que causem queda nos preços das locações e/ou aumento da

inadimplência dos locatários, (iv) à decadência econômica das regiões onde se encontram

localizados os imóveis, (v) acirramento da competição no mercado de locações imobiliárias nas

regiões onde os imóveis estão localizados) podem comprometer e/ou prejudicar a renovação das

locações, restringir a possibilidade de aumentar o preço das locações, bem como diminuir as

receitas provenientes dessas locações, e (vi) a percepções negativas pelos locatários e/ou

locatários em potencial com relação à segurança, atratividade e relevância, sob o ponto de vista

estratégico, das regiões onde se situam os imóveis. Nestas hipóteses, a condição financeira e os

resultados do Fundo podem ser adversamente afetados, assim como a rentabilidade dos Cotistas.

Riscos de não renovação dos contratos de locação

As projeções de receitas para as operações do Fundo serão feitas com base nos contratos de

locação dos Imóveis Alvo, considerando, ainda, as obrigações assumidas pelos locatários. Caso

os contratos de locação sejam rescindidos pelos locatários ou a renovação dos contratos de

locação não ocorra, ou ocorra em valores inferiores aos estimados ou caso a obrigação de

pagamento de aluguel prestada pelos locatários não seja cumprida no tempo e modo estipulados

nos contratos de locação, há a possibilidade de tais receitas não se concretizarem, provocando

impacto adverso nos resultados do Fundo. Além disso, caso algum dos contratos de locação

venha a ser rescindido ou não seja renovado pelo respectivo locatário na data de seu vencimento,

o Fundo poderá ter dificuldades para alugar o imóvel nas mesmas condições ou em condições

mais favoráveis que as estipuladas nos contratos de locação rescindidos e/ou não renovados, bem

como poderá ter dificuldades para encontrar um novo locatário no curto e médio prazos. Nestas

hipóteses, os negócios e resultados do Fundo poderão ser adversamente afetados.

Riscos de rescisão dos contratos de locação sem o pagamento da indenização

Nos casos de rescisão dos contratos de locação, incluindo por decisão unilateral do locatário,

antes do vencimento do prazo estabelecido no seu contrato de locação sem o pagamento da

indenização devida, as receitas do Fundo poderão ser comprometidas, com reflexo negativo na

remuneração do cotista.
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Riscos de não contratação pelos locatários de seguros para os imóveis

Como praxe de mercado, usualmente aos locatários é atribuída a obrigação de contratação de

seguros para os imóveis locados. No entanto, em alguns casos não é possível assegurar que a

contratação dos seguros tenha ocorrido na forma prevista nos contratos de locação.

Adicionalmente, não é possível garantir que o valor segurado será suficiente para proteger os

imóveis de perdas relevantes. Há, inclusive, 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. No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis segurados, os

recursos obtidos pela cobertura do seguro dependerão da capacidade de pagamento da companhia

seguradora contratada, nos termos da apólice exigida. Adicionalmente, caso os locatários não

renovem os seguros dos imóveis ou os seguros não possam ser renovados nos mesmos termos

dos atualmente contratados, na hipótese de ocorrência de sinistro envolvendo os imóveis há a

possibilidade destes não serem cobertos pelo seguro ou não estarem cobertos nos mesmos termos

atuais, o que poderia ter um efeito adverso sobre o Fundo.

Riscos de alterações nas leis e regulamentos ambientais

Os locatários dos imóveis estão sujeitos a legislação ambiental nas esferas federal, estadual e

municipal. Na hipótese de violação ou não cumprimento de tais leis, regulamentos, licenças e

autorizações, as empresas podem sofrer sanções administrativas, tais como multas, interdição de

atividades, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, ou estarem sujeitas a sanções

criminais (inclusive seus administradores). 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 as empresas a gastar recursos adicionais na

adequação ambiental, inclusive obtenção de licenças ambientais para instalações e equipamentos

que não necessitavam anteriormente dessas licenças ambientais. As agências governamentais ou

outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira significativa a emissão das licenças e

autorizações necessárias para o desenvolvimento dos negócios dos locatários, gerando,

consequentemente, efeitos adversos em seus negócios. Qualquer dos eventos acima poderá fazer

com que os locatórios tenham dificuldade em honrar com os aluguéis dos Imóveis podendo afetar

adversamente os resultados do Fundo em caso de atrasos ou inadimplementos.

Risco de alterações na Lei do Inquilinato

As receitas do Fundo decorrerão substancialmente de recebimentos de aluguéis, nos termos de

cada um dos contratos de locação descritos na seção “Destinação dos Recursos” na página 46

deste Prospecto. Dessa forma, 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) o Fundo poderá ser afetado adversamente.

Informações contidas neste Prospecto Preliminar.

Este Prospecto Preliminar contém informações acerca do Fundo, bem como perspectivas de

desempenho do Fundo que envolvem riscos e incertezas.

Adicionalmente, as informações contidas neste Prospecto Preliminar em relação ao Brasil e à

economia brasileira são baseadas em dados publicados pelo BACEN, pelos órgãos públicos e por

outras fontes independentes. As informações sobre o mercado imobiliário, apresentadas ao longo

deste Prospecto Preliminar foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado,

informações públicas e publicações do setor.
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Não há garantia de que o desempenho futuro do Fundo seja consistente com essas perspectivas.

Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências indicadas neste Prospecto e

podem resultar em prejuízos para o Fundo e os Cotistas.

Demais riscos

O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao

controle do Administrador e da REC, tais como pandemias, 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.

A DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO INCLUÍDA NO PROSPECTO NÃO PRETENDE SER

COMPLETA OU EXAUSTIVA, SERVINDO APENAS COMO EXEMPLO E ALERTA AOS

POTENCIAIS INVESTIDORES QUANTO AOS RISCOS A QUE ESTARÃO SUJEITOS OS

INVESTIMENTOS NO FUNDO.
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At.: Danilo Christóforo Barbieri

Telefone: 11 3133-0350

E-mail: fii@brltrust.com.br/escrituracao.fundos@brltrust.com.br

Website: https://www.brltrust.com.br/?administracao=fii-rec-logistica

• Coordenador Líder

ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Praia de Botafogo, nº 228, 18º andar, Botafogo, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ

At.: Douglas Paixão

Telefone: (21) 3797-8092

E-mail: douglas.paixao@orama.com.br

Website: https://www.orama.com.br/oferta-publica/fundo-imobiliario-rec-log-2-emissao

• Gestor

REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Rua Elvira Ferraz, nº 250, Conj 216, Vila Olímpia, CEP 04552-040, São Paulo - SP

At.: Marcos Ayala

Telefone: (11) 4040-4443

E-mail: marcos.ayala@orama.com.br

Website: https://www.rec-gestao.com, (neste website clicar em “Fundos” e, em seguida

“Fundo de Investimento Imobiliário – REC Logística” e, em seguida localizar o Prospecto)

• Comissão de Valores Mobiliários

Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares, CEP 20050-901, 

Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3545-8686

São Paulo

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP

Telefone: (11) 2146-2000

Website: www.cvm.gov.br

Para acesso ao Prospecto Preliminar, consulte: http://www.cvm.gov.br (neste

website acessar “Informações de Regulados”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em

“Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”, acessar em “Quotas de

Fundo Imobiliário” e clicar em “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC

LOGÍSTICA”, e, então, localizar o “Prospecto Preliminar”).

• Ambiente de Negociação

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP

Website: http://www.b3.com.br

Para acesso ao Prospecto Preliminar, consulte: www.b3.com.br (neste site acessar a

aba “Produtos e Serviços”, clicar em “Soluções para Emissores”, localizar “Ofertas públicas”

e selecionar “Saiba mais”, clicar em “ofertas em andamento”, selecionar “fundos”, clicar em

“FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA” e, então, localizar o

“Prospecto Preliminar”).

Para maiores esclarecimentos à respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias do Regulamento, do Prospecto, do Contrato de Distribuição e dos respectivos termos de adesão ao

Contrato de Distribuição, os interessados poderão dirigir-se à sede do Administrador, do Coordenador Líder, do Gestor e das demais Instituições Participantes da Oferta, nos endereços

e websites indicados abaixo:

https://www.brltrust.com.br/?administracao=fii-rec-logistica
mailto:douglas.paixao@orama.com.br
https://www.orama.com.br/oferta-publica/fundo-imobiliario-rec-log-2-emissao
mailto:douglas.paixao@orama.com.br
https://www.rec-gestao.com/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/
http://www.b3.com.br/

