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MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS COTAS CLASSE A DA PRIMEIRA EMISSÃO 
DO 

CONTOURGLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM 
INFRAESTRUTURA 

CNPJ nº 41.063.479/0001-92  

Classificação ABVCAP|ANBIMA: Diversificado – Tipo 3 

Código ISIN: [•] 

Código de negociação das Cotas Classe A na B3: [•] 

Registro da Oferta na CVM: [•] 

 
O CONTOURGLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA,  inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério de Estado da Economia (“CNPJ”) sob o nº 41.063.479/0001-92 (“Fundo”), fundo de investimento 
em participações em infraestrutura constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada (“Instrução CVM 578”), com a intermediação do 
BANCO BTG PACTUAL S.A. ,  instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadei ro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, inscrito no CNPJ sob o nº 
30.306.294/0002-26 (“Coordenador Líder”), está realizando sua primeira emissão e distribuição pública primária de [•] ([•]) cotas classe A, todas nominativas e escriturais (“Cotas Classe A”),  no preço de subscrição de, no mínimo, R$[•] ([•] reais) por Cota 
Classe A (“Preço de Subscrição Base”), e, no máximo, R$[•] ([•]) por Cota Classe A (“Preço de Subscrição Máximo”,  “Primeira Emissão” e “Oferta”,  respectivamente), perfazendo o montante total de até, considerando o Preço de Subscrição Máximo: 

 

R$ [•] 
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço de Subscrição das Cotas Classe A estará situado entre o Preço de Subscrição Base e o Preço de Subscrição Máxim o. 

O preço de subscrição por Cota Classe A será definido após a apuração do resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme termo abaixo definido), de acordo com a faixa entre o Preço de Subscrição Base até o Preço de Subscrição 
Máximo, tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda coletadas junto a Investidores Institucionais (“Preço de Subscrição”). A escolha do critério para determinação do Preço de 
Subscrição é justificada na medida em que o preço de mercado das Cotas Classe A a serem adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o Preço de Subscrição pelo qual os 
Investidores Institucionais apresentarão suas ordens de investimento no contexto da Oferta. 
 
A Oferta consiste na distribuição pública primária das Cotas Classe A, sob o regime de melhores esforços de colocação, a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de bolsa de valores, em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, 
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), sob a coordenação do Coordenador Líder, com a participação de Instituições Consorciadas (conforme definidos abaixo) (em conjunto com o Coordenador Líder, as “Instituições Participantes 
da Oferta”). 
 
Será admitida a distribuição parcial das Cotas Classe A da Primeira Emissão, nos termos dos Artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, na hipótese descrita na Seção “4.9 – Distribuição Parcial e Subscrição Condicionada”, na página [•] deste Prospecto Preliminar, sendo 
o montante mínimo de colocação no âmbito da Primeira Emissão equivalente a [•] ([•])] Cotas Classe A com Preço de Subscrição equivalente ao Preço de Subscrição Base, totalizando um montante de R$ [•] ([•] milhões de reais). 

 
Nos termos do § 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, em função do exercício da opção de emissão de cotas Classe A adicionais, a quantidade de Cotas Classe A inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até [•] ([•]) 
Cotas Classe A adicionais, perfazendo o montante de até R$ [•] ([•] milhões de reais) com Preço de Subscrição equivalente ao Preço de Subscrição Base ( “Cotas Adicionais”), nas mesmas condições das Cotas Classe A inicialmente ofertadas, a critério do 
Administrador e do Consultor de Investimentos (conforme definidos abaixo), em comum acordo com o Coordenador Líder, que poderão ser emitidas pelo Fundo, sem a necessidade de novo pedido de registro da Oferta à CVM ou modificação dos termos da emissão 
e da Oferta. As Cotas Adicionais, caso emitidas, também serão colocadas sob regime  de melhores esforços de colocação e serão integralizadas pelo Preço de Subscrição. Não haverá lote suplementar, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400. 
 
O Fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Cidade Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n.º 501, 6º andar, Torre  Corcovado, Botafogo, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 59.281.253/0001-23, a qual é autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006 (“Administrador”). Durante a Fase de Transição, a BTG 
Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcova do, Botafogo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.625.159/0001-40, a qual é 
autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório CVM  nº 8.708, de 31 de março de 2006 (“Gestor Temporário”), atuará na função de Gestor do Fundo. O Consultor de Investimentos será 
a entidade responsável por auxiliar e orientar o Gestor Temporário durante a Fase de Transição na seleção, avaliação, aquisição, alienação, subscrição, conversão, permuta e exercício dos demais direitos inerentes aos ativos e às modalidades operacionais que 
integrem a carteira de ativos do Fundo (“Consultor de Investimentos”).  
 
O Fundo foi constituído por meio do “Instrumento Particular de Constituição do Fundo de Investimento em Participações Shelf 67 - Multiestratégia”, celebrado em 01 de março de 2021 pelo Administrador (“Ato de Constituição do Fundo”). O “Instrumento 
Particular de Alteração do Fundo de Investimento em Participações Shelf 67 Multiestratégia”, celebrado em 12 de maio de 2021 pelo Administrador aprovou, dentre outras deliberações: (i) a alteração da denominação social do Fundo de “Fundo de Investimento em 
Participações Shelf 67 Multiestratégia” para “ContourGlobal Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura”; (ii) as informações da Primeira Emissão e a Oferta; e (iii) a contratação do Coordenador Líder da Oferta para realizar a distribuição das Cotas 
Classe A da Primeira Emissão (“Ato de Aprovação”). O regulamento do Fundo atualmente em vigor foi aprovado por meio do Ato de Aprovação (“Regulamento”).  
 
A Oferta destina-se exclusivamente à participação de investidores qualif icados, tal como definidos nos termos do artigo 9ª-B da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539”), (i) que sejam pessoas jurídicas, 
investidores não residentes, além de carteiras administradas, fundos de investimento, sejam exclusivos, reservados ou condominiais, entidades fechadas de previdência complementar, nos termos da Resolução CMN nº 4.661/18, bem como clubes de investimento, 
que sejam classificados, no mínimo, como Investidores Qualificados e que formalizarem sua ordem de investimento junto ao Coor denador Líder (“Investidores Institucionais”); e (ii) quaisquer pessoas físicas, e que formalizem pedido de reserva durante o Período 
de Reserva ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição Participante da Oferta, observada a Aplicação Mínima Inicial (“Investidores Não Institucionais” e, em conjunto com os Investidores Institucionais, 
“Investidores”),  e que (a) estejam dispostos a aceitar os riscos inerentes à aplicação em Cotas Classe A do Fundo e busquem retorno de rentabilidade, no médio e longo prazos, condizente com a Política de Investimentos do Fundo; e (b) estejam conscientes de 
que o investimento em Cotas Classe A do Fundo não é adequado aos investidores que necessitem de liquidez imediata. A Oferta não é direcionada a regimes próprios de previdência social,  nos termos da Resolução CMN nº 3.922/10.  
 
O Preço de Subscrição será aprovado por meio de ato único do Administrador, após conclusão do Procedimento de Bookbuilding.  Para maiores informações acerca do Procedimento de Bookbuilding, vide a seção “4. – Informações relativas à Oferta”, 
item “4.16. – Período de Reserva e Procedimento de Bookbuilding”, nas páginas [•] do Prospecto Preliminar.  
 

A OFERTA, COORDENADA PELO COORDENADOR LÍDER, SERÁ REALIZADA EXCLUSIVAMENTE NO BRASIL, SEM ESFORÇOS DE COLOCAÇÃO NO EXTERIOR.  
 
O Fundo é regido por seu Regulamento, anexo ao presente Prospecto Preliminar na forma do Anexo IV, pelo disposto na Lei nº 11.478, de 29 de maio de 2007, conforme alterada (“Lei nº 11.478”), pelo Código Civil,  pela Instrução CVM 578 e pela Instrução CVM 
nº 579, de 30 de agosto de 2016, ambas conforme alteradas, bem como pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, além do “Código ABVCAP|ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de Fundos de Investimento em 
Participações e Fundos de Investimento em Empresas Emergentes”,  da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (“ABVCAP”) e da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), ao qual aderiu.  
 
O Fundo tem prazo de duração de 99 (noventa e nove) anos, contados a partir da data da primeira integralização de cotas do Fundo. O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas (“Cotistas”) a valorização do capital investido no longo prazo, 
preponderantemente por meio da aquisição de  ações, bônus de subscrição, debêntures, públicas ou privadas, simples ou conversíveis, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de sociedades anônimas, de capital aberto 
ou fechado (ou cotas de fundos de investimento em participações que invistam nos ativos acima) que desenvolvam projetos no Setor Alvo  (conforme abaixo definido), bem como sociedades holding que invistam exclusivamente em outras sociedades que se enquadrem 
nesta definição, e nos termos da Lei nº 11.478, participem do processo decisório da companhia investida, com influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão  (“Ativos Alvo”). Os Ativos Alvo serão aqueles emitidos pelas Sociedades Iniciais e/ou 
pelas Novas Sociedades.  
 
As Cotas Classe A serão registradas para distribuição no mercado primário e para negociação no mercado secundário no mercado de bolsa administr ado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil,  Bolsa, Balcão (“B3”).  
 
Os Investidores devem ler cuidadosamente todo este Prospecto Preliminar, em especial a seção “10. – FATORES DE RISCO”, nas páginas [•] a [•] deste Prospecto Preliminar. Ainda que o Administrador, o Gestor Temporário, durante a Fase de Transição, e o Consultor 
de Investimentos mantenham sistema de gerenciamento de riscos da carteira de investimentos do Fundo, não há garantia de completa eliminação de possibilidade de perdas para o Fundo e, consequentemente, para o Cotista. Qualquer rentabilidade que venha a 
ser obtida pelo Fundo não representa, tampouco representará garantia de rentabilidade futura. 
 
O Fundo deverá ter, no mínimo, 5 (cinco) cotistas, sendo que cada cotista não poderá deter mais do que 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo ou auferir rendimento superior a 25% (vinte e cinco por cento) do rendimento total do Fundo. 
Caso um Cotista venha a deter mais de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas do Fundo, referido Cotista estará sujeito ao procedimento de conversão e amortização compulsória previsto no Artigo 15 do Regulamento, não obstante o disposto na Lei n° 11.478. 
 
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. É  RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO  
PRELIMINAR QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO AO CAPÍTULO V E VI RELATIVOS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DESTE PROSPECTO PRELIMINAR E DO 
REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO, NAS PÁGINAS [•] A [•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 
 
Todo Cotista, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio de termo de ciência de risco e adesão ao Regulamento, que recebeu exemplar deste Prospecto Preliminar e do Regulamento, que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de sua política de investimento,  
da composição da carteira (inclusive quanto à possibilidade de utilização de instrumentos derivativos), da taxa de administração devida ao Administrador e dos demais encargos do Fundo, conforme as definições deste Prospecto Preliminar e do Regulamento, dos 
riscos associados ao seu investimento no Fundo e da possibilidade de variação e perda no patrimônio líquido do Fundo, e, consequentemente, de perda, parcial ou total,  do capital investido. 
 

O Fundo somente poderá operar no mercado de derivativos nas modalidades autorizada s pela Instrução CVM 578, conforme previsto no parágrafo 9º do Artigo 16 do Regulamento. Tais estratégias de derivativos, da forma como são adotadas, podem resultar em 
perdas patrimoniais para os Cotistas. 
 
NÃO HÁ GARANTIAS DE QUE O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS COTISTAS DO FUNDO QUANDO DA AMORTIZAÇÃO E/OU RESGATE TOTAL DE SUAS COTAS CLASSE A SERÁ O MAIS BENÉFICO DENTRE OS  
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA VIGENTE. PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AOS COTISTAS DO FUNDO E AO FUNDO, VER ITEM “7.4. – TRIBUTAÇÃO”, NA PÁGINA [•]  
DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 
 
ESTE PROSPECTO PRELIMINAR FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DA ABVCAP E D A ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA CVM. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS CLASSE A DESTE 
FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, DA ABVCAP E/OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DO GESTOR  
TEMPORÁRIO, DO CONSULTOR DE INVESTIMENTOS, OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. O SELO ANBIMA INCLUÍDO NESTE PROSPECTO PRELIMINAR NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.  
 
OS INVESTIDORES DEVEM LER COM ATENÇÃO A SEÇÃO “10. – FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS [•] A [•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.  
 
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. O FUNDO NÃO POSSUI QUALQUER RENTABILIDADE ALVO, ESPERADA OU PRETENDIDA. QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS 
DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE , PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA 
OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. O FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUND O, DO GESTOR TEMPORÁRIO, DO CONSULTOR DE INVESTIMENTOS, DAS 
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTARÁ COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.  
 
NÃO SERÁ DEVIDA PELO FUNDO, PELO ADMINISTRADOR, PELO GESTOR TEMPORÁRIO, PELO CONSULTOR DE INVESTIMENTOS E/OU PELAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA QUALQUER INDENIZAÇÃO, MULTA OU 
PENALIDADE DE QUALQUER NATUREZA, CASO OS COTISTAS NÃO ALCANCEM A REMUNERAÇÃO ESPERADA COM O INVESTIMENTO NO FUNDO OU CASO OS COTISTAS SOFRAM QUALQUER PREJUÍZO RESULTANTE DE SEU INVESTIMENTO  
NO FUNDO. 
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O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A Q UALIDADE DO FUNDO, DO SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR TEMPORÁRIO, 
DE SEU CONSULTOR DE INVESTIMENTOS, DE SEU OBJETIVO E DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS QUE INTEGRARÃO SUA CARTEIRA OU, AINDA, DAS COTAS CLASSE A A SEREM 
DISTRIBUÍDAS. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E, TAMPOUCO, FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS COTAS CLASSE A A SEREM DISTRIBUÍDAS.  
 
O REGISTRO DA OFERTA FOI REQUERIDO JUNTO À CVM EM 13 DE MAIO DE 2021, ESTANDO A OFERTA SUJEITA À PRÉVIA APROVAÇÃO E REGISTRO DA CVM. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB 
ANÁLISE DA CVM. O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO A COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO.  
 
O FUNDO TAMBÉM SERÁ REGISTRADO NA ANBIMA, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO “CÓDIGO DA ABVCAP E DA ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES  PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS 
DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES”, VIGENTE A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2011. ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O PROSPECTO DEF INITIVO ESTARÃO DISPONÍVEIS NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE 
COMPUTADORES DO ADMINISTRADOR, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DA CVM E DA B3.  
 
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo, a Primeira Emissão, a Oferta e este Prospecto Preliminar poder ão ser obtidos junto ao Administrador, às Instituições Participantes da Oferta e/ou à CVM nos endereços disponibilizados na seção “4. 
Informações relativas à Oferta”, item “4.32.  Disponibilização de Avisos e Anúncio da Oferta”, na página [•] e seguintes deste Prospecto Preliminar.  
 

 

 
 
 
 

ADMINISTRADOR CONSULTOR DE INVESTIMENTOS 

 
 

  
COORDENADOR LÍDER 

 

 
 

 
 
 
 

A data deste Prospecto Preliminar é [•] de [•] de 2021. 
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Para os fins deste Prospecto Preliminar, os termos e expressões em letra maiúscula utilizados terão os 

significados atribuídos a eles abaixo. 

Outros termos e expressões contidos neste Prospecto Preliminar que não tenham sido definidos nesta 
Seção terão o significado que lhes for atribuído ao longo deste documento ou, alternativamente, no 

Regulamento. 

 

ABVCAP Significa a Associação Brasileira de Private Equity e 

Venture Capital. 

Administrador Significa a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com 

sede na Cidade Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

na Praia de Botafogo, n.º 501, 6º andar, Torre 

Corcovado, Botafogo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

59.281.253/0001-23, a qual é autorizada pela CVM a 

exercer a atividade de administração de carteira de 

valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório CVM nº 

8.695, de 20 de março de 2006. 

AFAC(s) Significa(m) o(s) adiantamento(s) para futuro aumento 

de capital. 

[Afluente Significa a Afluente Geração de Energia Elétrica S.A., 

registrada no CNPJ/ME sob nº 07.620.094/0001-40.] 

ANBIMA Significa a Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais. 

ANEEL Significa a Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Alocação Prioritária Significa a (i) Alocação Prioritária ao Gestor; e (ii) a 

destinação prioritária aos Investidores Não Institucionais 

de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do Montante Total 

da Oferta, sendo certo que o Coordenador Líder, em 

comum acordo com o Administrador e o Consultor de 

Investimentos, poderá aumentar a quantidade de Cotas 

Classe A inicialmente destinada aos Investidores Não 

Institucionais, a um patamar compatível com os objetivos 

da Oferta, até o limite máximo do Montante Total da 

Oferta. 

Alocação Prioritária ao Gestor Significa a alocação prioritariamente de, no mínimo, 3% 

(três por cento) do Montante Total da Oferta destinada a 

Pessoas Vinculadas que sejam diretamente relacionadas 

ao Gestor Temporário e que participem da Oferta no 

âmbito da Alocação Prioritária ao Gestor, desde que 

sejam (i) o Gestor Temporário, pessoa jurídica 

credenciada como administrador de carteiras de valores 
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mobiliários pela CVM, diretamente ou por meio de fundo 

de investimento exclusivo; (ii) fundo de investimento 

constituído no Brasil que seja restrito ao Gestor 

Temporário ou, desde que seja pessoa natural 

domiciliada no Brasil, a sócio, diretor ou membros da 

equipe-chave, responsáveis pela gestão do Fundo, 

vinculados ao Gestor Temporário; ou (iii) pessoa jurídica, 

sediada no Brasil ou exterior, ligada ao mesmo grupo 

econômico do Gestor Temporário, excetuadas as 

empresas coligadas, com vistas a atender ao disposto no 

Regulamento do Fundo e na Resolução CMN nº 4.661/18. 

Anúncio de Encerramento Significa o anúncio informando o encerramento e o 

resultado da Oferta, a ser divulgado nas páginas da 

rede mundial de computadores das Instituições 

Participantes da Oferta, do Administrador, da B3 e da 

CVM, nos termos dos artigos 29 e 54-A da Instrução 

CVM 400. 

Anúncio de Início Significa o anúncio de início da Oferta, a ser divulgado 

nas páginas da rede mundial de computadores das 

Instituições Participantes da Oferta, do Administrador, da 

B3 e da CVM, nos termos dos artigos 52 e 54-A da 

Instrução CVM 400. 

Aplicação Mínima Inicial  Significa o valor mínimo a ser subscrito por cada 

Investidor no contexto da Oferta, que será equivalente a 

[1 (uma)] Cota Classe A, no montante de R$ [•] ([•] reais) 

considerando o Preço de Subscrição Base. 

Asa Branca Holding Significa a Asa Branca Holding S.A., registrada no 

CNPJ/ME sob nº 09.359.927/0001-97. 

Asa Branca IV Significa a Asa Branca IV Energias Renováveis S.A., 

registrada no CNPJ/ME sob nº 11.681.456/0001-80. 

Asa Branca V Significa a Asa Branca V Energias Renováveis S.A., 

registrada no CNPJ/ME sob nº 11.681.458/0001-70. 

Asa Branca VI Significa a Asa Branca VI Energias Renováveis S.A., 

registrada no CNPJ/ME sob nº 11.694.617/0001-70. 

Asa Branca VII Significa a Asa Branca VII Energias Renováveis S.A., 

registrada no CNPJ/ME sob nº 11.694.618/0001-15. 

Asa Branca VIII Significa a Asa Branca VIII Energias Renováveis S.A., 

registrada no CNPJ/ME sob nº 11.694.621/0001-39. 

Assembleia Geral de Cotistas Significa a reunião dos Cotistas em assembleia geral, 
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ordinária ou extraordinária. 

Assembleia Geral Originária Significa a primeira Assembleia Geral de Cotistas a ser 

realizada após o encerramento da Oferta, a qual será 

convocada para deliberar sobre (i) a aprovação da 

aquisição, a qualquer momento, pelo Fundo, de até [•]% 

([•] por cento) das participações detidas, direta e/ou 

indiretamente, pelos Vendedores (individual ou 

conjuntamente) nas Sociedades Iniciais, por meio de 

recursos obtidos com a Oferta; e/ou (ii) a instalação do 

Comitê Consultivo do Fundo, nos termos do 

Regulamento, com composição inicial de membros 

indicados pelo Consultor de Investimentos, bem como as 

regras de governança do Comitê Consultivo para fins de 

aprovação de transações com potencial Conflito de 

Interesse, nos termos do Regulamento; e (iii) a 

aprovação da contratação pelo Fundo do Coordenador 

Líder para prestar serviços de formador de mercado 

(market maker) no âmbito da Oferta e da Primeira 

Emissão, ou tão somente a deliberação descrita nos itens 

“(i)” e “(iii)” anterior, a depender da Decisão da CVM. 

A deliberação pela instalação do Comitê Consultivo do 

Fundo mencionada no item “(ii)” acima ocorrerá somente 

na hipótese de haver uma decisão favorável por parte da 

CVM acerca da possibilidade de sua implementação. Para 

tanto, uma eventual decisão negativa por parte da CVM 

com relação à constituição do Comitê Consultivo não 

impedirá a ocorrência da Assembleia Geral Originária, a 

qual deliberará, nesta hipótese, somente sobre as 

matérias indicadas nos itens “(i)” e “(iii)” acima. 

Ativos Alvo Significa, nos termos do Regulamento, ações, bônus de 

subscrição, debêntures, públicas ou privadas, simples ou 

conversíveis, ou outros títulos e valores mobiliários 

conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de 

sociedades anônimas, de capital aberto ou fechado (ou 

cotas de fundos de investimento em participações que 

invistam nos ativos acima) que desenvolvam projetos no 

Setor Alvo, bem como sociedades holding que invistam 

exclusivamente em outras sociedades que se enquadrem 

nesta definição, e nos termos da Lei nº 11.478, 

participem do processo decisório da companhia investida, 

com influência na definição de sua política estratégica e 

na sua gestão. Os Ativos Alvo serão aqueles emitidos 

pelas Sociedades Iniciais e/ou pelas Novas Sociedades. 

Ativos Financeiros Significa (i) títulos de emissão do BACEN e/ou do Tesouro 

Nacional em suas diversas modalidades operacionais 

pós–fixadas; (ii) operações compromissadas lastreadas 
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nos títulos mencionados no item “(i)” acima; e/ou (iii) 

cotas de fundos de investimento, classificados como 

“Renda Fixa”, considerado de baixo risco de crédito e com 

liquidez diária, incluindo fundos administrados e/ou 

geridos pelo Administrador e/ou pelo Gestor e/ou 

sociedades de seus respectivos grupos econômicos. 

Ato de Aprovação Significa o “Instrumento Particular de Alteração do Fundo 
de Investimento em Participações Shelf 67 
Multiestratégia”, celebrado em 12 de maio de 2021 pelo 

Administrador aprovou, dentre outras deliberações: (i) a 

alteração da denominação social do Fundo de “Fundo de 
Investimento em Participações Shelf 67 Multiestratégia” 

para “ContourGlobal Fundo de Investimento em 
Participações em Infraestrutura”; (ii) as informações da 

Primeira Emissão e a Oferta; e (iii) a contratação do 

Coordenador Líder da Oferta para realizar a distribuição 

das Cotas Classe A da Primeira Emissão. 

Ato de Constituição do Fundo Significa o “Instrumento Particular de Constituição do 

Fundo de Investimento em Participações Shelf 67 - 
Multiestratégia”, celebrado em 01 de março de 2021 pelo 

Administrador. 

Aviso ao Mercado Significa o Aviso ao Mercado de Distribuição Pública das 

Cotas Classe A da Primeira Emissão do ContourGlobal 

Fundo de Investimento em Participações em 

Infraestrutura, a ser divulgado nas páginas da rede 

mundial de computadores das Instituições Participantes 

da Oferta, do Administrador, da B3 e da CVM, nos termos 

do artigo 53 da Instrução CVM 400. 

B3 Significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

BACEN Significa o Banco Central do Brasil. 

Bahia PCH Significa a Bahia PCH I S.A., registrada no CNPJ/ME sob 

nº 08.747.075/0001-42. 

BTG Pactual ou Coordenador Líder Significa o Banco BTG Pactual S.A., instituição 

financeira integrante do sistema de distribuição de 

valores mobiliários com escritório na cidade de São Paulo, 

estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

nº 3.477, 14º andar, inscrito no CNPJ sob o nº 

30.306.294/0002-26. 

Capital Autorizado Significa o limite de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões 

de reais) para emissão de Cotas, que poderá ser emitido 

sem necessidade de aprovação em Assembleia Geral de 
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Cotistas. 

CAPEX Significam os custos operacionais, contingências e 

investimentos de capital para sustentar a operação dos 

Ativo Alvo. 

CG Participações Significa a Contour Global do Brasil Participações S.A., 

registrada no CNPJ/ME sob nº 07.802.794/0001-56. 

Classificação ABVCAP|ANBIMA Significa a classificação do Fundo, nos termos do Código 

ABVCAP|ANBIMA. 

CNPJ Significa o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Economia. 

Código ABVCAP|ANBIMA Significa o Código ABVCAP|ANBIMA de Regulação e 

Melhores Práticas para o Mercado de Fundo de 

Investimentos em Participações e Fundo de 

Investimentos em Empresas Emergentes, publicado pela 

ABVCAP e pela ANBIMA. 

Código Civil Significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

conforme alterada. 

Comitê Consultivo Significa o comitê consultivo do Fundo que será instalado 

previamente à realização de uma transação com partes 

relacionadas ou com potencial conflito de interesses, cuja 

atribuição é avaliar e determinar a realização de referidas 

transações, além de aprovar a celebração de eventuais 

acordos de acionistas relativos aos Ativos Alvo conforme 

previsto no Artigo 28 do Regulamento. 

A instalação do comitê consultivo está condicionada à 

prévia autorização da CVM. 

Conflito de Interesse Significa toda matéria, operação, contratação ou situação 

que possa proporcionar vantagens ou benefícios diretos 

aos Cotistas, a seus representantes e prepostos, ao 

Administrador, ao Gestor Temporário, ao Gestor, ao 

Consultor de Investimentos, a pessoas que participem 

direta ou indiretamente da gestão das Sociedades Iniciais 

e Novas Sociedades do Fundo com influência efetiva na 

gestão e/ou definição de suas políticas estratégicas, ou 

para outrem que porventura tenha algum tipo de 

interesse com a matéria em pauta, da operação ou da 

situação em questão, ou que dela possa se beneficiar. 

Consultor de Investimentos  Significa a Pessoa a ser contratada pelo Fundo como 

consultor de investimentos, que será uma empresa 

pertencente ao grupo da ContourGlobal, responsável por 
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orientar o gestor do Fundo na seleção, avaliação, 

aquisição, alienação, subscrição, conversão, permuta e 

exercício dos demais direitos inerentes aos ativos e às 

modalidades operacionais que integrem a carteira de 

ativos do Fundo, nos termos do Contrato de Consultoria. 

Contrato de Consultoria Significa o Contrato de Consultoria e Outras Avenças, 

celebrado entre o Fundo, o Administrador e o Consultor 

de Investimentos que disciplinará a orientação, pelo 

Consultor de Investimentos durante a Fase de Transição, 

das atividades de seleção, avaliação, aquisição, 

alienação, subscrição, conversão, permuta e exercício dos 

demais direitos inerentes aos Ativos Alvo e Ativos 

Financeiros que integrem a carteira de ativos do Fundo. 

Contrato de Distribuição Significa o Contrato de Estruturação, Coordenação e 

Distribuição Pública, Sob Regime de Melhores Esforços de 

Colocação, de Cotas Classe A da Primeira Emissão do 

ContourGlobal Fundo de Investimento em Participações 

em Infraestrutura, celebrado, dentre outros, entre o 

Fundo, o Administrador, o Gestor Temporário, o 

Consultor de Investimentos e o Coordenador Líder, com 

a finalidade de estabelecer os termos e condições sob os 

quais será realizada a Oferta. 

Contrato de Gestão Significa o Contrato de Gestão e Outras Avenças, 

celebrado entre o Fundo, o Administrador e o Gestor 

Temporário, a vigorar na Fase de Transição, e após a 

Fase de Transição, o Contrato de Gestão e Outras 

Avenças, celebrado entre o Fundo, o Administrador e o 

Consultor de Investimentos (na qualidade de Gestor, sob 

condição de obtenção e eficácia do Registro de Gestor), 

que disciplinará a realização das atividades de gestão por 

meio do investimento e desinvestimento de Ativos Alvo e 

Ativos Financeiros e de seleção, avaliação, aquisição, 

alienação, subscrição, conversão, permuta e exercício dos 

demais direitos inerentes aos ativos e às modalidades 

operacionais que integrem a carteira de ativos do Fundo. 

Cotas Significam as Cotas Classe A, as Cotas Classe B, e, 

conforme emitidas de tempos em tempos, as Cotas 

Amortizáveis, representativas do patrimônio do Fundo. 

Cotas Amortizáveis Significam as cotas de emissão do Fundo da classe 

“amortizável”, fruto da conversão, em casos excepcionais 

e por tempo limitado, das Cotas Classe A, cuja 

amortização e liquidação financeira ocorrerão fora do 

ambiente administrado pela B3. 
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Cotas Classe A Significam as cotas classe A da Primeira Emissão do 

Fundo, todas nominativas e escriturais, as quais serão 

emitidas no montante de [•] ([•]) cotas classe A. 

Cotas Classe B Significam quaisquer cotas classe B emitidas pelo Fundo, 

mediante o procedimento de conversão descrito no 

Parágrafo 4º do artigo 20 do Regulamento, ou emissão 

de Novas Cotas Classe B, conforme o caso, cujas 

características estão descritas no Regulamento e na 

Seção “7.3 – Características gerais do Fundo”, a partir da 

página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Cotistas Significam os cotistas do Fundo. 

Critérios de Elegibilidade Após o investimento nos Ativos Alvo das Sociedades 

Iniciais, o Fundo somente poderá investir em Ativos Alvo 

de emissão de Novas Sociedades, que atendam aos 

critérios indicados abaixo no momento da efetiva 

aquisição ou aporte em referidas Novas Sociedades: 

 

(i) projetos Performados; e 

 

(ii) caso o Fundo venha a investir em Nova 

Sociedade que atue no setor de geração de 

energia elétrica a partir de pequenas centrais 

hidrelétricas, parques eólicos ou outras fontes de 

energia permitidas de acordo com o 

Regulamento, desde que de forma centralizada, 

o retorno esperado do projeto, segundo o 

método de avaliação de Dividend Discount Model, 
deve ser de, no mínimo, o rendimento pago pelo 

Tesouro IPCA+ de Referência acrescido de 

3.60% ao ano 

 

O modelo de avaliação de Dividend Discount Model será 

definido pelo Consultor de Investimentos (durante a Fase 

de Transição) e/ou pelo Gestor (após a Fase de 

Transição) e será realizado por uma Empresa de Auditoria 

contratada às expensas do Fundo, a critério do Consultor 

de Investimentos (durante a Fase de Transição) e/ou do 

Gestor (após a Fase de Transição). 

 

Critérios de Restituição de Valores 
Significam quaisquer valores eventualmente restituídos 

aos investidores no âmbito da Oferta, nos termos deste 

Prospecto Preliminar, os quais serão devolvidos sem 

qualquer remuneração ou correção monetária, sem 

reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução, 

caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou 

tarifas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre 
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movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e 

quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou aqueles 

cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha a ser 

majorada). 

Custodiante Significa o Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira, 

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Praia de Botafogo, n.º 501, 5º e 6º andares, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0001-45, 

devidamente credenciado na CVM como custodiante, de 

acordo com o Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril 

de 2003. 

CVM Significa a Comissão de Valores Mobiliários. 

Data de Liquidação Significa a data em que as Cotas Classe A serão 

integralizadas, conforme cronograma indicativo que 

consta da página [•] deste Prospecto Preliminar, caso o 

Montante Mínimo da Oferta seja atingido. 

Data do Procedimento de Bookbuilding Significa a data que o Coordenador Líder, em conjunto 

com o Consultor de Investimentos, conduzirá a 

verificação da demanda pelas Cotas Classe A, 

considerando as ordens de investimento dos Investidores 

Institucionais e o volume da Oferta, e definirão o Preço 

de Subscrição por Cota Classe A. 

Decisão da CVM Significa a decisão a ser proferida pela área técnica ou 

pelo Colegiado da CVM a respeito do “Pedido de 
Aprovação de Mecanismo de Análise Prévia de Potencial 
Conflito de Interesses”, encaminhado em [•] de [•] de 

2021 pelo Administrador e pelo Consultor de 

Investimentos à CVM, para que seja avaliada a 

possibilidade de implementação do Comitê Consultivo e a 

inclusão de item referente à sua criação na ordem do dia 

da Assembleia Geral Originária. Portanto, a 

implementação do Comitê Consultivo e a inclusão de item 

referente à sua criação na ordem do dia da Assembleia 

Geral Originária dependerá de decisão favorável da CVM. 

Deliberação CVM 476 Significa a Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro 

de 2005. 

Dia Útil Significa qualquer dia, exceto sábados, domingos ou 

feriados nacionais, ou, ainda, dias em que os bancos do 

Estado ou da Cidade de São Paulo estejam autorizados 

ou obrigados por lei, regulamento ou decreto a fechar, ou 

ainda, aqueles sem expediente na B3. Caso as datas em 

que venham a ocorrer eventos nos termos do 

Regulamento não sejam Dia Útil, conforme esta definição, 
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considerar-se-á como a data do referido evento o Dia Útil 

imediatamente seguinte. 

Direito de Preferência Significa o direito de preferência dos Cotistas do Fundo 

na subscrição de novas cotas do Fundo emitidas dentro 

do limite do Capital Autorizado por meio de ofertas 

subsequentes do Fundo, na proporção de Cotas do Fundo 

que possuírem. 

Direitos e Obrigações Sobreviventes Significa quaisquer valores a receber em razão dos 

investimentos realizados pelo Fundo ao longo do Prazo de 

Duração e/ou obrigações a serem adimplidas pelo Fundo 

ao final do Prazo de Duração. 

Empresa de Auditoria Significa uma empresa de auditoria independente 

registrada na CVM dentre as seguintes: (i) Deloitte 

Touche Tohmatsu; (ii) Ernst & Young; (iii) KPMG; ou (iv) 

PwC. 

Equipe Chave Contour Significa a equipe do Consultor de Investimentos com a 

composição descrita no Anexo II do Regulamento. 

Equipe Chave Provisória Significa a equipe do Gestor Temporário com a 

composição descrita no Anexo II do Regulamento. 

Escriturador 
Significa o Administrador. 

Galheiros 
Significa a Galheiros Geração de Energia S.A., registrada 

no CNPJ/ME sob nº 08.851.565/0001-94. 

Goiás Sul Significa a Goiás Sul Geração de Energia S.A., registrada 

no CNPJ/ME sob nº 07.836.421/0001-04. 

Fase de Transição Significa o período entre o início do Prazo de Duração até 

a data de obtenção do Registro de Gestor pelo Consultor 

de Investimentos, o qual não poderá ser superior a 18 

(dezoito) meses contados do início do Prazo de Duração, 

no qual o Gestor Temporário exercerá as funções de 

gestão de carteira do Fundo conforme orientações do 

Consultor de Investimentos.  

FGC Significa o Fundo Garantidor de Créditos. 

FGV Significa a Fundação Getúlio Vargas. 

FIP-IE Significa fundo de investimento em participação em 

infraestrutura, conforme regido pela Instrução CVM 578 
e pela Lei nº 11.478. 
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Formador de Mercado Significa a instituição financeira que poderá ser 

contratada pelo Fundo, conforme recomendado pelo 

Coordenador Líder, para atuar no âmbito da Oferta por 

meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda 

das Cotas Classe A, em plataformas administradas pela 

B3, na forma e conforme disposições da Instrução CVM 

384, e do Regulamento para Credenciamento do 

Formador de Mercado nos Mercados Administrados pela 

B3, anexo ao Ofício Circular 004/2012-DN da B3. A 

contratação de formador de mercado tem por finalidade 

fomentar a liquidez das Cotas Classe A no mercado 

secundário. 

Fundo Significa o ContourGlobal Fundo de Investimento em 

Participações em Infraestrutura. 

Gestor Significa o gestor de recursos do Fundo, sendo, (i) 

durante a Fase de Transição, o Gestor Temporário e, (ii) 

após a Fase de Transição, o Consultor de Investimentos 

ou o Gestor Temporário, conforme o caso (observado o 

disposto no Parágrafo Único do Artigo 14 do 

Regulamento. 

Gestor Temporário Significa BTG Pactual Gestora de Investimentos 

Alternativos Ltda., com sede na Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 

nº 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.625.159/0001-40, a qual 

é autorizada pela CVM a exercer a atividade de 

administração de carteira de valores mobiliários, por meio 

do Ato Declaratório CVM nº 8.708, de 31 de março de 

2006, que atuará na função de Gestor durante a Fase de 

Transição. 

IBGE Significa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

ICSD Significa o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida, 

sendo calculado da seguinte forma: 

𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑎 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑑𝑎 𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎
 

Sendo que “Geração de Caixa da Atividade” é composto 

por: 

(+) EBITDA; 

(-) Despesa de Imposto de Renda apurada no 

exercício, líquidos de diferimentos, excluindo-se a 

Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social 
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decorrente das Receitas Financeiras; 

(-) Despesa de Contribuição Social apurada no 

exercício, líquidos de diferimentos, excluindo-se a 

Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social 

decorrente das Receitas Financeiras; 

(+) Créditos de PIS/COFINS 

Neste caso, EBITDA corresponde ao somatório dos itens 

abaixo discriminados: 

(+) Lucro / Prejuízo antes do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; 

(+/-) Resultado financeiro líquido de Impostos sobre 

Receitas Financeiras; 

 (+) Depreciações e amortizações; 

(+/-) Perdas (desvalorização) por Impairment ou 

Reversão de perdas anteriores; 

(+/-) Outros Ajustes IFRS3; 

Os “Outros Ajustes IFRS3” consistem na adição de 

eventuais despesas que não impliquem efetiva saída de 

caixa operacional, bem como na subtração de eventuais 

receitas que não impliquem efetiva entrada de caixa 

operacional. 

Ao seu turno o “Serviço da Dívida” significa: 

(+) Amortização de Principal no período de 

referência; 

(+) Pagamento de Juros no período de referência. 

 

IGP-M Significa o Índice Geral de Preços do Mercado, calculado 

e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 

Instrução CVM 400 Significa a Instrução da CVM nº 400, de 2 de dezembro 

de 2003, conforme alterada. 

Instrução CVM 476 Significa a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 

2009, conforme alterada. 

Instrução CVM 539 Significa a Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro 
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de 2013, conforme alterada. 

Instrução CVM 555 Significa a Instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro 

de 2014, conforme alterada. 

Instrução CVM 558 Significa a Instrução da CVM nº 558, de 30 de agosto de 

2016, conforme alterada. 

Instrução CVM 578 Significa a Instrução da CVM nº 578, de 30 de agosto de 

2016, conforme alterada. 

Instrução CVM 579 Significa a Instrução da CVM nº 579, de 30 de agosto de 

2016, conforme alterada.  

Instituições Consorciadas Significa as instituições intermediárias autorizadas a 

operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas 

junto à B3, convidadas a participar da Oferta 

exclusivamente para efetuar esforços de colocação das 

Cotas Classe A junto aos Investidores, e que tenham 

aderido à Oferta por meio de Termo de Adesão ao 

Contrato de Distribuição.  

Instituições Participantes da Oferta Significa o Coordenador Líder e as Instituições 

Consorciadas, em conjunto. 

Investidores Significam os Investidores Institucionais e os Investidores 

Não Institucionais, quando mencionados conjuntamente 

no âmbito da Oferta. 

Investidores Institucionais Significam os Investidores Qualificados, que sejam 

quaisquer pessoas jurídicas, incluindo o Gestor 

Temporário e/ou o Gestor, investidores não residentes, 

além de carteiras administradas, fundos de investimento, 

sejam exclusivos, reservados ou condominiais, bem como 

clubes de investimento e entidades fechadas de 

previdência complementar, nos termos da Resolução 

CMN nº 4.661/18, que sejam classificados, no mínimo, 

como Investidores Qualificados e que formalizarem sua 

ordem de investimento junto ao Coordenador Líder. A 

Oferta não é direcionada a regimes próprios de 

previdência social, nos termos da Resolução CMN nº 

3.922/10. 

Investidores Não Institucionais Significam os Investidores Qualificados, que sejam 

quaisquer pessoas físicas, e que formalizem seu pedido 

de reserva durante o Período de Reserva ou durante o 

Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o 

caso, junto a uma única Instituição Participante da Oferta, 

observada a Aplicação Mínima Inicial.  
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Investidores Qualificados Significam os investidores qualificados, tal como definidos 

nos termos do artigo 9º-B da Instrução da CVM 539, 

inclusive, investidores residentes e domiciliados no 

exterior, que apliquem recursos no Brasil por intermédio 

dos mecanismos previstos na Resolução CMN 

nº 4.373/14. 

IOF Significa o Imposto sobre Operações Financeiras.  

IOF/Câmbio Significa o IOF incidente sobre operações de câmbio para 

ingressos e remessas de recursos, inclusive aquelas 

realizadas por meio de operações simultâneas de câmbio, 

independentemente da jurisdição de origem, desde que 

vinculadas às aplicações no Fundo. 

IOF/Títulos Significa a incidência do IOF envolvendo títulos ou valores 

mobiliários. 

IR Significa o Imposto de Renda. 

IRRF Significa o IR sujeito à sistemática de retenção na fonte 

JTF Significa país ou jurisdição com tributação favorecida, 

conforme listados na Instrução Normativa da Receita 

Federal do Brasil nº 1.037, de 4 de junho de 2010. 

Justa Causa  Significa a prática dos seguintes atos ou situações pelo 

Consultor de Investimentos durante a Fase de Transição 

ou pelo Gestor após a Fase de Transição: 

(i) descumprimento de obrigações, deveres ou 

atribuições previstas no Regulamento, na legislação e na 

regulamentação aplicável que tenha impacto material 

para o Fundo ou para os Cotistas, conforme determinado 

por sentença arbitral final ou sentença judicial transitada 

em julgado; (ii) culpa, dolo, má-fé, fraude no 

desempenho de suas funções e responsabilidades nos 

termos do Regulamento ou desvio de conduta, conforme 

determinado por decisão administrativa ou sentença 

arbitral final ou sentença judicial transitada em julgado; 

(iii) prática de crime contra o sistema financeiro, de atos 

de corrupção, de lavagem de dinheiro e/ou financiamento 

ao terrorismo, conforme determinado por sentença 

judicial transitada em julgado; (iv) declaração de falência 

ou pedido de recuperação judicial ou extrajudicial; ou (v) 

suspensão ou cancelamento do registro de administrador 

de carteiras de valores mobiliários de que trata a 

Instrução CVM 558 pela CVM. 

Lei das S.A. Significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
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conforme alterada. 

Lei nº 11.478 Significa a Lei nº 11.478, de 29 de maio de 2007, 

conforme alterada, que institui o Fundo de Investimento 

em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) e o Fundo de 

Investimento em Participação na Produção Econômica 

Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(FIP-PD&I) e dá outras providências. 

Limite de Participação Significa o limite de participação por Investidor no Fundo, 

equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da totalidade 

das Cotas emitidas pelo Fundo. 

Limite Máximo de Investimento por 

Investidor Institucional 

Significa o limite máximo de [•] ([•]) Cotas Classe A a 

serem subscritas no âmbito da Oferta por Investidor 

Institucional. 

Limite Máximo de Investimento por 

Investidor Não Institucional 

Significa o limite máximo de [•] ([•]) Cotas Classe A a 

serem subscritas no âmbito da Oferta por Investidor Não 

Institucional. 

Limite de Endividamento Significa a alavancagem das Sociedades Iniciais e/ou das 

Novas Sociedades que deverá atender o ICSD mínimo 

equivalente a 1,2, conforme medição calculada com base 

na última demonstração disponível e projeções de fluxo 

de caixa e endividamento. 

Montante Mínimo da Oferta Significa a subscrição da quantidade mínima de [•] ([•]) 

Cotas Classe A, com base no Preço de Subscrição Base 

por Cota Classe A, totalizando o montante mínimo de 

R$[•] ([•]) para a manutenção da Oferta. 

Montante Total da Oferta Significa a subscrição da quantidade de até [•] ([•]) Cotas 

Classe A, totalizando o valor de até R$[•] ([•]), 

considerando o Preço de Subscrição Base por Cota Classe 

A, e totalizando o valor de até R$[•] ([•]), considerando 

o Preço de Subscrição Máximo por Cota Classe A. O 

Montante Total da Oferta poderá ser aumentado em 

função do exercício da opção de emissão de Cotas Classe 

A adicionais, nos termos do Artigo 14, §2º, 

respectivamente, da Instrução CVM 400. Não haverá 

opção de lote suplementar, nos termos do Artigo 24 da 

Instrução CVM 400. 

 

Novas Sociedades 
Significam as sociedades por ações, de capital aberto ou 

fechado que desenvolvam novos projetos no Setor Alvo e 

que sejam considerados como Performados, bem como 

sociedades holding ou fundos de investimento em 
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participações que invistam exclusivamente em outras 

sociedades que se enquadrem nesta definição, e que se 

enquadrem nos termos da Lei nº 11.478, a serem 

potencialmente investidas pelo Fundo. 

Consideram–se “novos projetos” aqueles implementados 

após 22 de janeiro de 2007 ou as expansões de projetos 

já existentes, implantadas ou em processo de 

implantação, observado o disposto na Lei nº 11.478. 

Oferta Significa a distribuição pública de Cotas Classe A da 

Primeira Emissão, nos termos deste Prospecto Preliminar. 

Patrimônio Líquido Significa o patrimônio líquido do Fundo. 

Performado Significa o segmento de Sociedades Iniciais e Novas 

Sociedades existentes e operacionais que, até a data de 

investimento pelo Fundo já estejam performando (em 

integral operação comercial e com receita em reais 

contratada), com pelo menos 95% dos investimentos 

totais relacionados à implementação de tais projetos já 

executados e pagos e com as autorizações e licenças 

necessárias para funcionamento, exceto em relação as 

autorizações (a) que a Sociedade Inicial ou Nova 

Sociedade tenha obtido provimento judicial ou 

administrativo para regular funcionamento sem tal 

autorização, (b) que estejam em processo regular de 

renovação, (c) cuja não obtenção, renovação, 

cancelamento, revogação, suspensão ou extinção esteja 

sendo contestada de boa-fé pela Sociedade Inicial ou 

Nova Sociedade por meio de procedimentos judiciais ou 

administrativos. 

Pedido de Reserva Significa cada formulário específico, celebrado em caráter 

irrevogável e irretratável, exceto nas circunstâncias ali 

previstas, por meio do qual cada Investidor Não 

Institucional poderá realizar reservas em relação às Cotas 

Classe A ofertadas, incluindo, nos limites legais, as 

Pessoas Vinculadas, observado o Limite Máximo de 

Investimento por Investidor Não Institucional e a 

Aplicação Mínima Inicial. 

Período de Colocação Tem seu significado estabelecido na seção “3.1. – 

Sumário das características da Oferta”, a partir da página 

[•] deste Prospecto Preliminar. 

Período de Reserva Tem seu significado estabelecido na seção “3.1. – 

Sumário das características da Oferta”, a partir da página 

[•] deste Prospecto Preliminar. 
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Período de Reserva para Pessoas 

Vinculadas 

Significa o período de apresentação dos Pedidos de 

Reserva pelos Investidores Não Institucionais que sejam 

Pessoas Vinculadas interessados em adquirir Cotas Classe 

A objeto da Oferta, compreendido entre os dias [•] de [•] 

de 2021 (inclusive) e [•] de [•] de 2021 (inclusive), 

conforme indicado no Cronograma Estimativo da Oferta, 

data esta que antecederá em pelo menos 7 (sete) dias 

úteis o Procedimento de Bookbuilding. AS PESSOAS 

VINCULADAS QUE SEJAM INVESTIDORES NÃO 

INSTITUCIONAIS E REALIZAREM SEUS PEDIDOS 

DE RESERVA DURANTE O PERÍODO DE RESERVA 

PARA PESSOAS VINCULADAS NÃO TERÃO SEUS 

PEDIDOS DE RESERVA CANCELADOS MESMO NO 

CASO DE EXCESSO DE DEMANDA SUPERIOR EM 

1/3 (UM TERÇO) À QUANTIDADE DE COTAS 

INICIALMENTE OFERTADA, NOS TERMOS DO 

INCISO I, ALÍNEA “(C)” DA DELIBERAÇÃO CVM 

476. 

Pessoas Vinculadas Significa, nos termos do artigo 1º, inciso VI, da Instrução 

CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme 

alterada, e do artigo 55 da Instrução CVM 400, os 

investidores que sejam: (i) controladores pessoa física ou 

jurídica e/ou administradores do Fundo, do Gestor 

Temporário, do Consultor de Investimentos ou outras 

pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus respectivos 

cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, 

descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) 

administradores e/ou controladores pessoa física ou 

jurídica das Instituições Participantes da Oferta, bem 

como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus 

ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau, 

inclusive pessoas naturais que sejam, direta ou 

indiretamente, controladoras ou participem do controle 

societário das Instituições Participantes da Oferta; (iii) 

administradores, empregados, operadores e demais 

prepostos das Instituições Participantes da Oferta, que 

desempenhem atividades de intermediação ou de suporte 

operacional no âmbito da Oferta; (iv) agentes autônomos 

que prestem serviços às Instituições Participantes da 

Oferta, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v) 

demais profissionais que mantenham, com as Instituições 

Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços 

diretamente relacionados à atividade de intermediação ou 

de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) pessoas 

naturais que sejam, direta ou indiretamente, 

controladoras ou participem do controle societário das 

Instituições Participantes da Oferta; (vii) sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições 
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Participantes da Oferta ou por pessoas a elas vinculadas, 

desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) 

cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas 

mencionadas nos itens “(ii)” a “(v)” acima; e (ix) clubes e 

fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença 

a pessoas elencadas acima, salvo se geridos 

discricionariamente por terceiros que não sejam as 

pessoas elencadas acima. 

PIB Significa Produto Interno Bruto. 

Política de Investimento Significa a política de investimento do Fundo para a 

aquisição de Ativos Alvo, conforme prevista no Capítulo V 

do Regulamento e na seção “Objetivo e Política de 

Investimento” na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Prazo de Duração Significa o prazo de duração do Fundo, estabelecido em 

99 (noventa e nove) anos, contados da data da primeira 

integralização de cotas de emissão do Fundo. 

Prazo para Enquadramento Significa o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

após ser obtido o registro de funcionamento do Fundo na 

CVM para (a) enquadrar-se no nível mínimo de 

investimento em Valores Mobiliários emitidos nos termos 

do artigo 17, §3º da Instrução CVM 578, ou qualquer 

outro prazo que venha a substituí-lo, ou para (b) 

promover o reenquadramento de sua carteira, na 

hipótese de reversão de eventual desenquadramento 

decorrente do encerramento de um projeto no qual o 

Fundo tenha investido.  

Preço de Subscrição Significa o preço de subscrição por Cota Classe A definido 

após a apuração do resultado do Procedimento de 

Bookbuilding, de acordo com a faixa entre o Preço de 

Subscrição Base por Cota Classe A até o Preço de 

Subscrição Máximo por Cota Classe A, tendo como 

parâmetro as indicações de interesse em função da 

qualidade e quantidade da demanda coletadas junto a 

Investidores Institucionais. No contexto da Oferta, 

estima-se que o Preço de Subscrição estará situado entre 

o Preço de Subscrição Base e o Preço de Subscrição 

Máximo. 

Preço de Subscrição Base Significa o preço de subscrição mínimo das Cotas Classe 

A, equivalente a R$[•] ([•] reais), o que significa uma 

expectativa de retorno para o Investidor do Fundo de 

IPCA, acrescido de [•]% ([•] por cento) ao ano. 

Preço de Subscrição Máximo Significa o preço de subscrição máximo das Cotas Classe 

A, equivalente a R$[•] ([•]), o que significa uma 
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expectativa de retorno para o Investidor do Fundo de 

IPCA, acrescido de [•]% ([•] por cento) ao ano. 

Primeira Emissão Significa a primeira emissão de Cotas Classe A. 

Procedimento de Bookbuilding Significa o procedimento de coleta de intenções de 

investimento, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 

400, conduzido pelo Coordenador Líder, em conjunto com 

o Consultor de Investimentos, para verificação da 

demanda pelas Cotas Classe A, considerando as ordens 

de investimento dos Investidores Institucionais e o 

volume da Oferta, e definição do Preço de Subscrição com 

base nas intenções de investimento encaminhadas pelos 

Investidores Institucionais. 

A alocação e efetiva subscrição das Cotas, após a 

conclusão do Procedimento de Bookbuilding, ocorrerá 

após o registro da Oferta de acordo com o cronograma 

indicativo constante deste Prospecto, na página [•] deste 

Prospecto Preliminar. 

Prospecto Definitivo Significa o Prospecto Definitivo de Distribuição Pública 

das Cotas Classe A da Primeira Emissão do Fundo, a ser 

disponibilizado após a obtenção do registro da Oferta na 

CVM. 

Prospecto Preliminar Significa este Prospecto Preliminar de Distribuição Pública 

das Cotas Classe A da Primeira Emissão do Fundo, 

disponibilizado nas páginas da CVM, da B3, do 

Administrador, do Coordenador Líder, e das Instituições 

Participantes da Oferta na rede mundial de computadores 

nesta data. 

Registro de Gestor Significa o registro de administrador de carteira de 

valores mobiliários, na categoria “gestor de recursos”, 

perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 558. 

Regulamento Significa o regulamento do Fundo atualmente em vigor, 

datado de [•] de [•] de 2021. 

Resolução CMN nº 3.922/10 Significa a Resolução do Conselho Monetário Nacional 

nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, conforme 

alterada. 

Resolução CMN nº 4.373/14 Significa a Resolução do Conselho Monetário Nacional 

nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada. 

Resolução CMN nº 4.661/18 Significa a Resolução do Conselho Monetário Nacional 

nº 4.661, de 25 de maio de 2018, conforme alterada, que 

dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos 
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garantidores dos planos administrados pelas entidades 

fechadas de previdência complementar. 

Resolução CVM 27 Significa a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários 

nº 27, de 8 de abril de 2021.  

Rio PCH Significa a Rio PCH I S.A., registrada no CNPJ/ME sob nº 

08.656.307/0001-57. 

Santa Cruz Significa a Santa Cruz Power Corporation Usinas 

Hidroelétricas S.A., registrada no CNPJ/ME sob nº 

02.150.533/0001-85. 

Setor Alvo Significa o setor elétrico Brasileiro, excluindo-se do Setor 

Alvo as sociedades que (i) atuem no subsetor de 

“Distribuição”, ou (ii) utilizem como fonte energética 

nuclear, óleo combustível ou diesel, ou carvão para a 

geração de energia elétrica. 

Sociedades Iniciais Significam, em conjunto, a (i) Asa Branca Holding, que 

controla da Asa Branca IV, Asa Branca V, Asa Branca VI, 

Asa Branca VII e a Asa Branca VIII; e (ii) a CG 

Participações, que controla a Galheiros, Rio PCH, Santa 

Cruz, Goiás Sul, Bahia PCH e [Afluente]. 

Taxa de Administração Significa a taxa de administração, cobrada para a 

remuneração do Administrador, do Gestor Temporário, 

do Custodiante e do Consultor de Investimentos, durante 

a Fase de Transição ou do Gestor após a Fase de 

Transição, nos termos do Artigo 44 do Regulamento. 

Taxa de Administração Extraordinária Significa o valor equivalente a 36 (trinta e seis) meses da 

remuneração do Consultor de Investimentos e/ou do 

Gestor, conforme o caso, calculada com base no 

Patrimônio Líquido ou no Valor de Mercado do Dia Útil 

anterior à data de convocação da Assembleia Geral de 

Cotistas que delibere sobre a destituição, o que for maior.  

Taxa Selic Significa a taxa média ajustada dos financiamentos 

diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia para títulos federais. 

Termo de Aceitação da Oferta Significa o termo de aceitação da Oferta por meio do qual 

cada investidor assinará o ato de subscrição de Cotas 

Classe A, nos termos da Resolução CVM 27. 

Tesouro IPCA + de Referência Significa a nota do Tesouro IPCA+ (nova denominação da 

NTN-B) que tenha a duration mais próxima da duration 

da concessão e/ou do projeto desenvolvido pela Nova 



 

27 

Sociedade. 

Valor de Mercado Significa o valor de mercado das Cotas, considerando o 

preço de fechamento do Dia Útil anterior, informado pela 

B3. 

Vendedores Significam a Contour Global Terra 3 S.à.r.l e a Kani Lux 

Holding S.à.r.l, ambas existentes e organizadas sob as leis 

de Luxemburgo. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR, DO COORDENADOR LÍDER E DOS DEMAIS 

PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO 
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2.1. Informações sobre as Partes 

 

Administrador e Escriturador Consultor de Investimentos 

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Rua Praia de Botafogo, n.º 501, 6º andar, Torre 
Corcovado, Botafogo 
Cidade do Rio de Janeiro 
CEP 22250-040 – Rio de Janeiro, RJ 
At.: Vinicius Rocha 

E-mail: Vinicius.Rocha@btgpactual.com  
Tel.: (21) 3262-9714 
Website: www.btgpactual.com.br 
 

[•] 
Rua [•]  
Cidade [•] 
CEP [•] 
At.: [•] 
E-mail: [•] 
Tel.: [•]  

Website: [•]  

Custodiante Gestor Temporário  

Banco BTG Pactual S.A. 
Rua Praia de Botafogo, n.º 501, 5º e 6º andares 
Cidade do Rio de Janeiro 
CEP 22250-911 – Rio de Janeiro, RJ 
At.: Carolina Cury 
E-mail: SH-ADM-FIP-FIDC-FUNCINE@btgpactual.com 

Tel.: (11) 3383 6190 

Website: www.btgpactual.com.br 

 

BTG Pactual Gestora de Investimentos 

Alternativos Ltda. 

Praia de Botafogo, nº 501, 5º Andar (Parte), 

Torre Corcovado, Botafogo.Cidade do Rio de 

Janeiro 

CEP 22250-911 

At.: Pedro Luzardo 

E-mail: OL-comercial-AFS@btgpactual.com 

Tel.:(11) 3262 9412  

Website: www.btgpactual.com.br 

 

Coordenador Líder 

Banco BTG Pactual S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar  

São Paulo, SP 

CEP 04548-133 

At.: Daniel Vaz / Departamento Jurídico 

E-mail: ol-legal-ofertas@btgpactual.com 

Tel.: (11) 3383-2000 

Website: www.btgpactual.com.br 

 

 

Consultores Legais do Consultor de 

Investimentos 

 

Consultores Legais do Coordenador Líder 

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 
Rua José Gonçalves de Oliveira, nº 116, 5º andar - 
Ed. Seculum II 
São Paulo, SP 

CEP 01453-050 
At.: Luciana Costa Engelberg e Ana Beatriz Bomtorin 
G. de Jesus 
E-mail: lcosta@machadomeyer.com.br / 
abomtorin@machadomeyer.com.br 

Stocche Forbes Advogados 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 10º andar 
São Paulo, SP  
CEP 04538-132 

At.: Sr. Marcos Ribeiro e Sr. Bernardo Kruel 
E-mail: mribeiro@stoccheforbes.com.br / 
blima@stoccheforbes.com.br 

http://www.btgpactual.com.br/
mailto:SH-ADM-FIP-FIDC-FUNCINE@btgpactual.com
http://www.btgpactual.com.br/
http://www.btgpactual.com.br/
mailto:daniel.vaz@btgpactual.com
http://www.btgpactual.com.br/
mailto:lcosta@machadomeyer.com.br
mailto:mribeiro@stoccheforbes.com.br
mailto:blima@stoccheforbes.com.br
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Tel.: +55 (11) 3150-7426/ (11) 3150-6996  
Website: www.machadomeyer.com.br 

Tel.: +55 (11) 3755-5464 / (21) 3609-9607 

Website: www.stoccheforbes.com.br  

 
  

http://www.stoccheforbes.com.br/
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3. SUMÁRIO DA OFERTA 
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3.1. Sumário das características da Oferta 

O presente sumário não contém todas as informações que os investidores devem considerar antes de 
adquirir as Cotas Classe A. Os investidores devem ler este Prospecto Preliminar como um todo, incluindo 
seus Anexos e as informações contidas na seção “10. – FATORES DE RISCO” nas páginas [•] a [•] deste 
Prospecto Preliminar antes de tomar uma decisão de investimento.  
 

Emissor ContourGlobal Fundo de Investimento em Participações em 
Infraestrutura. 
 

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários  
 

Consultor de 
Investimentos 
 

Pessoa a ser contratada pelo Fundo como consultor de investimentos, 
que será uma empresa pertencente ao grupo da ContourGlobal, 
responsável por orientar o gestor do Fundo na seleção, avaliação, 
aquisição, alienação, subscrição, conversão, permuta e exercício dos 
demais direitos inerentes aos ativos e às modalidades operacionais 

que integrem a carteira de ativos do Fundo, nos termos do Contrato 
de Consultoria. 
 

Gestor Temporário 

 
BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda. 

Coordenador Líder 
 

Banco BTG Pactual S.A. 

Escriturador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários 
 

Custodiante Banco BTG Pactual S.A.  

Montante Total da Oferta 
 

Subscrição da quantidade de [•] ([•]) Cotas Classe A, totalizando o 
valor de R$[•] ([•]), considerando o Preço de Subscrição Base por 
Cota Classe A, e totalizando o valor de R$[•] ([•]), considerando o 
Preço de Subscrição Máximo por Cota Classe A. O Montante Total da 
Oferta poderá ser aumentado em função do exercício da opção de 
emissão de Cotas Classe A adicionais, nos termos do Artigo 14, §2º, 

da Instrução CVM 400.  
 

Montante Mínimo da 

Oferta 
 

Subscrição da quantidade mínima de [•] ([•]) Cotas Classe A da 

Primeira Emissão, com base no Preço de Subscrição Base por Cota 

Classe A da Primeira Emissão, totalizando o montante mínimo de 

R$[•] ([•] reais) para a manutenção da Oferta.  
 

Número de Cotas a Serem 
Ofertadas 
 

[•] ([•]) de Cotas Classe A. 
 

Preço de Subscrição O preço de subscrição por Cota Classe A para subscrição e 

integralização de Cotas Classe A, o qual será definido após a apuração 

do resultado do Procedimento de Bookbuilding, de acordo com a faixa 

entre o Preço de Subscrição Base por Cota Classe A equivalente a 

R$[•] ([•] reais) até o Preço de Subscrição Máximo, equivalente a 

R$[•] ([•] reais), tendo como parâmetro as indicações de interesse 
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em função da qualidade e quantidade da demanda coletadas junto a 

Investidores Institucionais. A escolha do critério para determinação 

do Preço de Subscrição é justificada na medida em que o preço de 

mercado das Cotas Classe A a serem adquiridas será aferido de 

acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual 

reflete o Preço de Subscrição pelo qual os Investidores Institucionais 

apresentarão suas ordens de investimento no contexto da Oferta. 
 

Distribuição Parcial Será admitida a distribuição parcial das Cotas Classe A inicialmente 
ofertadas, na hipótese descrita na Seção “4.9 – Distribuição Parcial e 
Subscrição Condicionada”, na página [•] deste Prospecto Preliminar, 

nos termos dos Artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, sendo o 
montante mínimo de colocação de Cotas Classe A no âmbito da 
Primeira Emissão equivalente a [•] ([•]) Cotas Classe A, pelo Preço 
de Subscrição Base, totalizando o Montante Mínimo da Oferta. Caso 

atingido tal montante e encerrada a Oferta, as Cotas Classe A 
remanescentes da Primeira Emissão deverão ser canceladas pelo 
Administrador. Findo o prazo de subscrição, caso o Montante Mínimo 
da Oferta não seja colocado no âmbito da Primeira Emissão, a Oferta 

será cancelada pelo Administrador, sendo o Fundo liquidado. Nesta 
hipótese, os valores depositados serão integralmente devolvidos aos 
respectivos investidores (incluídos os custos de distribuição da Oferta, 
conforme previstos neste Prospecto Preliminar), no prazo de até 3 

(três) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da 
Oferta, sem qualquer remuneração ou correção monetária, sem 
reembolso de eventuais custos operacionais incorridos e com 
dedução, caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou tarifas 

(incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação 
financeira aplicáveis, IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a 
ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero 
venha ser majorada). Os Investidores devem ler atentamente o fator 

de risco “Riscos da Distribuição Parcial e da não colocação do 
Montante Mínimo da Oferta” constantes da página [•] deste 
Prospecto Preliminar.  
 

Aprovação da Oferta 
 

As características da Primeira Emissão e a Oferta foram aprovados 
pelo Administrador por meio do Ato de Aprovação. 
 

Tipo de Fundo e Prazo de 
Duração 

Fundo de investimento em participações em infraestrutura, 
constituído sob forma de condomínio fechado, com prazo de duração 
de 99 (noventa e nove) anos, contados a partir da data da 1ª 
(primeira) integralização de Cotas do Fundo. 
 

Número de Séries Série única. 
 

Forma de Distribuição Distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400. 

 
Tipo de Distribuição Primária. 

 
Público Alvo da Oferta A Oferta é destinada aos Investidores.  
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Oferta Não Institucional Ao menos 30% (trinta por cento) das Cotas Classe A serão 
preferencialmente destinadas para a Oferta Não Institucional a ser 
realizada exclusivamente junto aos Investidores Não Institucionais, 
incluindo aos Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas que realizarem solicitação de reserva antecipada, 
mediante o preenchimento do Pedido de Reserva durante o Período 

de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que as Pessoas 
Vinculadas que realizaram seus Pedidos de Reserva durante o Período 
de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de 
Reserva cancelados mesmo no caso de excesso de demanda superior 
em 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas inicialmente ofertada, nos 
termos do inciso i, alínea “(c)” da Deliberação CVM 476. O 
Coordenador Líder, em comum acordo com o Consultor de 
Investimentos, poderá manter a quantidade de Cotas Classe A 
inicialmente destinada à Oferta Não Institucional, reduzir ou 
aumentar tal quantidade a um patamar compatível com os objetivos 
da Oferta, de forma a atender, total ou parcialmente, os referidos 
Pedidos de Reserva. 

 
Oferta Institucional No contexto da Oferta, após o atendimento dos Pedidos de Reserva 

apresentados pelos Investidores Não Institucionais, e após 
atendimento da Alocação Prioritária ao Gestor, as Cotas Classe A 
remanescentes serão destinadas prioritariamente, a critério do 
Coordenador Líder e do Consultor de Investimentos, à colocação 
pública para Investidores Institucionais, por meio do Coordenador 
Líder, observado o procedimento de alocação descrito na Seção “4.16 
– Período de Reserva e Procedimento de Bookbuilding”, na página [•] 
deste Prospecto Preliminar. O Investidor Institucional que esteja 
interessado em adquirir Cotas Classe A deverá enviar sua ordem de 

investimento para o Coordenador Líder, indicando (i) o Preço de 
Subscrição máximo por Cota Classe A desejado, observado o Preço 
de Subscrição Base e o Preço de Subscrição Máximo; e (ii) a 
quantidade de Cotas Classe A a ser subscrita durante o Período de 
Colocação, até o Dia Útil imediatamente anterior à data de realização 
do Procedimento de Bookbuilding.  
 

Critério de Rateio da 
Oferta Não Institucional 

Caso o total de Cotas Classe A objeto dos Pedidos de Reserva 

apresentados pelos Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles 

que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior ao 

percentual de Cotas Classe A destinado aos Investidores Não 

Institucionais, conforme definido pelo Coordenador Líder e pelo 

Consultor de Investimentos, todos os Pedidos de Reserva não 

cancelados serão integralmente atendidos, observado que eventuais 

arredondamentos de Cotas Classe A serão realizados pela exclusão 

da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para 

baixo), considerando o valor máximo de subscrição indicado no 

Pedido de Reserva. Entretanto, caso o total de Cotas Classe A 

correspondente aos Pedidos de Reserva atendidos exceda o 

percentual destinado à Oferta Não Institucional, conforme definido 

pelo Coordenador Líder e pelo Consultor de Investimentos, as Cotas 

Classe A destinadas à Oferta Não Institucional serão rateadas entre 

os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam 
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considerados Pessoas Vinculadas, segundo a quantidade escolhida 

pelo Coordenador Líder e Consultor de Investimentos, sendo que: 

(i) o limite será o Montante Total da Oferta, (ii) eventuais 

arredondamentos de Cotas Classe A serão realizados pela exclusão 

da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para 

baixo), (iii) o rateio será realizado entre todos os Investidores Não 

Institucionais que participaram da Oferta Não Institucional, inclusive 

aqueles considerados Pessoas Vinculadas, proporcionalmente ao 

valor indicado nos respectivos Pedidos de Reserva recebidos por cada 

Instituição Participante da Oferta, sendo considerados apenas os 

Pedidos de Reserva em valor igual ou superior ao preço definido no 

Procedimento de Bookbuilding. 

 
Critério de Rateio da 
Oferta Institucional 

Caso o total de Cotas Classe A objeto das ordens de investimento 

apresentadas pelos Investidores Institucionais, inclusive aqueles que 

sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior ao percentual 

de Cotas Classe A destinado aos Investidores Institucionais, conforme 

definido pelo Coordenador Líder e pelo Consultor de Investimentos, 

após atendimento da Alocação Prioritária ao Gestor, todas as ordens 

de investimento não canceladas serão integralmente atendidas, 

observado que eventuais arredondamentos de Cotas Classe A serão 

realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro 

(arredondamento para baixo), considerando o valor máximo de 

subscrição indicado na ordem de investimento. Entretanto, caso o 

total de Cotas Classe A correspondente às ordens de investimento 

atendidas exceda o percentual destinado à Oferta Institucional, 

conforme definido pelo Coordenador Líder e pelo Consultor de 

Investimentos, o Coordenador Líder poderá dar prioridade à 

totalidade ou à parte dos Investidores Institucionais, exceto pela 

Alocação Prioritária do Gestor, que, no entender do Coordenador 

Líder, em comum acordo com o Administrador e o Consultor de 

Investimentos, melhor atendam os objetivos da Oferta, quais sejam 

constituir uma base diversificada de investidores, integrada por 

investidores com diferentes critérios de avaliação das perspectivas do 

Fundo e a conjuntura macroeconômica brasileira, bem como criar 

condições para o desenvolvimento do mercado local de fundos de 

investimentos em participações em infraestrutura. 
 

Procedimentos para 
Subscrição e 

Integralização de Cotas 
Classe A 

A subscrição das Cotas Classe A no âmbito da Oferta será efetuada, 

nos termos da Resolução CVM 27, por meio do sistema de registro da 

B3 e de Termo de Aceitação da Oferta, o qual deve observar os 

termos previstos na Resolução CVM 27, mediante assinatura digital, 

eletrônica ou física do Termo de Aceitação da Oferta, que especificará 

as respectivas condições de subscrição e integralização das Cotas 

Classe A, sendo, portanto, dispensada a apresentação de boletim de 

subscrição, nos termos da Resolução CVM 27, e do termo de adesão 

ao Regulamento, por meio do qual o Investidor deverá declarar que 

tomou conhecimento e compreendeu os termos e cláusulas das 
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disposições do Regulamento, em especial daqueles referentes à 

Política de Investimento e aos fatores de risco. 

 

As pessoas que sejam Pessoas Vinculadas deverão atestar esta 

condição quando da celebração do Pedido de Reserva ou da ordem 

de investimento, conforme o caso, e no ato de sua subscrição por 

meio do Termo de Aceitação da Oferta. 

 

Os Investidores, ao aceitarem participar da Oferta por meio da 

assinatura ou confirmação eletrônica do Pedido de Reserva serão 

convidados a outorgar procuração em favor do Coordenador Líder, 

consoante modelo anexo ao Pedido de Reserva, conforme o caso, 

para fins de deliberação favorável ou não, ou, ainda, para fins de 

abstenção do voto, a critério exclusivo do Investidor, por intermédio 

dos respectivos procuradores, na qualidade de representantes de 

cada Cotista, na Assembleia Geral Originária para deliberar sobre: (i) 

a aprovação da aquisição, a qualquer momento, pelo Fundo de até 

[•]% ([•] por cento) das participações detidas, direta e/ou 

indiretamente, pelos Vendedores (individual ou conjuntamente) nas 

Sociedades Iniciais, por meio de recursos obtidos com a Oferta; e/ou 

(ii) a instalação do Comitê Consultivo do Fundo, nos termos do 

Regulamento, com composição inicial de membros indicados pelo 

Consultor de Investimentos, bem como as regras de governança do 

Comitê Consultivo para fins de aprovação de transações com 

potencial Conflito de Interesse, nos termos do Regulamento; e (iii) a 

aprovação da contratação pelo Fundo do Coordenador Líder para 

prestar serviços de formador de mercado (market maker) no âmbito 

da Oferta e da Primeira Emissão, ou tão somente a deliberação 

descrita nos itens “(i)” e “(iii)” anterior, a depender da Decisão da 

CVM. 

A deliberação pela instalação do Comitê Consultivo do Fundo 

mencionada no item “(ii)” acima ocorrerá somente na hipótese de 

haver uma decisão favorável por parte da CVM acerca da 

possibilidade de sua implementação. Para tanto, uma eventual 

decisão negativa por parte da CVM com relação à constituição do 

Comitê Consultivo não impedirá a ocorrência da Assembleia Geral 

Originária, a qual deliberará, nesta hipótese, somente sobre as 

matérias indicadas nos itens “(i)” e “(iii)” acima. 

 

Para maiores informações, vide a seção “5 – Informações Relativas 

às Sociedades Iniciais”, bem como o Fator de Risco “Risco de 

Conflitos de Interesse e de Alocações de Oportunidades de 

Investimento” nas páginas [•] e [•], respectivamente, deste 

Prospecto Preliminar. 

 

As Cotas Classe A serão integralizadas na Data de Liquidação pelo 

Preço de Subscrição por meio da B3. Para maiores informações, veja 
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a seção “4.17 –Início da Oferta, Período de Colocação e Liquidação 

das Cotas Classe A”, na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

 
Período de Colocação Até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de divulgação do 

Anúncio de Início, sendo que (a) caso atingido o Montante Mínimo da 

Oferta, o Coordenador Líder, em conjunto com o Consultor de 

Investimentos, poderá decidir, a qualquer momento, pelo 

encerramento da Oferta, sendo que as Cotas Classe A remanescentes 

da Primeira Emissão deverão ser canceladas pelo Administrador; e 

(b) caso não venha a ser captado o Montante Mínimo da Oferta até 

o 180º (centésimo octogésimo) dia contado da data de divulgação do 

Anúncio de Início, a Oferta será cancelada pelo Administrador, sendo 

o Fundo liquidado. 
 

Vedação de Colocação de 
Cotas Classe A para 
Pessoas Vinculadas no 
caso de Excesso de 

Demanda 
 

Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) 

à quantidade de Cotas Classe A objeto da Oferta, não será permitida 

a colocação de Cotas Classe A a Pessoas Vinculadas, e os Pedidos de 

Reserva e ordens de investimento, firmados por Pessoas Vinculadas 

serão automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da 

Instrução CVM 400, com exceção daqueles realizados durante o 

Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e daqueles firmados no 

âmbito da Alocação Prioritária ao Gestor. AS PESSOAS 

VINCULADAS QUE SEJAM INVESTIDORES NÃO 

INSTITUCIONAIS E REALIZAREM SEUS PEDIDOS DE 

RESERVA DURANTE O PERÍODO DE RESERVA PARA PESSOAS 

VINCULADAS NÃO TERÃO SEUS PEDIDOS DE RESERVA 

CANCELADOS MESMO NO CASO DE EXCESSO DE DEMANDA 

SUPERIOR EM 1/3 (UM TERÇO) À QUANTIDADE DE COTAS 

INICIALMENTE OFERTADA, NOS TERMOS DO INCISO I, 

ALÍNEA “(C)” DA DELIBERAÇÃO CVM 476. A PARTICIPAÇÃO 

DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E 

INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS CLASSE A PODE AFETAR 

NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS CLASSE A NO 

MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A 

RESPEITO DO RISCO DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DE 

PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “10. – 

FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO 

“PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA 

PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 

 

Regime de Distribuição 
das Cotas Classe A 

As Cotas Classe A objeto da Oferta serão distribuídas sob o regime 
de melhores esforços de colocação. 
 

Plano de Distribuição As Cotas Classe A serão objeto de distribuição pública, sob regime de 
melhores esforços de colocação, com a intermediação do 
Coordenador Líder, utilizando-se o procedimento previsto no 
parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, conforme plano de 
distribuição elaborado pelo Coordenador Líder, nos termos deste 
Prospecto Preliminar. A distribuição pública das Cotas Classe A terá 
início após (i) a obtenção do registro da Oferta na CVM; (ii) a 
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disponibilização do Prospecto Definitivo aos investidores; e (iii) a 
divulgação do Anúncio de Início, sendo encerrada na data de 
divulgação do Anúncio de Encerramento. Para maiores 
informações sobre o plano de distribuição, veja a Seção “Erro! 
Fonte de referência não encontrada. – Plano de Distribuição”, na 
página [•] deste Prospecto Preliminar. 

 
Pedidos de Reserva No âmbito da Oferta, qualquer Investidor que seja Investidor Não 

Institucional, incluindo, nos limites legais, as Pessoas Vinculadas, 

interessado em investir nas Cotas Classe A deverá realizar a sua 

reserva para subscrição de Cotas Classe A junto às Instituições 

Participantes da Oferta, durante o Período de Reserva, ou durante o 

Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, 

mediante assinatura do Pedido de Reserva, em caráter irrevogável e 

irretratável, exceto nas hipóteses permitidas pela Instrução CVM 400, 

observado a Aplicação Mínima Inicial e o Limite Máximo de 

Investimento por Investidor Não Institucional. Neste sentido, é 

admissível o recebimento de reservas para subscrição das Cotas 

Classe A, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor após o 

início do Período de Colocação, nos termos do artigo 45 da Instrução 

CVM 400. O recebimento de reservas ocorrerá ao longo do Período 

de Reserva. O Investidor Não Institucional que esteja interessado em 

adquirir Cotas Classe A deverá enviar, ao longo do Período de 

Reserva, seu pedido indicando (i) o Preço de Subscrição máximo por 

Cota Classe A desejado, observado o Preço de Subscrição Base e o 

Preço de Subscrição Máximo; e (ii) a quantidade de Cotas Classe A a 

ser subscrita.  

 

Período de Reserva  O período compreendido entre o dia [•] de [•] de 2021 (inclusive) e 

o dia [•] de [•] de 2021 (inclusive). 

 

Período de Reserva Para 

Pessoas Vinculadas 

Para fins do recebimento dos Pedidos de Reserva para Pessoas 

Vinculadas, o período compreendido entre os dias [•] de [•] de 2021 

(inclusive) e [•] de [•] de 2021 (inclusive). 

 

Alteração das 
Circunstâncias, 
Revogação ou 
Modificação da Oferta 
 

O Administrador, em conjunto com o Coordenador Líder, poderá 

requerer à CVM autorização para modificar ou revogar a Oferta caso 

ocorram alterações substanciais, posteriores e imprevisíveis nas 

circunstâncias de fato inerentes à Oferta existentes na data do pedido 

de registro da Oferta, que resultem em um aumento relevante dos 

riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta. 

Adicionalmente, o Administrador, em conjunto com o Coordenador 

Líder, poderá modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de 

melhorar seus termos e condições para os investidores ou a fim de 

renunciar a condição da Oferta previamente estabelecida, conforme 

disposto no parágrafo 3º do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o 

requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito pela 

CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser prorrogado em 

até 90 (noventa) dias. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação 

anteriores e posteriores à revogação serão considerados ineficazes, 
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devendo ser restituídos integralmente aos Investidores aceitantes os 

valores eventualmente dados em contrapartida às Cotas Classe A, 

conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400. 

 

Na hipótese de modificação das condições da Oferta, nos termos dos 

artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, as Instituições Participantes 

da Oferta, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, 

deverão certificar-se de que os Investidores que manifestarem sua 

adesão à Oferta (a) estão cientes de que as condições da Oferta 

originalmente informadas foram modificadas, e (b) têm 

conhecimento das novas condições. Adicionalmente, o Administrador, 

às expensas do Fundo, divulgará a modificação pelos mesmos meios 

utilizados para a divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de 

Início e, adicionalmente, comunicará diretamente os Investidores que 

já tiverem aderido à Oferta sobre a referida modificação para que 

confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da 

comunicação do Administrador, seu interesse em manter a sua 

aceitação da Oferta, presumida a manutenção em caso de silêncio. 

 

Todos os Investidores que tenham revogado a sua aceitação, na 

hipótese de (i) alteração ou modificação da Oferta; (ii) de verificação 

de divergência relevante entre as informações constantes do 

Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere 

substancialmente o risco assumido pelos Investidores ou a sua 

decisão de investimento, nos termos do artigo 45, § 4º, da Instrução 

CVM 400, ou; (iii) de revogação da Oferta, conforme previsto acima, 

terão direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida 

às Cotas Classe A, conforme o disposto no artigo 28 da Instrução 

CVM 400, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis, sem qualquer 

remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais 

custos operacionais incorridos e com dedução, caso incidentes, dos 

valores relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem limitação, 

quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, 

IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou 

aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser 

majorada). 
 

Suspensão e 

Cancelamento da Oferta 

 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá 

suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja 

se processando em condições diversas das constantes da Instrução 

CVM 400 ou do pedido de registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, 

contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois 

de obtido o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer 

oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento 

sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser 

superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada 

deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os 

vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a 

retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro. 
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A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos 

Investidores que já tenham aceitado a Oferta, sendo-lhes facultado, 

na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até 

o 5º Dia Útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. 

Todos os investidores que tenham aceitado a Oferta, na hipótese de 

seu cancelamento, ou que tenham revogado a sua aceitação, na 

hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à 

restituição integral dos valores dados em contrapartida às Cotas 

Classe A, conforme o disposto no artigo 20, parágrafo único, da 

Instrução CVM 400, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis, sem qualquer 

remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais 

custos operacionais incorridos e com dedução, caso incidentes, dos 

valores relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem limitação, 

quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, 

IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou 

aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser 

majorada). 

 

Inadequação O INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÃO EM INFRAESTRUTURA NÃO É ADEQUADO A 

INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ IMEDIATA, TENDO 

EM VISTA QUE OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO 

EM INFRAESTRUTURA PODEM ENCONTRAR POUCA LIQUIDEZ NO 

MERCADO BRASILEIRO, A DESPEITO DA POSSIBILIDADE DE 

NEGOCIAÇÃO NA FORMA PREVISTA NO REGULAMENTO DO FUNDO. 

ALÉM DISSO, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO EM 

INFRAESTRUTURA TÊM A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, OU 

SEJA, NÃO ADMITEM A POSSIBILIDADE DE RESGATE DE SUAS 

COTAS. DESSA FORMA, OS SEUS COTISTAS PODEM TER 

DIFICULDADES EM ALIENAR SUAS COTAS NO MERCADO 

SECUNDÁRIO. 

 

Adicionalmente, os Investidores devem ler atentamente a Seção “10. 

– FATORES DE RISCO” a partir da página [•] deste Prospecto 

Preliminar antes da tomada de decisão de investimento, para a 

melhor verificação dos riscos que podem afetar de maneira adversa 

o investimento nas Cotas Classe A. A OFERTA NÃO É DESTINADA 

A INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO 

PRAZO E/OU NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS 

INVESTIMENTOS. O INVESTIMENTO NESTE FUNDO É 

INADEQUADO PARA INVESTIDORES PROIBIDOS POR LEI DE 

ADQUIRIR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA. A OFERTA NÃO É 

DIRECIONADA A REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10. 

 

Fatores de Risco LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O REGULAMENTO ANTES DE 
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “10. – FATORES DE 
RISCO” CONSTANTE A PARTIR DA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO 
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PRELIMINAR PARA UMA DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO 
RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO E À AQUISIÇÃO DE COTAS CLASSE 
A QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE 
INVESTIMENTO. 

 

Publicidade Todas as informações relevantes relacionadas à Oferta, em especial 
este Prospecto Preliminar, o Prospecto Definitivo, o Anúncio de Início, 
o Anúncio de Encerramento e o Aviso ao Mercado serão veiculados 
na página: (i) do Coordenador Líder: 
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar 
em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2021”, 
selecionar “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE 
COTAS CLASSE A DE EMISSÃO DO CONTOURGLOBAL FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA”; e 
clicar no Prospecto Preliminar); (ii) do Administrador: BTG Pactual 
Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários (neste website, acessar [•]); (iii) da CVM: 
www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, abaixo do título “Pesquisa de 
Dados”, acessar “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas 
Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em 
“Ofertas em Análise”, clicar em “Quotas de FIP/FIC-FIP”, clicar em 
“ContourGlobal Fundo de Investimento em Participações em 
Infraestrutura”, e, então, localizar o documento desejado); (iv) da 
B3: www.b3.com.br (neste website, acessar “Produtos e Serviços”; 
em seguida, selecionar “Soluções para Emissores” > “Ofertas 
públicas / Saiba mais” > “Ofertas em andamento” > “Fundos” > 
“ContourGlobal Fundo de Investimento em Participações em 

Infraestrutura – 1ª emissão” e, então, localizar o documento 
requerido); e (v) do Fundos.NET: www.gov.br/cvm/pt-br (na página 
principal, clicar em “Informações Sobre Regulados”, clicar em 
“Fundos de Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de 
Fundos”, em seguida em “Fundos de Investimento Registrados”, 
buscar por “ Contourglobal Fundo de Investimento em Participações 
em Infraestrutura”, clicar em “Fundos.NET”, e, então, localizar o 
documento requerido. 
 

Disponibilização do 

Prospecto Preliminar 

Os potenciais investidores devem ler este Prospecto Preliminar antes 
de tomar qualquer decisão de investir nas Cotas Classe A do Fundo. 

Os Investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto 
Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta deverão dirigir-
se aos endereços indicados na página [•] deste Prospecto Preliminar 
e às páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do 
Coordenador Líder, da CVM e/ou da B3, a seguir indicadas: (i) do 
Coordenador Líder: https://www.btgpactual.com/investment-bank 
(neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois 
clicar em “2021”, selecionar “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO 
PRIMÁRIA DE COTAS CLASSE A DE EMISSÃO DO CONTOURGLOBAL 
FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM 
INFRAESTRUTURA”; e clicar no Prospecto Preliminar); (ii) do 
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora 

de Títulos e Valores Mobiliários (neste website, acessar [•]); (iii) da 
CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, abaixo do título 
“Pesquisa de Dados”, acessar “Central de Sistemas da CVM”, clicar 

https://www.btgpactual.com/investment-bank
http://www.gov.br/cvm/pt-br
http://www.b3.com.br/
http://www.gov.br/cvm/pt-br
https://www.btgpactual.com/investment-bank
http://www.gov.br/cvm/pt-br


 

45 

  

em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em 
seguida em “Ofertas em Análise”, clicar em “Quotas de FIP/FIC-FIP”, 
clicar em “ContourGlobal Fundo de Investimento em Participações 
em Infraestrutura”, e, então, localizar o documento desejado); (iv) 
da B3: www.b3.com.br (neste website, acessar “Produtos e 
Serviços”; em seguida, selecionar “Soluções para Emissores” > 

“Ofertas públicas / Saiba mais” > “Ofertas em andamento” > 
“Fundos” > “ContourGlobal Fundo de Investimento em Participações 
em Infraestrutura – 1ª emissão” e, então, localizar o documento 
requerido); e (v) do Fundos.NET: www.gov.br/cvm/pt-br (na página 
principal, clicar em “Informações Sobre Regulados”, clicar em 
“Fundos de Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de 
Fundos”, em seguida em “Fundos de Investimento Registrados”, 
buscar por “ContourGlobal Fundo de Investimento em Participações 
em Infraestrutura”, clicar em “Fundos.NET”, e, então, localizar o 
documento requerido. 
 

Disponibilização do 

Regulamento e demais 

Informações do Fundo 

O Regulamento e demais informações do Fundo estão disponíveis 

nos sites do Administrador e da CVM, a seguir indicados: (i) do 
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários (neste website, na aba “[•]” e 
selecionar o documento desejado); e (ii) da CVM: 
www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, abaixo do título “Pesquisa de 
Dados”, acessar “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos 
Registrados”, buscar “ContourGlobal Fundo de Investimento em 
Participações em Infraestrutura”, e, então, selecionar o documento 
desejado). 

http://www.b3.com.br/
http://www.gov.br/cvm/pt-br
http://www.gov.br/cvm/pt-br
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4. INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA 
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4.1. Regime de Colocação 

As Cotas Classe A da Primeira Emissão serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 

400, conduzida pelo Coordenador Líder, na qualidade de instituição intermediária da Oferta, com a 

participação das Instituições Consorciadas, sob o regime de melhores esforços de colocação, em condições 

que assegurem tratamento equitativo aos destinatários e aceitantes da Oferta, conforme procedimentos 

previstos na Instrução CVM 578 e na Instrução CVM 400, observados, ainda, os termos e condições do 

Regulamento e desde que cumpridas as Condições Precedentes estabelecidas no Contrato de Distribuição. 

4.2. Instituições Participantes da Oferta 

As Instituições Consorciadas serão convidadas, em nome do Fundo, para participar juntamente com o 

Coordenador Líder, da colocação das Cotas Classe A junto aos Investidores Não Institucionais por meio da 

Oferta. 

A Oferta não contará com esforços de colocação das Cotas Classe A no exterior. 

4.3. Autorizações 

A Primeira Emissão e a Oferta foram aprovadas pelo Administrador por meio do Ato de Aprovação. 

O Preço de Subscrição será aprovado, após a apuração do resultado do Procedimento de Bookbuilding, por 

meio de ato único do Administrador. 

4.4. Público-alvo da Oferta 

A Oferta destina-se exclusivamente à participação dos Investidores. 

O público-alvo da Oferta inclui investidores residentes e domiciliados no exterior, estes últimos que 

apliquem recursos no Brasil por intermédio dos mecanismos previstos na Resolução CMN nº 4.373/14, o 

quais poderão subscrever Cotas Classe A no âmbito da Oferta.  

O Fundo deverá ter, no mínimo, 5 (cinco) Cotistas, sendo que cada Cotista não poderá deter mais do que 

25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo ou auferir rendimento superior a 25% (vinte 

e cinco por cento) do rendimento total do Fundo, não obstante o disposto na Lei n° 11.478. 

Os Cotistas se comprometem a notificar imediatamente o Administrador todas as vezes que realizarem 

negociação relevante de Cotas, assim entendida como uma negociação que (i) possa fazer com que 

determinado Cotista, direta ou indiretamente, ultrapasse o patamar de 20% (vinte por cento) do total de 

Cotas ou (ii) que implique no desenquadramento dos limites percentuais previstos acima, ou que agrave 

referido desenquadramento. 

Adicionalmente, a propriedade de montante superior a 40% (quarenta por cento) da totalidade das Cotas 

emitidas, bem como a titularidade de Cotas que garantam o direito ao recebimento, por determinado 

Cotista, de rendimentos superiores a 40% (quarenta por cento) do total de rendimentos auferidos pelo 

Fundo, poderão resultar em liquidação do Fundo ou sua transformação em outra modalidade de fundo de 

investimento, no que couber, bem como em impactos tributários para os Cotistas, observada, ainda, a 

regra prevista no artigo 15 do Regulamento e replicada na seção “Características Gerais do Fundo – Limite 

de Participação” na página [•] deste Prospecto Preliminar.  

Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas Classe A 
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objeto da Oferta, não será permitida a colocação de Cotas Classe A a Pessoas Vinculadas, e os Pedidos de 

Reserva e ordens de investimento firmados por Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados, 

nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, com exceção daqueles realizados durante o Período de 

Reserva para Pessoas Vinculadas e daqueles firmados no âmbito da Alocação Prioritária ao Gestor. AS 

PESSOAS VINCULADAS QUE SEJAM INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS E REALIZAREM 

SEUS PEDIDOS DE RESERVA DURANTE O PERÍODO DE RESERVA PARA PESSOAS VINCULADAS 

NÃO TERÃO SEUS PEDIDOS DE RESERVA CANCELADOS MESMO NO CASO DE EXCESSO DE 

DEMANDA SUPERIOR EM 1/3 (UM TERÇO) À QUANTIDADE DE COTAS INICIALMENTE 

OFERTADA, NOS TERMOS DO INCISO I, ALÍNEA “(C)” DA DELIBERAÇÃO CVM 476. AS PESSOAS 

VINCULADAS AO GESTOR PARTICIPANTES DA ALOCAÇÃO PRIORITÁRIA DO GESTOR NÃO SE 

SUJEITARÃO AO CORTE EM CASO DE EXCESSO DE DEMANDA SUPERIOR EM 1/3 (UM TERÇO) 

À QUANTIDADE DE COTAS OBJETO DO MONTANTE TOTAL DA OFERTA, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 55 DA INSTRUÇÃO CVM 400, SUJEITO AO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE DISPENSA 

ESPECÍFICO FORMULADO À CVM NO PRAZO DE ANÁLISE DA OFERTA, OBSERVADO, AINDA, 

QUE APÓS O ATENDIMENTO DA ALOCAÇÃO PRIORITÁRIA DO GESTOR, TODAS AS PESSOAS 

VINCULADAS - INCLUSIVE AS PESSOAS VINCULADAS AO GESTOR - TERÃO SEUS PEDIDOS DE 

RESERVA CANCELADOS EM CASO DE EXCESSO DE DEMANDA SUPERIOR EM 1/3 (UM TERÇO) 

À QUANTIDADE DE COTAS OBJETO DO MONTANTE TOTAL DA OFERTA, COM EXCEÇÃO 

DAQUELES REALIZADOS DURANTE O PERÍODO DE RESERVA PARA PESSOAS VINCULADAS. A 

PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS 

CLASSE A PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS CLASSE A NO MERCADO 

SECUNDÁRIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DO RISCO DECORRENTE DA 

PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” 

EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA E 

AUSÊNCIA DE LIMITE DE SUA PARTICIPAÇÃO” NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO 

PRELIMINAR. 

A Oferta não contará com esforços de colocação das Cotas Classe A no exterior. 

4.5. Quantidade de Cotas Classe A e Preço de Subscrição na Primeira Emissão 

O Montante Total da Oferta é de [•] ([•]) Cotas Classe A, perfazendo um montante de R$[•] ([•] de reais), 

considerando o Preço de Subscrição Base, e perfazendo um montante de R$[•] ([•]), considerando o Preço 

de Subscrição Máximo. 

O Preço de Subscrição e integralização de cada Cota Classe A será determinado de acordo com o 

Procedimento de Bookbuilding. Após a apuração do resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço 

de Subscrição será definido de acordo com a faixa entre o Preço de Subscrição Base por Cota Classe A até 

o Preço de Subscrição Máximo por Cota Classe A, tendo como parâmetro as indicações de interesse em 

função da qualidade e quantidade da demanda coletadas junto a Investidores Institucionais. A escolha do 

critério para determinação do Preço de Subscrição é justificada na medida em que o preço de mercado das 

Cotas Classe A a serem adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de 

Bookbuilding, o qual reflete o Preço de Subscrição pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram 

suas ordens de investimento no contexto da Oferta. Os Investidores Não Institucionais não participarão do 

Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço de Subscrição por Cota 

Classe A. 

A manutenção da Oferta está condicionada à subscrição de, no mínimo, o Montante Mínimo da Oferta 

durante o Período de Colocação. Após atingido o Montante Mínimo da Oferta, a Oferta poderá ser encerrada 

a qualquer momento, a critério do Coordenador Líder e do Consultor de Investimentos, desde que sejam 
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respeitados os procedimentos dispostos na seção “4 – Informações relativas à Oferta”, a partir da página 

[•] deste Prospecto Preliminar. 

Nos termos do § 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, em função do exercício da opção de emissão de 

cotas Classe A adicionais, a quantidade de Cotas Classe A inicialmente ofertada poderá ser acrescida em 

até 20% (vinte por cento), ou seja, em até [•] ([•]) Cotas Adicionais, perfazendo o montante de até R$ [•] 

([•] milhões de reais) com Preço de Subscrição equivalente ao Preço de Subscrição Base, nas mesmas 

condições das Cotas Classe A inicialmente ofertadas, a critério do Administrador e do Consultor de 

Investimentos (conforme definidos abaixo), em comum acordo com o Coordenador Líder, que poderão ser 

emitidas pelo Fundo, sem a necessidade de novo pedido de registro da Oferta à CVM ou modificação dos 

termos da emissão e da Oferta. As Cotas Adicionais, caso emitidas, também serão colocadas sob regime 

de melhores esforços de colocação e serão integralizadas pelo Preço de Subscrição. Não haverá lote 

suplementar, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400 

4.6. .Características, vantagens e restrições das Cotas Classe A 

As Cotas Classe A correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido do Fundo, terão forma nominativa 

e escritural e serão mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares. Tendo em vista a natureza 

do Fundo, não haverá resgate de Cotas a qualquer tempo. O resgate das Cotas Classe A e Cotas Classe B 

somente poderá ser feito na data de liquidação do Fundo e segundo os procedimentos previstos no 

Regulamento. 

O patrimônio do Fundo será dividido em 3 (três) classes de cotas, quais sejam, as Cotas Classe A, as Cotas 

Classe B e as Cotas Amortizáveis, sendo que essas últimas somente serão originadas em casos excepcionais 

e por tempo limitado, mediante a conversão de Cotas Classe A em Cotas Amortizáveis, nos termos do 

Capítulo VII do Regulamento. 

Excetuado os detentores das Cotas Amortizáveis, todos os Cotistas terão o direito de comparecer às 

Assembleias Gerais de Cotistas, sendo atribuído a cada Cota o direito a um voto nas Assembleias Gerais de 

Cotistas. Em virtude da vedação prevista no Artigo 31, Parágrafo 1º, da Instrução CVM 578, o Consultor 

de Investimentos durante a Fase de Transição e o Gestor após a Fase de Transição, enquanto titular de 

Cotas, não terá direito de voto nas Assembleias Gerais de Cotistas, exceto se assim autorizado pela 

Assembleia Geral de Cotistas. As Cotas Classe A e as Cotas Classe B outorgarão aos seus titulares 

exatamente os mesmos direitos e obrigações, exceto pela restrição à negociação das Cotas Classe B 

prevista no Artigo 28 do Regulamento. 

As Cotas Classe A serão destinadas a Investidores Qualificados, observado o disposto no artigo 15 do 

Regulamento. 

As Cotas Classe B serão destinadas exclusivamente ao Gestor e/ou a partes a ele relacionadas após a Fase 

de Transição, por meio de (a) conversão de Cotas Classe A subscritas pelo Gestor Temporário no âmbito 

da presente Oferta ou Ofertas Subsequentes conforme previsto no Parágrafo 4º do Artigo 20 do 

Regulamento e transferidas para o Gestor e/ou a partes a ele relacionadas ao término da Fase de Transição, 

se aplicável, ou (b) por meio de emissão de Novas Cotas Classe B, nos termos do Regulamento. 

Para informações adicionais sobre os termos e condições aplicáveis às Cotas, vide Capítulo VI I do 

Regulamento. 

4.7. Patrimônio Líquido mínimo para funcionamento do Fundo 
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O Patrimônio Líquido inicial mínimo para funcionamento do Fundo é de R$50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de reais). 

4.8. Procedimentos para subscrição e integralização de Cotas Classe A 

As Cotas Classe A objeto da Oferta são destinadas exclusivamente aos Investidores, observado o disposto 

neste Prospecto Preliminar e no Regulamento. 

A subscrição das Cotas Classe A no âmbito da Oferta será efetuada, nos termos da Resolução CVM 27, por 

meio do sistema de registro da B3 e de Termo de Aceitação da Oferta, o qual deve observar os termos 

previstos na Resolução CVM 27, mediante assinatura digital, eletrônica ou física do Termo de Aceitação da 

Oferta, que especificará as respectivas condições de subscrição e integralização das Cotas Classe A, sendo, 

portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição, nos termos da Resolução CVM 27, e do 

termo de adesão ao Regulamento, por meio do qual o Investidor deverá declarar que tomou conhecimento 

e compreendeu os termos e cláusulas das disposições do Regulamento, em especial daqueles referentes à 

Política de Investimento e aos fatores de risco. 

As pessoas que sejam Pessoas Vinculadas deverão atestar esta condição quando da celebração do Pedido 

de Reserva ou da ordem de investimento, conforme o caso, e no ato de sua subscrição por meio do Termo 

de Aceitação da Oferta. 

As Cotas Classe A serão integralizadas em moeda corrente nacional pelo Preço de Subscrição. As Cotas 

Classe A deverão ser integralizadas na Data de Liquidação por meio da B3. Para informações adicionais 

vide item “4.17 –Início da Oferta, Período de Colocação e Liquidação das Cotas Classe A”, na página [•] 

deste Prospecto Preliminar. 

Os Investidores, ao aceitarem participar da Oferta por meio da assinatura ou confirmação eletrônica do 

Pedido de Reserva serão convidados a outorgar procuração em favor do Coordenador Líder, consoante 

modelo anexo ao Pedido de Reserva, conforme o caso, para fins de deliberação favorável ou não, ou, ainda, 

para fins de abstenção do voto, a critério exclusivo do Investidor, por intermédio dos respectivos 

procuradores, na qualidade de representantes de cada Cotista, na Assembleia Geral Originária para 

deliberar sobre: (i) a aprovação da aquisição, a qualquer momento, pelo Fundo de até [•]% ([•] por cento) 

das participações detidas, direta e/ou indiretamente, pelos Vendedores (individual ou conjuntamente) nas 

Sociedades Iniciais, por meio de recursos obtidos com a Oferta; ou (ii) a instalação do Comitê Consultivo 

do Fundo, nos termos do Regulamento, com composição inicial de membros indicados pelo Consultor de 

Investimentos, bem como as regras de governança do Comitê Consultivo para fins de aprovação de 

transações com potencial Conflito de Interesse, nos termos do Regulamento; e (iii) a aprovação da 

contratação pelo Fundo do Coordenador Líder para prestar serviços de formador de mercado (market maker) 

no âmbito da Oferta e da Primeira Emissão, ou tão somente a deliberação descrita nos itens “(i)” e “(iii)” 

anterior, a depender da Decisão da CVM. 

A deliberação pela instalação do Comitê Consultivo do Fundo mencionada no item “(ii)” acima ocorrerá 

somente na hipótese de haver uma decisão favorável por parte da CVM acerca da possibilidade de sua 

implementação. Para tanto, uma eventual decisão negativa por parte da CVM com relação à constituição 

do Comitê Consultivo não impedirá a ocorrência da Assembleia Geral Originária, a qual deliberará, nesta 

hipótese, somente sobre as matérias indicadas nos itens “(i)” e “(iii)” acima. 

A aprovação do investimento pelo Fundo nas Sociedades Iniciais é necessária tendo em vista 

que a participação nas Sociedades Iniciais é detida pelos Vendedores, que são partes 

relacionadas ao Consultor de Investimentos, situação que é considerada pela regulamentação 
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em vigor como um potencial conflito de interesses entre o Fundo e o Consultor de 

Investimentos. Desse modo, a realização de tal investimento deverá ser objeto de deliberação 

na Assembleia Geral Originária em atenção aos artigos 24, inciso XII, e artigo 44, da Instrução 

CVM 578. O conflito de interesse relativo ao investimento nas Sociedades Iniciais somente 

será descaracterizado mediante aprovação prévia de Cotistas reunidos na Assembleia Geral 

Originária, conforme quórum previsto no Artigo 36, inciso (xii) do Regulamento e no artigo 29, 

parágrafo 2° da Instrução CVM 578. 

Adicionalmente, a aprovação da instalação do Comitê Consultivo do Fundo, nos termos do 

Regulamento, é necessária tendo em vista que a atribuição do Comitê Consultivo do Fundo é 

avaliar e determinar a realização de transações com partes relacionadas ou com potencial 

conflito de interesses, ou seja, atribuição original da Assembleia Geral de Cotistas, conforme 

previsto pela Instrução CVM 578. Neste sentido, esclarece-se que, no âmbito da 

implementação do Comitê Consultivo e da inclusão de item referente à sua aprovação pelos 

cotistas do Fundo na ordem do dia da Assembleia Geral Originária, o Administrador e o 

Consultor de Investimentos encaminharam para análise e decisão pela CVM, em [•] de [•] de 

2021, o “Pedido de Aprovação de Mecanismo de Análise Prévia de Potencial Conflito de 
Interesses”. Dessa forma, a implementação do Comitê Consultivo apenas poderá ocorrer caso 

a Decisão da CVM seja favorável. Nesse sentido, caso a Decisão da CVM não seja favorável à 

constituição do Comitê Consultivo, todas e quaisquer eventuais transações com potencial 

conflito de interesses deverão ser submetidas à Assembleia Geral de Cotistas, nos termos da 

regulamentação aplicável. 

Finalmente, a aprovação da contratação pelo Fundo do Coordenador Líder para prestar 

serviços de formador de mercado (market maker) no âmbito da Oferta e da Primeira Emissão 

é necessária tendo em vista que o Coordenador Líder é parte relacionada ao Gestor Temporário 

e ao Administrador, conforme previsto pelo artigo 35, parágrafo segundo, da Instrução CVM 

578. 

A outorga da procuração acima descrita, desde que com orientação de voto favorável às 

matérias deliberadas na Assembleia Geral Originária, constituirá expressa autorização do 

Cotista para que o Coordenador Líder, na qualidade de representante de cada Cotista, aprove, 

na Assembleia Geral Originária, (i) a aquisição, nos termos do artigo 44, parágrafo 1º da 

Instrução CVM 578 e do Regulamento, de participação societária detida pelos Vendedores, 

direta ou indiretamente, nas Sociedades Iniciais; ou (ii) a instalação do Comitê Consultivo do 

Fundo, com composição inicial de membros indicados pelo Consultor de Investimentos e sua 

remuneração a ser paga pelo Fundo, bem como as regras de governança do Comitê Consultivo 

para fins de aprovação de transações com potencial Conflito de Interesse, nos termos do 

Regulamento; e (iii) a aprovação da contratação pelo Fundo do Coordenador Líder para prestar 

serviços de formador de mercado (market maker) no âmbito da Oferta e da Primeira Emissão. 

A deliberação pela instalação do Comitê Consultivo do Fundo mencionada no item “(ii)” acima 

ocorrerá somente na hipótese de haver uma decisão favorável por parte do da CVM acerca da 

possibilidade de sua implementação. Para tanto, uma eventual decisão negativa por parte da 

CVM com relação à constituição do Comitê Consultivo não impedirá a ocorrência da Assembleia 

Geral Originária, a qual deliberará, nesta hipótese, somente sobre a matéria indicada nos itens 

“(i)” e “(iii)” acima. 

A procuração ficará válida até o encerramento da Assembleia Geral Originária e poderá ser 

revogada pelo Cotista, unilateralmente, a qualquer tempo até a data da realização da 
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Assembleia Geral Originária, de acordo com os mesmos procedimentos adotados para sua 

outorga. 

EM QUE PESE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARA APROVAR AS MATÉRIAS 

LISTADAS ACIMA, O ADMINISTRADOR E O CONSULTOR DE INVESTIMENTOS DESTACAM A 

IMPORTÂNCIA E RECOMENDAM A PARTICIPAÇÃO DOS COTISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL 

ORIGINÁRIA, TENDO EM VISTA QUE TAIS MATÉRIAS SÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 578. 

4.9. Distribuição parcial e subscrição condicionada 

Será admitida a distribuição parcial das Cotas Classe A no âmbito da Oferta, nos termos dos Artigos 30 e 

31 da Instrução CVM 400. Na hipótese de distribuição parcial, as Cotas Classe A serão distribuídas pelo 

Preço de Subscrição Base, observado o montante mínimo de [•] ([•]) Cotas Classe A a serem distribuídas, 

de modo que o Montante Mínimo da Oferta no âmbito da Primeira Emissão será equivalente a R$[•] ([•]). 

Caso atingido tal montante e encerrada a Oferta, as Cotas Classe A remanescentes da emissão deverão 

ser canceladas pelo Administrador. Findo o prazo de subscrição, caso o Montante Mínimo da Oferta não 

seja colocado no âmbito da Oferta, esta será cancelada pelo Administrador, sendo o Fundo liquidado. Caso 

haja integralização de Cotas Classe A e a Oferta seja cancelada, os valores depositados serão integralmente 

devolvidos aos respectivos Investidores, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis, sem qualquer remuneração 

ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos operacionais incorridos e com dedução, caso 

incidentes, dos valores relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre 

movimentação financeira aplicáveis, IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou 

aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada). 

Os Investidores que desejarem subscrever Cotas Classe A no Período de Colocação poderão optar por 

condicionar sua adesão à Oferta a (i) somente se houver a colocação do Montante Total da Oferta; ou a 

(ii) somente se houver colocação de um montante – determinado pelo Investidor – superior ao Montante 

Mínimo da Oferta e inferior ao Montante Total da Oferta, presumindo-se, na falta de manifestação, o 

interesse do Investidor em receber a totalidade das Cotas Classe A subscritas pelo Investidor, observado 

que referido montante não poderá ser inferior ao Montante Mínimo da Oferta. 

No caso da alínea (ii) acima, o Investidor deverá, no momento da aceitação, indicar se, implementando-se 

a condição prevista, pretende receber a totalidade das Cotas Classe A por ele subscritas ou quantidade 

equivalente à proporção entre o número de Cotas Classe A efetivamente distribuídas e o número de Cotas 

Classe A originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em 

receber a totalidade das Cotas Classe A por ele subscritas. 

Caso o Investidor indique o item (ii) acima, o valor mínimo a ser subscrito pelo respectivo investidor no 

contexto da Oferta poderá ser inferior à Aplicação Mínima Inicial. 

Caso o Montante Mínimo da Oferta não seja atingido, a Oferta será cancelada, sendo todos os Termo de 

Aceitação da Oferta automaticamente cancelados. Para maiores informações, vide “Suspensão e 

cancelamento da Oferta” na página [•] do Prospecto Preliminar. 

EM CASO DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL, O FUNDO PODERÁ NÃO DISPOR DE RECURSOS 

SUFICIENTES PARA A AQUISIÇÃO DE TODOS OS VALORES MOBILIÁRIOS NA FORMA 

INICIALMENTE PLANEJADA. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DA AQUISIÇÃO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS EM CASO DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL, VEJA A SEÇÃO “6. – DESTINAÇÃO 
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DOS RECURSOS”, NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, E A SEÇÃO “10. – FATORES 

DE RISCO”, EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “RISCO DE NÃO COLOCAÇÃO DO MONTANTE 

MÍNIMO DA OFERTA”, NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.  

Para maiores informações sobre a destinação dos recursos da Oferta, inclusive em caso Distribuição Parcial, 

veja a Seção “6. – Destinação dos Recursos”, na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

4.10. Plano de distribuição 

As Instituições Participantes da Oferta, observadas as disposições da regulamentação aplicável, realizarão 

a distribuição das Cotas Classe A conforme Plano de Distribuição adotado em consonância com o disposto 

no parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, de forma a assegurar: (i) que o tratamento conferido 

aos subscritores seja justo e equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus 

respectivos clientes, em conformidade com a Instrução CVM nº 539, e (iii) que seus representantes de 

venda recebam previamente o exemplar do Regulamento, este Prospecto Preliminar e o Prospecto 

Definitivo para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelas 

Instituições Participantes da Oferta.  

A Oferta será realizada na forma e condições seguintes: 

(a) A Oferta terá como público alvo os Investidores Institucionais e os Investidores Não Institucionais, 

sendo certo que será permitida a colocação para Pessoas Vinculadas, observado o disposto no 

Contrato de Distribuição; 

(b) Após a disponibilização deste Prospecto Preliminar e do Aviso ao Mercado, poderão ser realizadas 

apresentações para potenciais Investidores. Os materiais publicitários ou documentos de suporte às 

apresentações para potenciais Investidores eventualmente utilizados serão encaminhados à CVM, 

em até 1 (um) Dia Útil após a sua respectiva utilização, nos termos do artigo 50 da Instrução CVM 

400 e da Deliberação CVM nº 818, de 30 de abril de 2019;  

(c) Observado o disposto no Contrato de Distribuição, a celebração dos Termo de Aceitação da Oferta 

no âmbito da Oferta terá início após: (i) a aprovação da Oferta pela CVM; (ii) a divulgação do Anúncio 

de Início; e (iii) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores; 

(d) Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto 

Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores 

ou a sua decisão de investimento, nos termos do Artigo 45, §4º, da Instrução CVM 400, o Investidor 

poderá revogar sua aceitação à Oferta, sem qualquer ônus; ou (ii) a Oferta seja suspensa, nos 

termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; e/ou seja modificada, nos termos dos artigos 25 

e 27 da Instrução CVM 400, o Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, 

informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta com a qual celebrou o seu Termo de 

Aceitação da Oferta, conforme aplicável, até o 5º (quinto) Dia Útil subsequente ao recebimento da 

respectiva comunicação de suspensão ou modificação da Oferta, presumindo-se, na falta da 

manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua 

aceitação, os recursos financeiros integralizados pelos Investidores serão restituídos ao Investidor 

(incluídos os custos de distribuição da Oferta, conforme previstos no Prospecto), sem qualquer 

remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos operacionais incorridos e 

com dedução, caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, 

quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer tributos que 
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venham a ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), 

no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação; 

(e) Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta 

seja revogada, nos termos dos artigos 25 e 26 da Instrução CVM 400; ou (iii) o Contrato de 

Distribuição seja resilido, todos os atos de aceitação serão cancelados e as Instituições Participantes 

da Oferta comunicarão aos Investidores o cancelamento da Oferta. Nesses casos, os recursos 

financeiros pagos ou integralizados pelos Investidores serão restituídos (incluídos os custos de 

distribuição da Oferta, conforme previstos neste Prospecto Preliminar), sem qualquer remuneração 

ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos operacionais incorridos e com dedução, 

caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, quaisquer 

tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham 

a ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), no 

prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento ou revogação 

da Oferta; e 

(f) Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos investidores, a devolução dos valores aos 

Investidores será operacionalizada pela B3, sendo certo que o comprovante desta operação servirá 

como recibo de quitação relativo aos valores restituídos e os Termos de Aceitação da Oferta 

referentes aos valores restituídos serão cancelados. 

4.11. Oferta Não Institucional 

A Oferta Não Institucional será realizada de acordo com os seguintes termos: 

(a) Os Investidores Não Institucionais poderão realizar o Pedido de Reserva durante o Período de 

Reserva e Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante o Período de 

Reserva para Pessoas Vinculadas – em todo caso, junto a uma única Instituição Participante da 

Oferta, observada a Aplicação Mínima Inicial; 

 

(b) As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por 

Investidores Não Institucionais (inclusive em relação àqueles que sejam Pessoas Vinculadas) 

titulares de conta nelas abertas ou mantidas pelo respectivo Investidor Não Institucional; 

 

(c) Os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais observarão os 

procedimentos e normas de liquidação da B3; 

 

(d) As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens 

acolhidas no âmbito dos Pedidos de Reserva; 

 

(e) O Investidor Não Institucional que estiver interessado em adquirir Cotas Classe A terá 

oportunidade de enviar, ao longo do Período de Reserva ou do Período de Reserva para Pessoas 

Vinculadas, conforme o caso, seu Pedido de Reserva indicando (i) o Preço de Subscrição máximo 

por Cota Classe A desejado, observado o Preço de Subscrição Base e o Preço de Subscrição 

Máximo; (ii) a quantidade de Cotas Classe A a ser subscrita; e (iii) sua condição de Pessoa 

Vinculada; 

 

(f) O Investidor Não Institucional poderá efetuar mais de um Pedido de Reserva, mesmo em dias 

diferentes, desde que (i) por meio da mesma Instituição Participante da Oferta e seja indicada a 

mesma conta de custódia; e (ii) seja indicado o mesmo Preço de Subscrição por Cota Classe A 
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desejado e a mesma quantidade de Cotas Classe A subscrita no referido Pedido de Reserva. Os 

Pedidos de Reserva cancelados, por qualquer motivo, serão desconsiderados na alocação das 

Cotas Classe A. Perante a B3, os Pedidos de Reserva de um mesmo Investidor serão consolidados 

e considerados como um só. Desta forma, a B3 classificará os Pedidos de Reserva recebidos em 

válidos e não válidos, e informará imediatamente às Instituições Participantes da Oferta os 

Pedidos de Reserva não válidos dos seus clientes Investidores Não Institucionais, através de 

arquivo ou diretamente por tela do sistema DDA, dependendo do meio utilizado para o registro 

da reserva. A Instituição Participante da Oferta poderá, a qualquer momento, obter a relação de 

todos os Pedidos de Reserva válidos de seus clientes Investidores Não Institucionais, através de 

arquivo ou diretamente por consulta ao sistema DDA; 

 

(g) A quantidade de Cotas Classe A adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores 

Não Institucionais serão informados a cada Investidor Não Institucional até o Dia Útil subsequente 

à data de realização do Procedimento de Alocação pela Instituição Participante da Oferta que 

houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereço 

eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência, 

devendo o pagamento ser feito de acordo com a alínea (h) abaixo limitado ao valor do Pedido de 

Reserva; 

 

(h) Cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento, à vista e em moeda corrente 

nacional, do valor indicado na alínea (g) acima à Instituição Participante da Oferta junto à qual 

tenha realizado seu Pedido de Reserva até às 16h00 da Data de Liquidação. Não havendo 

pagamento pontual, o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela Instituição 

Participante da Oferta; 

 

(i) Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas seguintes hipóteses: (1) pelo 

disposto na alínea (f) acima, (2) caso seja verificada divergência relevante entre as informações 

constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco 

assumido pelos Investidores ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, § 4º, da 

Instrução CVM 400; e (3) bem como nas hipóteses de alteração das circunstâncias, revogação 

ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta, conforme previstas neste Prospecto 

Preliminar; e 

 

(j) Relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica do 

Coordenador Líder, do Fundo e do Consultor de Investimentos não serão consideradas na 

alocação de Cotas Classe A dos Investidores Não Institucionais. 

 

Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização de Pedidos de Reserva que: 

(i) leiam cuidadosamente (a) os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva – especialmente os 

procedimentos relativos à liquidação da Oferta –, (b) o Regulamento e (c) este Prospecto Preliminar – em 

especial os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e o disposto na Seção “10. – FATORES DE 

RISCO”, que trata, dentre outros, sobre os riscos aos quais o Fundo e a Oferta estão expostos –; 

(ii) verifiquem com antecedência, perante a Instituição Participante da Oferta de sua escolha, antes de 

formalizar seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigiria a manutenção de recursos em 

conta corrente ou conta de investimento aberta e/ou mantida em tal Instituição Participante da Oferta, 

para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (iii) entrem em contato com a Instituição Participante da 

Oferta de sua escolha para obter informações mais detalhadas acerca dos prazos estabelecidos pela 

Instituição Participante da Oferta para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização 
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de cadastro em tal Instituição Participante da Oferta, tendo em vista os procedimentos operacionais 

adotados por cada Instituição Participante da Oferta. 

Poderá ser contratado prestador de serviço de formador de mercado (market maker) no âmbito da Oferta 

e da Primeira Emissão. 

4.12. Alocação Prioritária 

No mínimo (i) 3% (três por cento) do Montante Total da Oferta destinada a Pessoas Vinculadas que sejam 

diretamente relacionadas ao Gestor Temporário e que participem da Oferta no âmbito da Alocação 

Prioritária ao Gestor, desde que sejam (a) o Gestor Temporário, pessoa jurídica credenciada como 

administrador de carteiras de valores mobiliários pela CVM, diretamente ou por meio de fundo de 

investimento exclusivo; (b) fundo de investimento constituído no Brasil que seja restrito ao Gestor 

Temporário ou, desde que seja pessoa natural domiciliada no Brasil, a sócio, diretor ou membros da equipe-

chave, responsáveis pela gestão do Fundo, vinculados ao Gestor Temporário; ou (c) pessoa jurídica, 

sediada no Brasil ou exterior, ligada ao mesmo grupo econômico do Gestor Temporário, excetuadas as 

empresas coligadas, com vistas a atender ao disposto no Regulamento do Fundo e na Resolução CMN nº 

4.661/18; e (ii) 30% (trinta por cento) do Montante Total da Oferta, será destinado, prioritariamente, aos 

Investidores Não Institucionais, sendo certo que o Coordenador Líder, em comum acordo com o 

Administrador e o Consultor de Investimentos, poderá aumentar a quantidade de Cotas Classe A 

inicialmente destinada aos Investidores Não Institucionais, a um patamar compatível com os objetivos da 

Oferta, até o limite máximo do Montante Total da Oferta. 

4.13. Critério de Rateio da Oferta Não Institucional 

Caso o total de Cotas Classe A objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não 

Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior ao percentual de 

Cotas Classe A destinado aos Investidores Não Institucionais, conforme definido pelo Coordenador Líder e 

pelo Consultor de Investimentos, todos os Pedidos de Reserva não cancelados serão integralmente 

atendidos, observado que eventuais arredondamentos de Cotas Classe A serão realizados pela exclusão da 

fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo), considerando o valor máximo de 

subscrição indicado no Pedido de Reserva. Entretanto, caso o total de Cotas Classe A correspondente aos 

Pedidos de Reserva atendidos exceda o percentual destinado à Oferta Não Institucional, conforme definido 

pelo Coordenador Líder e pelo Consultor de Investimentos, as Cotas Classe A destinadas à Oferta Não 

Institucional serão rateadas entre os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam 

considerados Pessoas Vinculadas, segundo a quantidade escolhida pelo Coordenador Líder e o Consultor 

de Investimentos, sendo que: (i) o limite será o Montante Total da Oferta, (ii) eventuais arredondamentos 

de Cotas Classe A serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro 

(arredondamento para baixo), e (iii) o rateio será realizado entre todos os Investidores Não Institucionais 

que participaram da Oferta Não Institucional, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, 

proporcionalmente ao valor indicado nos respectivos Pedidos de Reserva recebidos por cada Instituição 

Participante da Oferta, sendo considerados apenas os Pedidos de Reserva em valor igual ou superior ao 

preço definido no Procedimento de Bookbuilding. 

4.14. Oferta Institucional 

A Oferta Institucional será realizada de acordo com os seguintes termos: 

(a) O Investidor Institucional que esteja interessado em adquirir Cotas Classe A deverá enviar sua 

ordem de investimento para o Coordenador Líder, indicando (i) o Preço de Subscrição máximo por 

Cota Classe A desejado, observado o Preço de Subscrição Base e o Preço de Subscrição Máximo, 
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e (ii) a quantidade de Cotas Classe A a ser subscrita durante o Período de Colocação, até o Dia Útil 

imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding; e 

 

(b) Caso as ordens de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais excedam o total de 

Cotas Classe A remanescentes após o atendimento da Oferta Não Institucional, o Coordenador 

Líder da Oferta fará a alocação conforme critérios de rateio definidos abaixo. 

4.15. Critério de Rateio da Oferta Institucional 

Caso o total de Cotas Classe A objeto das ordens de investimento apresentadas pelos Investidores 

Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior ao percentual de 

Cotas Classe A destinado aos Investidores Institucionais, conforme definido pelo Coordenador Líder e pelo 

Consultor de Investimentos, após atendimento da Alocação Prioritária ao Gestor, todas as ordens de 

investimento não canceladas serão integralmente atendidas, observado que eventuais arredondamentos 

de Cotas Classe A serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro 

(arredondamento para baixo), considerando o valor máximo de subscrição indicado na ordem de 

investimento. Entretanto, caso o total de Cotas Classe A correspondente às ordens de investimento 

atendidas exceda o percentual destinado à Oferta Institucional, conforme definido pelo Coordenador Líder 

e pelo Consultor de Investimentos, o Coordenador Líder poderá dar prioridade à totalidade ou à parte dos 

Investidores Institucionais, exceto pela Alocação Prioritária do Gestor, que, no entender do Coordenador 

Líder, em comum acordo com o Administrador e o Consultor de Investimentos, melhor atendam os objetivos 

da Oferta, quais sejam constituir uma base diversificada de investidores, integrada por investidores com 

diferentes critérios de avaliação das perspectivas do Fundo e a conjuntura macroeconômica brasileira, bem 

como criar condições para o desenvolvimento do mercado local de fundos de investimentos em 

participações em infraestrutura. 

4.16. Período de Reserva e Procedimento de Bookbuilding 

A partir da data prevista para início do Período de Reserva até o (i) o 7º (sétimo) Dia Útil anterior ao 

Procedimento de Bookbuilding, no caso de Pessoas Vinculadas, e (ii) o Dia Útil anterior ao Procedimento 

de Bookbuilding, no caso dos demais Investidores, as Instituições Participantes da Oferta receberão, no 

âmbito da Oferta, Pedidos de Reserva de Investidores Não Institucionais e ordens de investimento de 

Investidores Institucionais. 

No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição das Cotas Classe A estará situado entre o 

Preço de Subscrição Base e o Preço de Subscrição Máximo. O Preço de Subscr ição por Cota Classe A será 

fixado após a realização do Procedimento de Bookbuilding e terá como parâmetro as indicações de interesse 

em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Cota Classe A coletada junto 

aos Investidores durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de determinação do Preço 

de Subscrição por Cota Classe A é justificada na medida que o preço de mercado das Cotas Classe A a 

serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o 

qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento 

no contexto da Oferta. 

No dia [•] de [•] de 2021, após o recebimento das informações pela B3, o Coordenador Líder, em conjunto 

com o Consultor de Investimentos, conduzirá a verificação da demanda pelas Cotas Classe A, considerando 

as ordens de investimento dos Investidores Institucionais e o volume da Oferta, e definirão o Preço de 

Subscrição das Cotas Classe A com base nas intenções de investimento encaminhadas pelos Investidores 

Institucionais. 
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O custo de distribuição da Oferta, a ser pago pelo Fundo, também será fixado quando da conclusão do 

Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do custo de distribuição é 

justificada pelo fato de que as Cotas Classe A serão distribuídas por meio de oferta pública, em que o valor 

das Cotas Classe A será fixo, mas o custo de distribuição foi aferido tendo como parâmetro o resultado do 

Procedimento de Bookbuilding, com base nas indicações de interesse em função da qualidade e quantidade 

de demanda (por volume e custo unitário de distribuição) coletada junto a Investidores Institucionais 

durante o Procedimento de Bookbuilding. 

Todos os pedidos de reserva e ordens de investimento de Cotas Classe A em valor inferior ao Preço de 

Subscrição por Cota Classe A definido após o Procedimento de Bookbuilding serão desconsiderados, de 

forma que apenas os pedidos de reserva e ordens de investimento remanescentes serão considerados e 

observarão os critérios de rateio descritos acima. 

4.17. Início da Oferta, Período de Colocação e Liquidação das Cotas Classe A 

A distribuição pública primária das Cotas Classe A terá início na data de divulgação do Anúncio de Início e 

disponibilização do Prospecto Definitivo, nos termos da Instrução CVM 400. 

O Período de Colocação das Cotas Classe A encerrar-se-á em até 180 (cento e oitenta dias) contados da 

data de divulgação do Anúncio de Início, sendo que: (a) após a captação do Montante Mínimo da Oferta, 

o Coordenador Líder, em conjunto com o Consultor de Investimentos, poderá decidir, a qualquer momento, 

pelo encerramento da Oferta; e (b) caso não venha a ser captado o Montante Mínimo da Oferta até o 180º 

(centésimo octogésimo) dia, contado da data de divulgação do Anúncio de Início, a Oferta será 

automaticamente cancelada. 

Com base nas informações enviadas pela B3 ao Coordenador Líder, este verificará se: (i) o Montante Mínimo 

da Oferta foi atingido; (ii) o Montante Total da Oferta foi atingido; ou (iii) houve excesso de demanda; 

diante disto, o Coordenador Líder definirá se haverá liquidação da Oferta, bem como seu volume final. 

Até o Dia Útil subsequente à data de realização do Procedimento de Alocação, a Data de Liquidação e a 

quantidade de Cotas Classe A alocadas (ajustada, se for o caso em decorrência do(s) rateio(s) descritos 

acima) serão informados a cada Investidor (a) pela Instituição Participante da Oferta que tenha recebido 

o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico indicado no Pedido de 

Reserva, ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência, ou, no caso dos Investidores Institucionais, 

(b) pelo Coordenador Líder, por meio do seu respectivo endereço eletrônico indicado na ordem de 

investimento, ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência. 

A liquidação dos Pedidos de Reserva e/ou ordens de investimento, conforme o caso, realizados no Período 

de Colocação, dar-se-á no [•]º ([•]) Dia Útil seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início. 

O pagamento de cada uma das Cotas Classe A será realizado em moeda corrente nacional, quando da sua 

liquidação, pelo preço de subscrição, que corresponderá ao Preço de Subscrição por Cota Classe A, não 

sendo permitida a aquisição de Cotas Classe A fracionadas. Cada um dos Investidores deverá efetuar o 

pagamento do valor correspondente ao montante de Cotas Classe A que adquirir, observado o Plano de 

Distribuição, à Instituição Participante da Oferta com o qual efetuou seu pedido de compra e/ou subscrição 

de Cotas Classe A, conforme receber, no seu respectivo endereço eletrônico ou por meio de telefonema, a 

confirmação pela respectiva Instituição Participante da Oferta com a qual fez seu pedido de compra e/ou 

subscrição de Cotas Classe A (i) da quantidade de Cotas Classe A a eles alocadas, e (ii) do preço de 

subscrição e valor total a ser pago para compra e/ou subscrição das Cotas Classe A. 
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As Instituições Participantes da Oferta deverão realizar a liquidação física e financeira dos pedidos de 

subscrição efetuados pelos Investidores junto à B3 na data de liquidação estabelecida neste Prospecto, a 

qual deverá ocorrer somente após obtenção do registro da Oferta junto à CVM e a divulgação do Anúncio 

de Início. 

Na Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Participante junto a qual o Pedido de Reserva 

ou a ordem de investimento tenha sido realizada, entregará a cada Investidor o recibo de Cotas Classe A 

correspondente à quantidade de Cotas Classe A objeto do Pedido de Reserva ou da ordem de investimento 

que efetivamente foi atendida, ressalvadas as possibilidades de desistência previstas neste Prospecto 

Preliminar e no Contrato de Distribuição. Tal recibo é não negociável e corresponde à quantidade de Cotas 

Classe A por ele adquirida e se converterá em Cota Classe A depois de divulgado o Anúncio de Encerramento 

e da obtenção de autorização da B3, quando as Cotas Classe A passarão a ser livremente negociadas na 

B3. 

Caso, na Data de Liquidação, as Cotas Classe A subscritas não sejam totalmente integralizadas por falha 

dos Investidores e/ou das Instituições Participantes da Oferta e/ou sobras de rateio, a integralização das 

Cotas Classe A objeto da falha poderá ser realizada junto ao Escriturador, a exclusivo critério deste, até o 

5º (quinto) Dia Útil imediatamente subsequente à Data de Liquidação pelo Preço de Subscrição em que 

verificou-se a falha de liquidação. 

Caso o Montante Mínimo da Oferta não seja atingido após a(s) Data(s) de Liquidação, a Oferta será 

integralmente cancelada. Caso a Oferta seja cancelada, os valores depositados serão integralmente 

devolvidos aos respectivos investidores (incluídos os custos de distribuição da Oferta, conforme previstos 

no Prospecto), no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta, 

sem qualquer remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos operacionais 

incorridos e com dedução, caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem 

limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer tributos 

que venham a ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada). 

Os pedidos de reserva e/ou ordens de investimento de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas somente 

poderão ser aceitas e processadas durante o Período de Colocação, desde que respeitado o disposto abaixo. 

Caso a demanda pelas Cotas Classe A exceda em 1/3 (um terço) a quantidade de Cotas Classe A ofertada, 

será vedada a colocação de Cotas Classe A para quaisquer Pessoas Vinculadas, sendo automaticamente 

cancelados nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, com exceção daqueles realizados durante o 

Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e daqueles firmados no âmbito da Alocação Prioritária ao 

Gestor. AS PESSOAS VINCULADAS QUE SEJAM INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS E 

REALIZAREM SEUS PEDIDOS DE RESERVA DURANTE O PERÍODO DE RESERVA PARA PESSOAS 

VINCULADAS NÃO TERÃO SEUS PEDIDOS DE RESERVA CANCELADOS MESMO NO CASO DE 

EXCESSO DE DEMANDA SUPERIOR EM 1/3 (UM TERÇO) À QUANTIDADE DE COTAS 

INICIALMENTE OFERTADA, NOS TERMOS DO INCISO I, ALÍNEA “(C)” DA DELIBERAÇÃO CVM 

476. AS PESSOAS VINCULADAS AO GESTOR PARTICIPANTES DA ALOCAÇÃO PRIORITÁRIA DO 

GESTOR NÃO SE SUJEITARÃO AO CORTE EM CASO DE EXCESSO DE DEMANDA SUPERIOR EM 

1/3 (UM TERÇO) À QUANTIDADE DE COTAS OBJETO DO MONTANTE TOTAL DA OFERTA, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 55 DA INSTRUÇÃO CVM 400, SUJEITO AO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

DISPENSA ESPECÍFICO FORMULADO À CVM NO PRAZO DE ANÁLISE DA OFERTA, OBSERVADO, 

AINDA, QUE APÓS O ATENDIMENTO DA ALOCAÇÃO PRIORITÁRIA DO GESTOR, TODAS AS 

PESSOAS VINCULADAS - INCLUSIVE AS PESSOAS VINCULADAS AO GESTOR - TERÃO SEUS 

PEDIDOS DE RESERVA CANCELADOS EM CASO DE EXCESSO DE DEMANDA SUPERIOR EM 1/3 

(UM TERÇO) À QUANTIDADE DE COTAS OBJETO DO MONTANTE TOTAL DA OFERTA, COM 

EXCEÇÃO DAQUELES REALIZADOS DURANTE O PERÍODO DE RESERVA PARA PESSOAS 
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VINCULADAS. A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E 

INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS CLASSE A PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS 

COTAS CLASSE A NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DO 

RISCO DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO 

“10. – FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS 

VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 

Poderá ser firmado contrato de garantia de liquidez, ou contrato de estabilização do preço das Cotas Classe 

A. 

Não será concedido qualquer tipo de desconto pelas Instituições Participantes da Oferta aos Investidores 

interessados em adquirir as Cotas Classe A. 

4.18. Liquidação das Cotas na B3 

A liquidação física e financeira das Cotas Classe A ocorrerá na Data de Liquidação, observado o prazo para 

integralização junto ao Escriturador em caso de falhas, respeitando os procedimentos operacionais a seguir 

descritos, bem como às normas e procedimentos internos da B3: 

(i) até às 9h00 da Data de Liquidação, as Cotas Classe A deverão ter sido integralmente depositadas 

pelo Fundo, caso aplicável, junto à B3, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, encargos ou 

gravames; 

(ii) após o depósito das Cotas Classe A, a B3 iniciará o processo de liquidação, debitando as contas de 

custódia dos alienantes, nas quais as Cotas Classe A estão depositadas e emitindo mensagens, no 

STR, informando aos bancos liquidantes das Instituições Participantes da Oferta, os valores brutos 

a serem pagos; 

(iii) até às 10h00 da Data da Liquidação, a B3 deverá receber a planilha de liquidação do Coordenador 

Líder, com as indicações do valor líquido a ser pago ao Fundo, dos valores referentes às comissões 

devidas por conta da liquidação financeira da Oferta e dos valores referentes à prestação dos serviços 

da B3; 

(iv) os Investidores terão até às 15h00 da Data de Liquidação para realizar o devido pagamento diante 

da Instituição Participante com quem contratou; 

(v) até às 16h00 da Data da Liquidação, a B3 deverá informar ao Coordenador Líder acerca do 

recebimento dos valores totais depositados na sua conta de liquidação, identificando os investidores 

respectivos que não efetuaram depósitos e os valores correspondentes; e 

(vi) até às 17h00 da Data da Liquidação, a B3, desde que verificados os procedimentos acima indicados, 

deverá transferir ao Fundo, bem como a cada uma das Instituições Participantes da Oferta, nas 

contas informadas pelo Coordenador Líder e pelas Instituições Participantes da Oferta, 

respectivamente, os montantes informados e em contrapartida, transferirá aos investidores o 

respectivo número de Cotas Classe A subscritas e/ou adquiridas no âmbito da Oferta. 

Os horários e procedimentos acima poderão ser alterados em caso de mudança dos procedimentos 

operacionais da B3. 

4.19. Encerramento da Oferta 
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Uma vez encerrada a Oferta, o Coordenador Líder divulgará o resultado da Oferta mediante divulgação do 

Anúncio de Encerramento, nos termos do artigo 29 e do artigo 54-A da Instrução CVM 400. Caso a Oferta 

não seja cancelada, o Período de Colocação se encerrará na data da divulgação do Anúncio de 

Encerramento. 

Caso sejam colocadas Cotas Classe A no âmbito da Oferta em montante suficiente para que o Montante 

Mínimo da Oferta seja atingido, a Oferta poderá ser encerrada, pelo Coordenador Líder em comum acordo 

com o Administrador e o Consultor de Investimentos, e eventual saldo de Cotas Classe A não colocado será 

cancelado pelo Administrador. 

Uma vez encerrada a Oferta, o Coordenador Líder divulgará o resultado da Oferta mediante divulgação de 

Anúncio de Encerramento, nos termos da Instrução CVM 400. 

4.20. Ambiente de negociação das Cotas 

As Cotas Classe A serão registradas para negociação no mercado secundário, exclusivamente no mercado 

de bolsa administrado pela B3, a qual também realizará sua custódia. 

As Cotas Classe A somente poderão ser negociadas pelos Investidores no mercado secundário após o 

encerramento da Oferta por meio da divulgação do respectivo Anúncio de Encerramento, a conclusão do 

trâmite operacional perante a B3 para iniciar a referida negociação e o envio da convocação da Assembleia 

Geral Originária aos Cotistas. 

4.21. Classificação de risco 

A Oferta não conta com classificação de risco. 

4.22. Condições da Oferta 

A Oferta das Cotas Classe A referentes à Primeira Emissão estará sujeita apenas às condições 

expressamente informadas neste Prospecto Preliminar. 

4.23. Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta 

O Administrador, em conjunto com o Coordenador Líder, poderá requerer à CVM autorização para modificar 

ou revogar a Oferta caso ocorram alterações substanciais, posteriores e imprevisíveis nas circunstâncias de 

fato inerentes à Oferta existentes na data do pedido de registro da Oferta, que resultem em um aumento 

relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta. Adicionalmente, o Administrador, 

em conjunto com o Coordenador Líder, poderá modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar 

seus termos e condições para os investidores ou a fim de renunciar a condição da Oferta previamente 

estabelecida, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento 

de modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá 

ser prorrogado em até 90 (noventa) dias. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores e 

posteriores à revogação serão considerados ineficazes, devendo ser restituídos integralmente aos 

investidores aceitantes os valores eventualmente dados em contrapartida às Cotas Classe A, conforme 

disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis, sem qualquer remuneração 

ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos operacionais incorridos e com dedução, caso 

incidentes, dos valores relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre 

movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou 

aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada). 
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Na hipótese de modificação das condições da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 

400, as Instituições Participantes da Oferta, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, deverão 

certificar-se de que os investidores que manifestarem sua adesão à Oferta (i) estão cientes de que as 

condições da Oferta originalmente informadas foram modificadas e (ii) têm conhecimento das novas 

condições. Adicionalmente, o Administrador, às expensas do Fundo, divulgará a modificação pelos mesmos 

meios utilizados para a divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início e, adicionalmente, 

comunicará diretamente aos investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a referida modificação, 

para que confirmem, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação do Administrador, 

seu interesse em manter a sua aceitação da Oferta, presumida a manutenção em caso de silêncio.  

Todos os Investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de (i) alteração ou modif icação 

da Oferta; (ii) verificação de divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar 

e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores ou a sua decisão 

de investimento, nos termos do artigo 45, § 4º, da Instrução CVM 400; ou (iii) revogação da Oferta, 

conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Cotas 

Classe A, conforme o disposto no artigo 28 da Instrução CVM 400, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis, sem 

qualquer remuneração ou correção monetária. 

4.24. Suspensão e cancelamento da Oferta 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM: 

i. poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que: (a) esteja se processando em 

condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do pedido de registro ou (b) tenha sido havida 

por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo 

registro; e 

ii. deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento 

sanáveis. 

O prazo de suspensão da Oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade 

apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a 

suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.  

A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, 

sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º (quinto) 

Dia Útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que tenham aceitado 

a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, ou que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de 

suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida 

às Cotas Classe A, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo 

de até 3 (três) Dias Úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais 

custos operacionais incorridos e com dedução, caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou tarifas 

(incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e 

quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente equiva lente a zero 

venha ser majorada). 

4.25. Registro 

A Oferta será registrada na CVM, nos termos da Instrução CVM 400. 
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4.26. Cronograma indicativo 

Ordem  Eventos Data Prevista (1) 

1 Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM [●] 

2 Ofício de Exigências da CVM referente ao Pedido de Registro da Oferta [●] 

3 

Disponibilização do Aviso ao Mercado  

Disponibilização do Prospecto Preliminar 

Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores 

[●] 

4 Início do Período de Reserva e Período de Reserva para Pessoas Vinculadas [●] 

5 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas  

6 Encerramento do Período de Reserva [●] 

7 Data do Procedimento de Bookbuilding [●] 

8 Registro da Oferta pela CVM [●] 

9 
Divulgação do Anúncio de Início  

Disponibilização do Prospecto Definitivo 

[●] 

10 Data do Procedimento de Alocação  [●] 

11 Data de Liquidação [●] 

12 Divulgação do Anúncio de Encerramento  [●] 
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações,  
antecipações e atrasos, sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder, mediante solicitação da CVM. Qualquer modificação no 
cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação da Oferta, seguindo o disposto nos 
Artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal 
cronograma poderá ser alterado. A revogação, suspensão, o cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamen te 
divulgado nas páginas da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, do Administrador, da B3 e da CVM, veículos também 

utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no Artigo 27 da Instrução CVM 400. 
  
4.27. Custos da Oferta 

As tabelas abaixo apresentam uma indicação dos custos relacionados à constituição do Fundo, à distribuição 

das Cotas Classe A e ao registro da Oferta, em valores estimados: 

Custo da Distribuição 
Montante Total 

(R$)(1) 

Custo Unitário (R$) % em relação 

ao valor total 

da Oferta(1) 

Comissão de Colocação(2) [●] 
[●] 

[●] 

Comissão de Estruturação e 

Coordenação (2) 

[●] [●] [●] 

Comissão de Sucesso (2) (3) [●] [●] [●] 

Tributos sobre o Comissionamento  [●] [●] [●]% 

Total de Comissões(2)  [●] 
[●] 

[●]% 

Taxa de Registro da Oferta na CVM [●] [●] [●]% 

Taxa de Registro ANBIMA [●] [●] [●]% 

Taxa de Registro na B3  [●] [●] [●]% 

Despesas com Consultores Legais [●] [●] [●]% 

Despesas com Auditoria [●] [●] [●]% 

Engenharia e Estudos [●] [●] [●]% 

Outras despesas da Oferta(4)  [●] [●] [●]% 

Total de Despesas  [●] 
[●] 

[●]% 



 

65 

Total [●] 
[●] 

[●]% 
¹ Valores aproximados, considerando a distribuição da totalidade das Cotas Classe A. Os números apresentados são estimados, estando sujeitos a 

variações, refletindo em alguns casos, ainda, ajustes de arredondamento. Assim, os totais apresentados podem não corresponder à soma aritmética dos 
números que os precedem. 
2 Os valores descritos foram calculados com o acréscimo de tributos, uma vez que o Fundo realizará o pagamento das comissões acrescidas dos tributos. 
3 A Comissão de Sucesso a ser paga pelo Fundo ao Coordenador Líder será correspondente a [●]. 

4 Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow), custos estimados com impressões, registros, estudo solarimétrico, 

dentre outros. 
 
 

Custo de Distribuição 

Preço de Subscrição da Cota Classe A 

(R$) 
Custo por Cota Classe A (R$) 

[•] [•]  

Montante Total da Oferta (R$) Custo máximo da distribuição (R$) 

[•] [•] 

 
Montante Líquido Total da Oferta (R$) Valor Líquido por Cota Classe A (R$) 

[•] 
 

[•] 

Os valores mencionados acima incluem toda e qualquer despesa, em valores aproximados, relacionada à 

constituição do Fundo, à distribuição das Cotas Classe A e ao registro da Oferta a serem arcados pelo 

Fundo. 

4.28. Contrato de Distribuição  

Por meio do Contrato de Distribuição, o Fundo contratou o Coordenador Líder para prestar serviços de 

coordenação, colocação e distribuição de Cotas Classe A, diretamente ou por meio das Instituições 

Consorciadas, sob regime de melhores esforços de colocação com relação à totalidade das Cotas Classe A 

da Primeira Emissão, sem a concessão de garantia de subscrição. 

Para prestação dos serviços de distribuição, as Instituições Participantes da Oferta farão jus a uma 

remuneração detalhada no item “4.27. Custos da Oferta” na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

O Contrato de Distribuição estará disponível para consulta junto ao Coordenador Líder, a partir da data de 

divulgação do Anúncio de Início, no endereço indicado na seção “2. – Identificação do Administrador, do 

Coordenador Líder e Prestadores de Serviços do Fundo” na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Para maiores informações sobre o relacionamento entre o Coordenador Líder e as partes envolvidas com 

o Fundo e a Oferta, veja a seção “9. – Relacionamento entre as Partes Envolvidas com o Fundo e a Oferta” 

na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

4.29. Formador de Mercado 

Conforme recomendado pelo Coordenador Líder, poderá ser contratada instituição financeira para atuar no 

âmbito da Oferta por meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda das Cotas Classe A, em 

plataformas administradas pela B3, na forma e conforme disposições da Instrução CVM 384, e do 

Regulamento para Credenciamento do Formador de Mercado nos Mercados Administrados pela B3, anexo 
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ao Ofício Circular 004/2012-DN da B3. A contratação de formador de mercado tem por finalidade fomentar 

a liquidez das Cotas Classe A no mercado secundário. 

4.30. Violação das normas de conduta 

Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições 

Consorciadas, de quaisquer das obrigações previstas no Contrato de Distribuição, no Termo de Adesão ao 

Contrato de Distribuição, ou em qualquer outro contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de 

quaisquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, 

aquelas previstas na Instrução CVM 400 e na Instrução CVM 578 e, especificamente, na hipótese de 

manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, emissão indevida de pesquisas e relatórios 

públicos sobre o Fundo e/ou divulgação indevida da Oferta, conforme previsto no Artigo 48 da Instrução 

CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo do Coordenador Líder, e sem prejuízo das demais 

medidas julgadas cabíveis pelo Coordenador Líder, (i) deixará imediatamente de integrar o grupo de 

instituições responsáveis pela colocação das Cotas Classe A no âmbito da Oferta sendo cancelados todos 

os Pedidos de Reserva e ordens de investimento que tenha recebido e informar imediatamente os 

investidores que com ela tenham realizado ordens de investimento sobre o referido cancelamento; (ii) 

arcará com quaisquer custos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo 

custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações em ações propostas por 

investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, 

inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores; e (iii) será descredenciado do 

consórcio de distribuição e, por um período de 6 (seis) meses contados da data do descredenciamento, 

poderá não ser admitida nos consórcios de distribuição sob a coordenação do Coordenador Líder. Caso o 

investidor já tenha efetuado o pagamento de valores em contrapartida às Cotas Classe A, os valores já 

depositados serão devolvidos pela respectiva Instituição Consorciada ao respectivo investidor, sem 

qualquer remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos operacionais incorridos 

e com dedução, caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem limitação, 

quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer tributos que 

venham a ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), no 

prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da ordem de investimento nas 

Cotas Classe A. O Coordenador Líder não será, em hipótese alguma, responsável por quaisquer prejuízos 

causados aos investidores que tiverem seus Pedidos de Reserva e ordens de investimento cancelados por 

força do descredenciamento da Instituição Consorciada. 

4.31. Inadequação do investimento 

A PRIMEIRA EMISSÃO E A OFERTA NÃO SÃO DESTINADAS A INVESTIDORES QUE NÃO ESTEJAM 
CAPACITADOS A COMPREENDER E ASSUMIR OS SEUS RISCOS. O INVESTIMENTO NAS COTAS NÃO É 
ADEQUADO AOS INVESTIDORES QUE (I) NECESSITEM DE LIQUIDEZ IMEDIATA, TENDO EM VISTA A 
POSSIBILIDADE DE SEREM PEQUENAS OU INEXISTENTES AS NEGOCIAÇÕES DAS COTAS NO MERCADO 
SECUNDÁRIO; E/OU (II) NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A CORRER OS DEMAIS RISCOS PREVISTOS NA SEÇÃO 
“10. – FATORES DE RISCO”, A PARTIR DA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, E DO 
REGULAMENTO ANEXO A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR. ALÉM DISSO, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÃO EM INFRAESTRUTURA TÊM A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, OU SEJA, NÃO 
ADMITEM A POSSIBILIDADE DE RESGATE DE SUAS COTAS. DESSA FORMA, OS SEUS COTISTAS PODEM 
TER DIFICULDADES EM ALIENAR SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. A OFERTA NÃO É 

DESTINADA A INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO. O INVESTIMENTO 
NESTE FUNDO É INADEQUADO PARA INVESTIDORES PROIBIDOS POR LEI DE ADQUIRIR 
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA. A OFERTA 
NÃO É DIRECIONADA A REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA 

RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10. 
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O investimento nas Cotas Classe A representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda 
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Cotas Classe A estão sujeitos a perdas 
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Cotas Classe A, aos setores em que os ativos da 
Sociedades Iniciais atuam e ao ambiente macroeconômico do Brasil, conforme descritos neste Prospecto 
Preliminar (páginas [●] a [●]) e no Regulamento (Capítulo XIX), e que devem ser cuidadosamente 
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento nas Cotas Classe A não é, 

portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.  

4.32. Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta  

ESTE PROSPECTO PRELIMINAR, O AVISO AO MERCADO, O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE 

ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU 

COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, 

EXCLUSIVAMENTE, NAS SEGUINTES PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DO 

ADMINISTRADOR, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA 

B3: 

Administrador 

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

[•] (neste website, acessar “[•]”). 

Coordenador Líder 

Banco BTG Pactual S.A. 

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

depois clicar em “2021”, selecionar “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS CLASSE A 

DE EMISSÃO DO CONTOURGLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM 

INFRAESTRUTURA” e clicar no documento desejado). 

Instituições Consorciadas 

Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das 

Instituições Consorciadas e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br). 

CVM 

www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, abaixo do título “Pesquisa de Dados”, acessar “Central de Sistemas 

da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em 

Análise”, clicar em “Quotas de FIP/FIC-FIP”, clicar em “ContourGlobal Fundo de Investimento em 

Participações em Infraestrutura”, e, então, localizar o documento desejado). 

B3 

www.b3.com.br (neste website, acessar “Produtos e Serviços”; em seguida, selecionar “Soluções para 

Emissores” > “Ofertas públicas / Saiba mais” > “Ofertas em andamento” > “Fundos” > “ContourGlobal 

Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – 1ª emissão” e, então, localizar o documento 

requerido). 

https://www.btgpactual.com/investment-bank
http://www.b3.com.br/
http://www.gov.br/cvm/pt-br
http://www.b3.com.br/
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Fundos.NET 

www.gov.br/cvm/pt-br (na página principal, clicar em “Informações Sobre Regulados”, clicar em “Fundos 
de Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de Fundos”, em seguida em “Fundos de Investimento 
Registrados”, buscar por “ContourGlobal Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura”, 
acessar “ContourGlobal Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura”, clicar em 

“Fundos.NET”, e, então, localizar o documento requerido.  

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia, independentemente da anuência dos 

participantes da Oferta, sobre o Fundo, o Administrador, o Consultor de Investimentos e a Oferta, o 

Coordenador Líder alerta os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e 

exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do 

Regulamento. 

LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A 

SEÇÃO “10. – FATORES DE RISCO” DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, A PARTIR DA PÁGINA [•], BEM 

COMO DO REGULAMENTO, PARA UMA DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER 

CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO. 

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido 

junto à CVM em 13 de maio de 2021. 

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS 

INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO SEU 

ADMINISTRADOR, DE SEU CONSULTOR DE INVESTIMENTOS, DE SEU GESTOR TEMPORÁRIO, DE SEU 

OBJETIVO E DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS QUE 

INTEGRARÃO SUA CARTEIRA, BEM COMO SOBRE AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. 

O investimento nas Cotas Classe A representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda 

variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Cotas Classe A estão sujeitos a perdas 

patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Cotas Classe A, aos setores em que os ativos das 

Sociedades Iniciais atuam e ao ambiente macroeconômico do Brasil, conforme descritos neste Prospecto 

Preliminar (páginas [●] a [●]) e no Regulamento (Capítulo XIX), e que devem ser cuidadosamente 

considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento nas Cotas Classe A não é, 

portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.   

http://www.gov.br/cvm/pt-br
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5.1. Informações sobre o setor de atuação do Fundo 

5.1.1. Investimentos em infraestrutura - Conjuntura setorial 

O Setor Elétrico Brasileiro 

O Brasil possui um ambiente regulatório sólido no setor de energia elétrica, fruto de diversos 

aprimoramentos que ocorreram ao longo de sua história, principalmente a partir de 1995. As mudanças 

mais relevantes que estruturaram o setor como o conhecemos atualmente foram trazidas pelas Leis nº 

9.074, de 7 de julho de 1995, Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, Lei nº 9.648, de 26 de agosto de 

1998, Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que permitiram a participação da iniciativa privada no setor, 

criaram e deram maior independência à Agencia Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), ao operador 

nacional do sistema (“ONS”) e criaram a primeira versão do que hoje conhecemos por Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). As atividades de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia foram segregadas, trazendo maior transparência e estabilidade ao setor elétrico, 

e o Governo lançou um programa de privatização que atraiu investimentos nacionais e estrangeiros. As 

atividades de geração, transmissão e distribuição de energia são controladas pelo Governo Federal, que 

pode autorizar empresas a prestar estes serviços por meio de contratos de concessão, permissões ou 

autorizações. Atualmente 65% (sessenta e cinco por cento) da capacidade instalada de geração de energia 

no Brasil, 85% (oitenta e cinco por cento) da transmissão e 75% (setenta e cinco por cento) da distribuição 

são controladas pela iniciativa privada. 

Órgãos do Setor Elétrico 

Conselho Nacional de Política Energética – CNPE  

Criado em agosto de 1997, o CNPE é órgão de assessoramento do Presidente da República, presidido pelo 

Ministro de Minas e Energia, para a formulação de políticas e diretrizes energéticas nacionais para assegurar 

o suprimento de insumos energéticos para todo o país. 

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE 

O CMSE foi criado em 2004 e é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Ele tem a função de 

monitorar permanentemente a segurança do abastecimento contínuo de energia elétrica em todo o 

território nacional, acompanhando as atividades de geração, transmissão, distribuição, comercialização, 

importação e exportação de energia elétrica. Também é responsável por propor ações que visem a 

manutenção da segurança no abastecimento e no atendimento eletroenergético. 

Ministério de Minas e Energia – MME 

O MME é o órgão do Governo Federal responsável pela condução das políticas energéticas do País, criado 

em 1960. Suas principais obrigações incluem a formulação e implementação de políticas para o setor 

energético, de acordo com as diretrizes definidas pelo CNPE. O MME é responsável por estabelecer o 

planejamento do setor energético nacional, monitorar a segurança do suprimento e definir ações 

preventivas para restauração da segurança de suprimento no caso de desequilíbrios conjunturais entre 

oferta e demanda de energia. Nos termos da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, o MME assumiu 

recentemente certas obrigações que estavam previamente sob a responsabilidade da ANEEL, destacando-

se a outorga de concessões e a emissão de instruções regulando o processo de licitação para concessões 

referentes aos serviços públicos. O MME possui uma secretaria específica de Energia Elétrica desde 2003. 
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Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

Em 26 de dezembro de 1996, por meio da Lei nº 9.427 de 26 de dezembro de 1996, foi constituída a 

ANEEL, uma autarquia de regime especial vinculada ao MME, que passou a ser o órgão responsável pela 

regulação e fiscalização da geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica no Brasil. 

A ANEEL é responsável, dentre outros, por: (i) outorgar concessão, permissão e autorização para a 

exploração de serviços de energia elétrica e aproveitamento de potencial hidrelétrico, incluindo a geração, 

transmissão, e distribuição de energia elétrica; (ii) analisar reajustes tarifários; (iii) supervisionar e fiscalizar 

as atividades das concessionárias de energia elétrica; (iv) editar regulamentos para o setor elétrico; (v) 

planejar, coordenar e desenvolver estudos sobre recursos hídricos; e (vi) autorizar, regular e fiscalizar a 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. A ANEEL também atua como a mediadora dos 

conflitos de interesses entre os diversos agentes do setor, além de ser a responsável pela permissão, 

concessão e autorização dos serviços de energia. 

Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS 

Criado em 1998, o ONS é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos que exerce as atividades de 

coordenação e controle das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no SIN, e pelo 

planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da ANEEL e sendo 

integrado pelos agentes conectados à rede básica. A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico concedeu ao 

Governo Federal poder para indicar três diretores para a Diretoria Executiva do ONS. 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE 

Em 11 de dezembro de 2003, com a Medida Provisória nº 145, convertida na Lei n°. 10.847 de 15 de março 

de 2004 foi criada a EPE, responsável por conduzir estudos da matriz energética de longo prazo e estudos 

de planejamento integrado dos recursos energéticos, envolvendo tanto energia elétrica quanto petróleo, 

gás, carvão e fontes energéticas renováveis. As pesquisas realizadas pela EPE serão usadas para subsidiar 

o MME, ministério ao qual é vinculada, em seu papel de elaborador de programas para o setor energético 

nacional. A EPE depende 100% (cem por cento) do Orçamento Geral da União. 

CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

A CCEE é uma organização sem fins lucrativos criada em 2004, sujeita à autorização, fiscalização e 

regulamentação da ANEEL com a finalidade de viabilizar a comercialização de energia elétrica no Sistema 

Interligado Nacional (“SIN”). A CCEE é responsável por (i) promover leilões de compra e venda de energia 

elétrica, por delegação da ANEEL; (ii) registrar todos os Contratos de Comercialização de Energia no 

Ambiente Regulado (“CCEAR”), dos contratos resultantes dos leilões de ajustes, bem como dos contratos 

celebrados no ACL; (iii) efetuar a contabilização e liquidação dos montantes de energia elétrica 

comercializados no mercado de curto prazo; (iv) realizar o cálculo e divulgação do Preço de Liquidação da 

Diferenças (“PLD”), utilizado para valorar as operações de compra e venda de energia; dentre outras 

atribuições. A CCEE é integrada pelos concessionários, permissionários, autorizatários de serviços de 

energia elétrica, pelos comercializados, pelos Consumidores Livres e especiais, e o seu Conselho de 

Administração é composto de cinco membros, sendo quatro indicados pelos referidos agentes e um pelo 

MME, que é o seu presidente. 

Agentes do Setor Elétrico Brasileiro 
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O Setor Elétrico Brasileiro é composto basicamente por quatro principais agentes: os de geração, 

transmissão, distribuição e consumidor final1. Também se pode mencionar os agentes de comercialização 

de energia elétrica. 

Os agentes de geração são aqueles responsáveis pela geração de energia elétrica no Brasil, independente 

da fonte. Eles são remunerados pelo volume de energia gerado e comercializado. Todos os agentes de 

geração precisam de concessão, autorização ou permissão da ANEEL para exercerem a atividade de 

produção de energia elétrica para fins comerciais, tanto no Ambiente de Contratação Regulado (“ACR”) 

como no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”).  

O regime de autorização aplica-se à Pequenas Centrais Hidrelétricas (“PCH”), plantas de geração térmica, 

eólica, solar, comercializadoras, importadoras e exportadoras de energia. As autorizações têm, geralmente, 

a duração de 20 (vinte) à 35 (trinta e cinco) anos podendo ser renovadas ao final do período. 

Os agentes de distribuição são responsáveis pela entrega de energia aos clientes cativos dentro de suas 

respectivas áreas de concessão. A atividade de distribuição é altamente regulada e as tarifas de energia 

são calculadas de acordo com a normatização vigente estabelecida pelo Governo. 

Entre os agentes geradores e os distribuidores estão posicionadas os transmissores, são responsáveis pelo 

transporte da energia, fazendo a conexão dos agentes geradores às distribuidoras, comercializadoras e 

clientes finais. 

 

 

 
1 Vide informações ANEEL, disponíveis em: 
https://www.aneel.gov.br/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_retu
rnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fhome%3Fp_auth%3DsfL6Ub6L%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rc
v%3D1&_101_assetEntryId=16391166&_101_type=content&_101_groupId=656877&_101_urlTitle=segmentos-do-setor-eletrico&inheritRedirect=true.  

https://www.aneel.gov.br/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fhome%3Fp_auth%3DsfL6Ub6L%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=16391166&_101_type=content&_101_groupId=656877&_101_urlTitle=segmentos-do-setor-eletrico&inheritRedirect=true
https://www.aneel.gov.br/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fhome%3Fp_auth%3DsfL6Ub6L%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=16391166&_101_type=content&_101_groupId=656877&_101_urlTitle=segmentos-do-setor-eletrico&inheritRedirect=true
https://www.aneel.gov.br/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fhome%3Fp_auth%3DsfL6Ub6L%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=16391166&_101_type=content&_101_groupId=656877&_101_urlTitle=segmentos-do-setor-eletrico&inheritRedirect=true
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Os ativos de geração têm, em geral, receita com parcela fixa e variável, em razão das diferentes 

modalidades de contratação (leilões, contratos bilaterais ou no mercado de curto prazo). Em relação às 

relações contratuais decorrentes de leilões, seu prazo é de 20 (vinte) anos em média, e o indexador usual 

é o IPCA. Esses ativos apresentam riscos operacionais de níveis baixo a médio dependendo da tecnologia, 

e baixo risco de inadimplência. 

Além dos agentes mencionados, as comercializadoras são empresas que atuam na compra e venda de 

energia elétrica, respeitando as regras de comercialização, mas não necessariamente detentoras das 

estruturas físicas (geradores e redes de distribuição). 

 

Geração de Energia Elétrica 

Dada a sua vasta extensão e abundância de recursos naturais, o Brasil possui uma matriz elétrica altamente 

concentrada em fontes renováveis. O Brasil é o maior país da América Latina em termos de capacidade 

instalada e tem uma capacidade instalada maior que soma das capacidades dos três maiores países da 

região na sequência (México, Argentina e Chile), segundo dados da U.S. Energy Information Administration 

considerando o ano-base de 2018. 
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Fonte: U.S. Energy Information Administration, 20182 

Segundo informações da ANEEL, em março de 2021, o Brasil possuía um total de 175,1 GW de capacidade 

instalada. Deste total, 62,43% é proveniente de fontes hidrelétricas (incluindo PCHs, usinas hidrelétricas e 

centrais geradoras hidrelétricas), 24,4% de termoelétricas, 1,14% de energia termonuclear, 10,13% de 

energia eólica e 1,88% de energia solar. 

Tipo de Geradora Qntd % total 
Potência 

Instalada (kW) 
% total 

Usina Hidrelétrica - UHE 219.00 2.4% 103,026,876.00 58.84% 

Pequena Central Hidrelétrica - PCH 425.00 4.6% 5,461,081.57 3.12% 

Central Geradora Hidrelétrica - CGH 740.00 8.0% 826,661.59 0.47% 

Usina Termelétrica - UTE 3,080.00 33.1% 42,763,716.39 24.42% 

Usina Termonuclear - UTN 2.00 0.0% 1,990,000.00 1.14% 

Central Geradora Eólica - EOL 704.00 7.6% 17,729,872.86 10.13% 

Central Geradora Solar Fotovoltaica - UFV 4,129.00 44.4% 3,291,221.65 1.88% 

Central Geradora Undi-elétrica - CGU 1.00 0.0% 50.00 0.00% 

Total 9,300.00 100.00% 175,089,480.06 100.00% 
Fonte: ANEEL – Dados Abertos – Empreendimentos em Operação (03/2021) extraído em 30/04/2021 

 

 

2 https://www.eia.gov/international/data/world/electricity/electricitycapacity?pd=2&p=0000000000000000000007vo7&u=0&f=A&v=
mapbubble&a=-&i=none&vo=value&vb=122&t=C&g=00000000000000000000000000000000000000000000000001&l=249-
ruvvvvvfvtvnvv1vrvvvvfvvvvvvfvvvou20evvvvvvvvvvnvvvs0008&s=315532800000&e=1546300800000&ev=true) <Acesso em 12 de 
maio de 2021> 

163,0

76,9

38,6 33,2 27,6
17,4 14,7 8,9 7,9 4,9

Brasil México Argentina Venezuela Chile Colombia Peru Paraguai Equador Uruguai

Capacidade Instalada América Latina (GW)
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No mais recente Plano Decenal de Expansão de Energia (“PDE”) publicado, a matriz energética brasileira 

deverá apresentar, nos próximos 10 (dez) anos, uma maior diversificação em suas fontes de geração de 

energia, com maiores investimentos em ativos de geração fotovoltaicos (ou solar) e eólicos3. 

 

Comercialização da Energia Gerada 

Nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, conforme alterada (“Lei do Novo Modelo do 

Setor Elétrico”), as operações de compra e venda de energia elétrica são realizadas em dois diferentes 

segmentos de mercado: (i) o Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”), que prevê a compra pelas 

distribuidoras ou pela CCEE, por meio de leilões, de toda a energia elétrica que for necessária para 

fornecimento a seus consumidores ou para compor a reserva de capacidade sistema nacional e, (ii) o 

Ambiente de Contratação Livre (“ACL”), que compreende a compra de energia elétrica por agentes não 

regulados (como consumidores livres e comercializadores de energia elétrica), onde as negociações são 

bilaterais entre consumidores livres, comercializadoras e geradores. Geradores que não contratarem toda 

sua produção de energia através de contratos no ACR ou ACL terão o excedente liquidado no mercado de 

curto prazo na CCEE pelo preço de liquidação de diferenças (“PLD”). 

Ambiente de Contratação Regulada – ACR (“Mercado Regulado”): 

 

 

3 Vide Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 / Ministér io de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília: 
MME/EPE, 2021, p. 335, disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-490/PDE%202030_RevisaoPosCP_rv2.pdf.  

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-490/PDE%202030_RevisaoPosCP_rv2.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-490/PDE%202030_RevisaoPosCP_rv2.pdf
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No ambiente de contratação regulada, as distribuidoras compram de geradoras por meio de leilões públicos 

suas necessidades projetadas de energia elétrica para atender a demanda de seus consumidores cativos. 

Os leilões são coordenados pela ANEEL, direta ou indiretamente, por intermédio da CCEE. 

As compras de energia elétrica são realizadas por meio de dois tipos de contratos bilaterais (em conjunto, 

os Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - “CCEARs”): 

Contratos de Quantidade de Energia: Nos termos dos Contratos de Quantidade de Energia, a unidade 

geradora se compromete a fornecer certa quantidade de energia elétrica e assume o risco de o 

fornecimento de energia elétrica ser, porventura, prejudicado por condições meteorológicas ou 

operacionais, entre outras condições, que poderiam interromper o fornecimento de energia elétrica. Nesses 

casos, a unidade geradora é obrigada a comprar a energia elétrica de outra fonte para atender seus 

compromissos de fornecimento. 

Contratos de Disponibilidade de Energia. Nos termos dos Contratos de Disponibilidade de Energia, a 

unidade geradora compromete-se a disponibilizar certa capacidade de geração. Neste caso, a receita do 

gerador está garantida independente da sua usina ser despachada ou não, sendo remunerado nesse caso 

por sua disponibilidade. 

 

Fonte: Esfera Energia4 

Nos últimos anos, o consumo proveniente de energia contratada no mercado livre apresentou tendência 

de aumento, atingindo o patamar de cerca de 30% do total do consumo.  

 

 

 

4http://esferaenergia.com.br/blog/acr-e 
acl/#:~:text=O%20Ambiente%20de%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20Livre%20(ACL)%20%C3%A9%20aquele%20conhecido
%20como,o%20Mercado%20Livre%20de%20Energia.&text=J%C3%A1%20os%20consumidores%20especiais%20t%C3%AAm,e%
C3%B3lica%2C%20biomassa%20ou%20solar). <acesso em 12 de maio de 2021 

ACR               
PPAs Longos

20-30 anos

Duração Preço do PPA Correção Comprador da Energia Regulação

ACL                     

Resultado de leilões
Correção de preços 
por inflação (IPCA)

Distribuidoras ou CCEE
Leilões organizados 

para energia nova ou 
existente

Prazo negociado entre 
as partes

Resultado de negociações bilaterais
Consumidores especiais 

ou livres

Contratos para 
energia nova ou 

existente

Consumo de Energia por Ambiente de Contratação 

75% 76% 75% 71% 70% 70%

25% 24% 25% 29% 30% 30%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACR ACL

http://esferaenergia.com.br/blog/acr-e%20acl/#:~:text=O%20Ambiente%20de%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20Livre%20(ACL)%20%C3%A9%20aquele%20conhecido%20como,o%20Mercado%20Livre%20de%20Energia.&text=J%C3%A1%20os%20consumidores%20especiais%20t%C3%AAm,e%C3%B3lica%2C%20biomassa%20ou%20solar
http://esferaenergia.com.br/blog/acr-e%20acl/#:~:text=O%20Ambiente%20de%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20Livre%20(ACL)%20%C3%A9%20aquele%20conhecido%20como,o%20Mercado%20Livre%20de%20Energia.&text=J%C3%A1%20os%20consumidores%20especiais%20t%C3%AAm,e%C3%B3lica%2C%20biomassa%20ou%20solar
http://esferaenergia.com.br/blog/acr-e%20acl/#:~:text=O%20Ambiente%20de%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20Livre%20(ACL)%20%C3%A9%20aquele%20conhecido%20como,o%20Mercado%20Livre%20de%20Energia.&text=J%C3%A1%20os%20consumidores%20especiais%20t%C3%AAm,e%C3%B3lica%2C%20biomassa%20ou%20solar
http://esferaenergia.com.br/blog/acr-e%20acl/#:~:text=O%20Ambiente%20de%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20Livre%20(ACL)%20%C3%A9%20aquele%20conhecido%20como,o%20Mercado%20Livre%20de%20Energia.&text=J%C3%A1%20os%20consumidores%20especiais%20t%C3%AAm,e%C3%B3lica%2C%20biomassa%20ou%20solar
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Fonte: CCEE 

Perspectivas de desenvolvimento do Setor 

Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 (“PDE”) publicado em fevereiro de 2021, é prevista 

uma expansão até 2029 de 37 GW da matriz de energia elétrica centralizada, a ser liderada principalmente 

pelas fontes eólica, solar e gás natural. Com isso, espera-se uma maior diversificação da matriz energética 

brasileira, com aumento das fontes renováveis, especialmente PCHs, eólicas, biomassa e solar, que juntas 

representarão 25,1 GW a mais em capacidade instalada até 2030. 

 

De acordo com o PDE 2030, os investimentos referentes ao período de 2021 a 2030 necessários para atingir 

tal crescimento estão estimados em R$182 bilhões para a geração centralizada. 
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Ainda de acordo com o PDE, os cenários e projeções apresentados têm como base 3 (três) premissas 

(i) sóciodemográficas (crescimento populacional), (ii) economia mundial, e (iii) economia doméstica. 

O cenário-base, o qual possui a maior probabilidade de ocorrência, foi utilizada a premissa de que a 

população brasileira cresça, em média, 0,6% a.a., alcançando 225,4 milhões de habitantes em 2030, que 

o PIB e o comércio mundial cresçam 3,6% a.a. e 4,1% a.a. no período decenal, respectivamente, e que 

que a economia brasileira deve apresentar uma dinâmica de recuperação nos próximos dez anos (2021 a 

2030), alcançando uma taxa de crescimento médio anual do PIB de 2,9%. 

Contudo, o PDE pondera que nesse contexto de pandemia do COVID-19, aumentaram ainda mais a 

incerteza no ambiente global e doméstico, tornando a tarefa de construir cenários econômicos ainda mais 

complexa. Em virtude do elevado nível de incerteza adicionado pela pandemia, dois cenários alternativos, 

um inferior e um superior, foram elaborados conforme tabela abaixo. 

Tabela 1-1 – Principais diferenças de premissas entre o cenário de referência e os alternativos 

PONTOS CRÍTICOS CENÁRIO INFERIOR CENÁRIO REFERÊNCIA CENÁRIO SUPERIOR 

Duração da pandemia e 

velocidade da retomada 

Duração longa ou 

reincidência (“duas ondas”), 

retomada lenta 

Duração média e recuperação 

rápida 

Duração média e 

recuperação acelerada 

Efetividade das políticas 

anticrise e confiança 

Dificuldade de 

implementação das  

Políticas são suficientes e 

estimulam o 

Políticas são muito efetivas e 

aceleram a recuperação da 

confiança 
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políticas e lenta recuperação 

da confiança 

crescimento da confiança 

Aprovação de reformas e 

ambiente de negócios  

Dificuldade na aprovação de 

reformas 

Aprovação de reformas 

importantes ao longo do 

horizonte 

Aprovação de reformas 

importantes já no curto 

prazo 

Produtividade total dos 

fatores (PTF) 
Fraco crescimento Crescimento gradual Forte crescimento 

Contas Públicas 
Dificuldade de realização de 

ajuste fiscal 

Ajuste fiscal com redução 

gradual da relação DLSP/PIB 

Ajuste fiscal com redução 

significativa e rápida da 

relação DLSP/PIB 

Fonte: PDE 2030, página 23. 

Para o cenário inferior projeta-se um crescimento mais lento da economia doméstica, a uma taxa média 

de 1,7% a.a de crescimento do PIB. Já para ao cenário superior, a expectativa é de um crescimento médio 

do PIB da ordem de 4.1% a.a. 

 

 

 

Logo, os cenários e projeções apresentados reforçam a influência que a duração e ou reincidências da 

pandemia do COVID-19 traz na velocidade da retomada das atividades econômicas e nas expectativas de 

crescimento do setor elétrico. 

5.2. Investimento pelo Fundo nas Sociedades Iniciais 

O Fundo terá como política de investimento a aquisição de Ativos Alvo, ou seja, ações, bônus de subscrição, 

debêntures, públicas ou privadas, simples ou conversíveis, ou outros títulos e valores mobiliários 
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conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de sociedades anônimas, de capital aberto ou fechado 

(ou cotas de fundos de investimento em participações que invistam nos ativos acima) que desenvolvam 

projetos no Setor Alvo, bem como sociedades holding que invistam exclusivamente em outras sociedades 

que se enquadrem nesta definição, e nos termos da Lei nº 11.478, participem do processo decisório da 

companhia investida, com influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão. O Fundo tem 

como objetivo proporcionar a seus Cotistas a valorização do capital investido no longo prazo, 

preponderantemente por meio da aquisição de Ativos Alvo. 

O Setor Alvo é o setor de infraestrutura em energia elétrica, excluindo-se do Setor Alvo as sociedades que 

(i) atuem no subsetor de “Distribuição”, ou (ii) utilizem como fonte energética nuclear, óleo combustível 

ou diesel, ou carvão para a geração de energia elétrica. 

O Fundo investirá em Ativos Alvo de emissão das Sociedades Iniciais e das Novas Sociedades que 

desenvolvam projetos no Setor Alvo, nos termos da Lei nº 11.478 e demais regulamentação. As Sociedades 

Iniciais serão ativos de geração energia elétrica através de pequenas centrais hidrelétricas (“PCHs”) e 

plantas eólicas (“EOL”). 

Com os recursos da Oferta, desde que assim aprovado na Assembleia Geral Originária, o Fundo investirá 

inicial e obrigatoriamente nas Sociedades Iniciais, de modo que o investimento pelo Fundo em Novas 

Sociedades tão somente será realizado por meio de recursos decorrentes de ofertas subsequentes (follow 
on) pelo Fundo. Desse modo, o Fundo terá como objetivo, na Oferta, a aquisição de até [•]% ([•] por 

cento) das participações detidas, direta e/ou indiretamente, pelos Vendedores (individual ou conjuntamente) 

nas Sociedades Iniciais, conforme estrutura proposta abaixo:  

 

 

 

As Novas Sociedades, a serem investidas em caso de Ofertas Subsequentes do Fundo, serão sociedades 

por ações, de capital aberto ou fechado que desenvolvam novos projetos no Setor Alvo e que sejam 

consideradas como Performados, bem como sociedades holding ou fundos de investimento em 

participações que invistam exclusivamente em outras sociedades que se enquadrem nesta definição, e que 

se enquadrem nos termos da Lei nº 11.478, a serem potencialmente investidas pelo Fundo. 

5.3. Breve apresentação sobre a ContourGlobal Plc (LSE:GLO), controladora dos Ativos Alvo: 

FIP-IE

Asa Branca 
Holding S.A. 

(BR)

Asa Branca IV Energias 
Renováveis S.A. (BR)

CG do Brasil 
Participações S.A. 

(BR)

Asa Branca V Energias 
Renováveis S.A. (BR)

Asa Branca VII 
Energias Renováveis 
S.A. (BR)

Asa Branca VIII 
Energias Renováveis 
S.A. (BR)

Asa Branca VI Energias 
Renováveis S.A. (BR)

Goias Sul Geração De 
Energia S.A. (BR)

Afluente Geração de 
Energia Eletrica S.A. 
(BR)

Galheiros Geração De 
Energia S.A. (BR)

Santa Cruz Power 
Corporation Usinas 
Hidroelétricas S.A  (BR)

BAHIA PCH I S.A. (BR)

RIO PCH I S.A. (BR)
95.65%

100%

100%

70%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%
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Atualmente as Sociedades Inicias são controladas pela ContourGlobal plc (www.contourglobal.com) 

(“ContourGlobal”), que é uma empresa de geração de energia global comprometida com crescimento em 

tecnologias de baixas ou sem emissões de carbono. A empresa iniciou suas atividades em 2005, e cresceu 

tornando-se uma empresa internacionalmente reconhecida com ativos tecnologicamente diversos e que 

aplica as boas práticas operacionais na gestão dos seus ativos. A ContourGlobal fornece eletricidade 

principalmente através de contratos e tarifas reguladas para distribuidoras de energia ou governos. Os 

clientes da ContourGlobal incluem redes nacionais e distribuidoras de energia, mas também clientes 

comerciais e industriais que recebem eletricidade, e em alguns casos vapor, água ou CO2 diretamente nas 

suas instalações. 

Uma vez que a grande maioria das receitas da ContourGlobal são derivadas de contratos de longo prazo 

ou tarifas reguladas de longo prazo com contrapartes com boas credenciais financeiras, seus fluxos de 

caixa são previsíveis e o risco é relativamente baixo. Mais de 79% (setenta e nove por cento) das receitas 

da ContourGlobal, não considerando as receitas do portfólio Western Generation, estão contratados pelos 

próximos cinco anos. O portfólio da ContourGlobal é diversificado em diferentes tecnologias, geografias e 

estágios de desenvolvimento. No fim de 2020, a empresa possuía e operava 105 usinas térmicas e 

renováveis na Europa, América Latina, Norte América e África, com capacidade instalada total de 4,8 GW. 

No primeiro trimestre de 2021, seu portfólio já cresceu em 31%, para 117 plantas e 6,3 GW. 

5.4. Ativos das Sociedades Iniciais 

Os ativos de geração de energia das Sociedades iniciais são tecnologicamente e geograficamente 

diversificados e estão contratados através de contratos de compra e venda de energia de longo prazo no 

ACR e ACL que são reajustados por inflação (IPCA ou IGPM). O prazo médio dos contratos atuais das 

Sociedades Iniciais é de [•] anos, se ponderados com base no EBITDA 2020 de cada ativo. 

O modelo de negócio das Sociedades Iniciais é baseado em investimento e operação de ativos de geração 

de energia que proporcionam resultados operacionais e fluxos de caixa futuros estáveis e previsíveis. As 

Sociedades Iniciais operam seus ativos buscando a excelência operacional com foco na saúde e segurança 

de seus funcionários e buscam ativamente reduzir seus riscos operacionais e financeiros e maximizar o 

retorno para seus investidores. 

Ativos de geração das Sociedades Iniciais quando do investimento pelo Fundo:  

 

http://www.contourglobal.com/
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Fonte: CG Participações e Asa Branca Holding 

As Sociedades Iniciais mantem indicadores de saúde e segurança em linha com as boas 

práticas do mercado para atingir a meta de zero acidentes com afastamento: As políticas e metas 

de saúde e segurança abrangem não somente os funcionários das Sociedades Iniciais, mas também 

qualquer funcionário de terceiros que estejam trabalhando em suas usinas. No ano de 2020, as Sociedades 

Iniciais adotaram medidas especiais para conscientizar seus funcionários e reduzir o risco de infecção pela 

COVID-19, como por exemplo fechamento das atividades de escritório, promoção de diversos treinamentos 

sobre prevenção à COVID-19, palestras virtuais sobre trabalho remoto e bem-estar, organização de turnos 

alternados para limitar o contato entre os times operacionais, mantendo apenas os funcionários necessários 

à operação nas usinas, e sobretudo definindo um protocolo de testagem e rastreamento de contatos e 

aplicando um programa massivo de testagem para seus funcionários e funcionários de terceiros que 

necessitaram acessar suas usinas. 
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Segue abaixo resumo dos principais indicadores dos ativos que permanecerão nas Sociedades Iniciais 

quando do investimento pelo Fundo para o ano de 2020: 

 
Fonte: CG Participações e Asa Branca Holding 

As Sociedades Iniciais aplicam boas práticas na gestão operacional de seus ativos: Considerando 

somente as usinas que integrarão o portfólio das Sociedades Iniciais quando do investimento pelo Fundo, 

a média do fator de disponibilidade das usinas foi de 97.0% entre 2018 e 2020, como apresentado no 

gráfico abaixo. No ano de 2020 a PCH Goiandira sofreu uma parada não programada de longo prazo, sendo 

que a CG Participações aproveitou essa parada para aprimorar o sistema de monitoramento de vibrações 

desta PCH. 

Fonte: CG Participações e Asa Branca Holding 

As Sociedade Iniciais e o grupo ContourGlobal operam seguindo padrões de governança 

predeterminados e possuem regras e políticas próprias de ética, compliance e governança: As 

políticas aprovadas formalmente pelos administradores das Sociedades Iniciais incluem um Código de 

Conduta e Ética Empresarial, uma Política Anticorrupção, uma Política de Engajamento de Fornecedores e 

Prestadores de Serviços, um Código de Conduta de Fornecedor e um Guia de Compliance e Anticorrupção 

que foram desenvolvidos e consolidam os valores do grupo ContourGlobal (“Códigos de Ética e 

Conduta”), do qual a CG Participações e a Asa Branca Holding fazem parte e criam diretrizes e parâmetros 

para que os seus funcionários, parceiros comerciais e terceiros relacionados possam conduzir as suas 

atividades de maneira consistente com os mais altos padrões éticos. 
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As Sociedades Iniciais estão comprometidas com a transparência, assim como com a criação de um 

ambiente em que os seus funcionários possam se comunicar abertamente com os seus supervisores ou 

com a administração para comunicar potenciais violações de políticas ou padrões de conduta, incluindo 

canais de comunicação de denúncias específico em que informações a respeito de potenciais violações aos 

Códigos de Ética e Conduta e outras práticas ou qualquer outro tipo de má conduta podem ser 

disponibilizadas. 

Desde o início de suas operações as Sociedades Iniciais e o grupo ContourGlobal (Constituent 
of FTSE4Good) tem visão acerca do tema sustentabilidade: A missão da ContourGlobal e empresas 

do grupo é desenvolver, adquirir e operar empresas de geração de energia elétrica em todo o mundo, 

visando melhorar a vida das pessoas ao oferecer eletricidade de forma acessível e confiável, além de 

promover o crescimento econômico e o bem-estar social através da eliminação da pobreza ao tornar 

melhores as localidades onde atua. 

As Sociedades Iniciais entendem que o investimento social cria oportunidades significativas para seus 

negócios, fortalecendo o relacionamento com as comunidades, autoridades governamentais e demais 

stakeholders, melhorando sua reputação, atraindo novos talentos e expandindo nossos negócios. 

Os princípios e valores do grupo ContourGlobal, devidamente aderidos e internalizados pelas Sociedades 

Iniciais, conforme indicados abaixo, foram definidos com base na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e nos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas, estando estes refletidos em todos os trabalhos sociais desenvolvidos pela ContourGlobal 

globalmente. 

Princípios 

 

Valores 

 

Fonte: CG Participações e Asa Branca Holding 

Dessa forma, as Sociedades Iniciais adotaram um conjunto abrangente de princípios de sustentabilidade 

como diretriz para garantir que nossas operações sejam desenvolvidas de forma socialmente responsável 

e reflitam práticas sólidas de gestão ambiental e social. Em tudo o que fazem, as Sociedades Iniciais estão 
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comprometidas em evitar impactos adversos aos trabalhadores, comunidades e meio ambiente ou, se não 

for possível evitar, focar na redução, mitigação ou compensação de eventuais impactos. As Sociedades 

Iniciais acreditam que a adoção e a adesão a estes princípios oferecem benefícios significativos a nossos 

clientes, nossos parceiros e às comunidades onde estamos presentes. 

As Sociedades Iniciais concentram, primordialmente, seu investimento social em cinco principais temas: (i) 

saúde e segurança; (ii) educação; (iii) meio-ambiente; (iv) direitos humanos; e (v) combate à corrupção, 

e tem compromisso com projetos de investimento social. 

A ContourGlobal possui um Comitê Global de Sustentabilidade, aliado a comitês locais que coordenam as 

atividades realizadas em cada país. Todo esse trabalho é reportado pela ContourGlobal, anualmente de 

forma consolidada no seu Relatório de Sustentabilidade. No Brasil, a CG Participações possui a obrigação 

regulatória de elaborar e encaminhar anualmente à ANEEL o Relatório Socioambiental, focando 

exclusivamente na empresa Afluente Geração de Energia Elétrica S.A., proprietária das usinas UHE Alto 

Fêmeas e PCH Presidente Goulart. 

Os Relatórios de Sustentabilidade (Corporate Sustainability Report), as políticas de responsabilidade social 

e sustentabilidade ambiental (Policy on Social Responsibility and Environmental Sustainability) da 

ContourGlobal, bem como os Códigos de Ética e Conduta, podem ser acessadas através do seguinte 

endereço eletrônico: https://www.contourglobal.com/our-principles-values. 

Segue, abaixo, descrição das Sociedades Iniciais, bem como dos ativos detidos ou a serem detidos (antes 

do investimento pelo Fundo) pelas Sociedades Iniciais, quais sejam, a CG Participações (ContourGlobal do 

Brasil Participações S.A.) e a Asa Branca Holding (Asa Branca Holding S.A.). 

5.4.1. ContourGlobal do Brasil Participações S.A. 

Descrição da CG Participações: A CG Participações é uma sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 07.802.794/0001-56, e registrada na JUCESP sob o NIRE 35.300.510.771, com sede na Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Joule, nº 65, 16º andar, conjunto 161, parte B, Cidade 

Monções, CEP 04576-080. 

A CG Participações foi constituída em 6 de dezembro de 2005 e tem como objeto social, resumidamente, 

a participação no capital e nos lucros de outras empresas nacionais cujo objeto seja promover, construir, 

instalar e explorar projetos de geração, bem como a promoção de serviços de energia, e a promoção de 

empreendimentos no setor de geração de energia e atividades correlatas. 

Na presente data, o capital social atual da CG Participações é de R$ 356.906.588,00 (trezentos e cinquenta 

e seis milhões, novecentos e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais). 

Na condição de empresa holding, a CG Participações iniciou seus investimentos no Brasil em 2005 no 

segmento de geração de energia hidrelétrica por meio da aquisição de participação societária nas empresas 

Santa Cruz Power Corporation Usinas Hidroelétricas S.A. e Galheiros Geração de Energia Elétrica S.A  

adicionando ao seu portfólio de ativos 37MWs em desenvolvimento. A CG Participações desenvolveu, 

construiu e atualmente opera as PCHs detidas por estas afiliadas. 

Em março de 2017, a CG Participações concluiu a aquisição da totalidade de ações, ou seja 100%, da 

Energyworks do Brasil Ltda., Goiás Sul Geração de Energia S.A., Bahia PCH I S.A. e Capuava Energy Ltda., 

bem como 98.63% da Afluente Geração de Energia Elétrica S.A., que era uma companhia de capital aberto 

https://www.contourglobal.com/our-principles-values
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na época da aquisição, e 70% da Rio PCH I S.A. Com esta aquisição a CG Participações acrescentou mais 

141MWs ao seu portfólio de ativos. 

No caso da Afluente Geração de Energia Elétrica S.A., após a sua aquisição, foi realizado processo de Oferta 

Pública de Aquisição Obrigatória (“OPA”), com o cancelamento do registro da Afluente Geração de Energia 

Elétrica S.A. para negociação de ações no mercado como emissora de valores mobiliários na CVM. Assim, 

a CG Participações passou a deter 100% das ações de emissão da Afluente Geração de Energia Elétrica 

S.A. a partir de 2 de janeiro de 2018.  

Em 31 de maio de 2018, a Energyworks do Brasil Ltda. foi incorporada pela CG Participações. As usinas de 

geração de energia térmica da EnergyWorks foram mantidas ativas e transformadas em filiais da CG 

Participações. 

Ativos da ContourGlobal do Brasil Participações S.A.: Sendo assim, a CG Participações é uma 

sociedade holding, que controlará, quando do investimento pelo Fundo, as seguintes sociedades, cujas 

descrições seguem abaixo, e que atuam na área de geração de energia elétrica: (i) Galheiros Geração de 

Energia Elétrica S.A.; (ii) Santa Cruz Power Corporation Usinas Hidroelétricas S.A.; (iii) [Afluente Geração 

de Energia Elétrica S.A.]; (iv) Goiás Sul Geração de Energia Elétrica. S.A.; (v) Rio PCH I S.A.; e (vi) Bahia 

PCH I S.A.  

 

Fonte: CG Participações e Asa Branca Holding 

(i) Galheiros Geração de Energia Elétrica S.A. 

A Galheiros é uma sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.851.565/0001-

94, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 
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nº 758, conjunto 31, parte E, Itaim Bibi, CEP 04542-000, local onde funciona seu escritório administrativo, 

e filial situada na Cidade de São Domingos, Estado de Goiás, na Estrada Cana Brava, km. 5,4, Fazenda 

Passarinho, Zona Rural, CEP 73860-000, local em que é exercida a atividade de geração de energia elétrica 

por fonte alternativa. 

O objeto social da Galheiros consiste em estudar, planejar, projetar, construir, operar, manter e explorar 

os sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e comércio de energia elétrica, bem 

como serviços correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos, por qualquer título de direito, 

especialmente em relação à exploração do potencial hidráulico denominado PCH Galheiros I, localizado no 

Rio Galheiros, bacia hidrográfica do rio Tocantins, Município de São Domingos, Estado de Goiás, e as 

instalações de interesse restrito da central geradora, constituídas de subestação da usina bem como uma 

linha de transmissão para interligação a subestação, com a comercialização da energia elétrica produzida. 

O capital social atual da Galheiros é de R$ 66.056.206,00 (sessenta e seis milhões, cinquenta e seis mil, 

duzentos e seis reais), sendo 95,65% do seu capital social votante detido pela CG Participações. 

A Galheiros é um produtor independente de energia elétrica, conforme Resolução Autorizativa no 2.489, 

de 27 de julho de 2010 e Resolução Autorizativa no 3.730, de 23 de outubro de 2012, da ANEEL, mediante 

a exploração da Pequena Central Hidrelétrica Galheiros I (PCH Galheiros I), com 12.060 kW de capacidade 

instalada, localizada no rio Galheiros, na bacia hidrográfica do rio Tocantins, no Município de São Domingos, 

Estado de Goiás. O prazo de autorização da PCH Galheiros é de 30 anos, contado a partir da data de 

publicação da outorga. 

A Galheiros é detentora da Pequena Central Hidrelétrica (“PCH”) Galheiros I, conforme Resolução 

Autorizativa nº 2.489, de 27 de julho de 2010 publicada pela ANEEL e vigente até 05 de agosto de 2030. 

A PCH Galheiros I entrou em operação comercial em 09 de novembro de 2012, conforme Despacho nº 

3.570, de 8 de novembro de 2012 publicado pela ANEEL.  

A Galheiros está autorizada a implantar as instalações de transmissão de interesse restrito da PCH Galheiros 

I, constituídas de subestação da usina com capacidade de 12,00 MVA, 6,9/69 kV, interligando-se em 138 

kV ao sistema da Companhia de Energia Elétrica de Goiás (CELG), na subestação Iaciara (SE), mediante 

conexão à SE elevadora (69/138 kV) da PCH São Domingos II, por meio de uma LT (Linha de Transmissão) 

69 kV, em circuito simples, com cerca de 3,3 km de extensão. 

(ii) Santa Cruz Power Corporation Usinas Hidroelétricas S.A. 

A Santa Cruz é uma sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.150.533/0001-

85, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Joule, nº 65, 16º andar, conjunto 

161, parte D, Cidade Monções, CEP 04576-080, local onde funciona seu escritório administrativo, e filial 

situada na Cidade de São Domingos, Estado de Goiás, na Estrada São Domingos, km. 8,2, CEP 73860-000, 

local em que é exercida a atividade de geração de energia elétrica por fontes alternativas. 

O objeto social da Santa Cruz consiste em estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, 

mediante a exploração do potencial hidráulico denominado PCH São Domingos 11, localizado no rio São 

Domingos, bacia hidrográfica do rio Tocantins, Município de São Domingos, Estado de Goiás, e as 

instalações de interesse restrito da central geradora, constituídas de subestação da usina bem como uma 

linha de transmissão para interligação e subestação, com a comercialização da energia elétrica produzida. 
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O capital social atual da Santa Cruz é de R$ 7.158.165,85 (sete milhões, cento e cinquenta e oito mil, cento 

e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), sendo 90% do seu capital social votante detido pela 

CG Participações.  

A Santa Cruz obteve autorização da ANEEL para estabelecer-se como produtor independente de energia 

elétrica, mediante a exploração do potencial hidráulico denominado PCH São Domingos II, com 24,66 MW 

de potência instalada, localizado no Rio São Domingos, bacia hidrográfica do Rio Tocantins, Município de 

São Domingos, Estado de Goiás, e das instalações de interesse restrito da usina, constituídas de uma 

Subestação Elevadora interligada à Casa de Força com capacidade de 30.000 kVA, 6,9 kV/69 kV, 

denominada Casa de Força, de onde parte uma linha de transmissão de 1,4 km de extensão, conectando-

a com a Subestação Elevadora São Domingos II, com capacidade de 41.700 kVA, 69 kV/138 kV; a partir 

daí, parte uma linha de transmissão em circuito simples de 90,69 km de extensão, em 138 kV, interligando-

a na Subestação Iaciara. O prazo de autorização da PCH São Domingos II é de 30 anos, válidos até 26 de 

novembro de 2031, podendo ser prorrogada a pedido da Santa Cruz e a critério da ANEEL.  

A PCH São Domingos II entrou em operação comercial em 12 de dezembro de 2009, nos termos do 

Despacho nº 1.680, de 06 de maio de 2009 publicado pela ANEEL. 

[(iii) Afluente Geração de Energia Elétrica S.A. 

A Afluente é uma sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.620.094/0001-

40, com sede na tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Joule, nº 65, 16º 

andar, conjunto 161, parte BB, Cidade Monções, CEP 04576-080. 

O objeto social da Afluente consiste primordialmente em (i) estudar, planejar, projetar, construir, operar, 

manter e explorar sistemas de geração de energia elétrica e serviços correlatos que lhe venham a ser 

concedidos ou autorizados por qualquer título de direito; (ii) atividades associadas ao serviço de energia 

elétrica, podendo administrar sistemas de geração de energia pertencente ao Estado, à União ou ao 

Município, prestar serviços técnicos de sua especialidade; e (iii) explorar a concessão do Serviço Público de 

Geração. 

O capital social atual da Afluente é de R$ 3.416.200,00 (três milhões, quatrocentos e dezesseis mil e 

duzentos reais), detido 100% pela CG Participações. 

Atualmente a Afluente opera as usinas hidrelétricas de Presidente Goulart e Alto Fêmeas. A UHE (Usina 

Hidrelétrica) Alto Fêmeas possui capacidade instalada de 10,65 MW distribuída em 3 usinas de potências 

iguais com turbinas Francis Horizontais e a UHE Presidente Goulart possui capacidade instalada de 8,0 MW 

distribuída em 2 usinas de potências iguais com turbinas Francis Verticais, e não está inserida no âmbito 

do MRE.  

A Afluente possui Contrato de Concessão o qual estabelece o prazo de vigência até 08 de agosto de 2027 

para usina Presidente Goulart, enquanto para UHE Alto Fêmeas, o prazo é até 19 de outubro de 2027, 

tendo como objeto estabelecer as condições para prestação do serviço público de geração de energia 

elétrica. O Contrato de Concessão foi celebrado em 20 de dezembro de 2010. 

No caso da Afluente, a infraestrutura recebida ou construída da atividade de geração é recuperada através 

de dois fluxos de caixa, a saber: (a) parte através de valores a receber pela energia gerada e entregue no 

sistema (emissão de faturamento mensal da medição de energia gerada/vendida) durante o prazo da 

concessão; e (b) parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, esta a ser 

recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa.] 
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(iv) Goiás Sul Geração de Energia Elétrica S.A. 

A Goiás Sul é uma sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.836.421/0001-

04, com sede na tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Joule, nº 65, 16º 

andar, conjunto 161, parte CC, Cidade Monções, CEP 04576-080. 

O objeto social da Goiás Sul consiste primordialmente em (i) estudar, planejar, projetar, construir, operar, 

manter e explorar sistemas de produção e/ou geração de energia elétrica das pequenas centrais 

hidrelétricas de Goiandira e Nova Aurora, assim como sistemas de transmissão, transformação, distribuição, 

comercialização de interesse restrito das pequenas centrais hidrelétricas Goiandira e Nova Aurora, bem 

como serviços correlatos que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de dire ito; 

(ii) prestação de serviços de operação e manutenção, assistência técnica, reparos e construção de sistemas 

relativos à atividade relacionada à produção e/ou geração, distribuição e transmissão de energia elétrica e 

desenvolvimento de sistemas de energia elétrica e similares de interesse restrito das pequenas centrais 

hidrelétricas Goiandira e Nova Aurora; e (iii) elaborar projetos técnicos na área de energia e correlatos de 

interesse restrito das pequenas centrais hidrelétricas Goaindira e Nova Aurora. 

O capital social atual da Goiás Sul é de R$ 145.562.346,42 (cento e quarenta e cinco milhões, quinhentos 

e sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), sendo 100% detido 

pela CG Participações. 

A Goiás Sul foi constituída com o propósito de construir, operar e manter a PCH Goiandira e a PCH Nova 

Aurora, ambas localizadas no Rio Veríssimo, Goiás, cuja energia é gerada através de quatro usinas, sendo 

duas para a PCH Goiandira (27 MW) e duas para a PCH Nova Aurora (21 MW). A energia assegurada total 

é de 29,46 MW médios, sendo 17,09 MW médios para Goiandira e 12,37 MW médios para Nova Aurora.  

Ao final do prazo de autorização da PCH Goiandira e da PCH Nova Aurora, previsto para 16 de abril de 

2033, e 25 de junho de 2034, respectivamente, não havendo prorrogação, os bens e instalações vinculados 

à produção de energia elétrica passarão a integrar o patrimônio da União mediante indenização dos 

investimentos realizados, desde que previamente autorizados, e ainda não amortizados,  apurada por 

auditoria da ANEEL. 

A PCH Goiandira entrou em operação comercial em 09 de dezembro de 2010, conforme Despacho nº 3.766, 

de 08 de dezembro de 2010 publicado pela ANEEL. 

A PCH Nova Aurora entrou em operação comercial em 1º de abril de 2011, conforme Despacho nº 1.444, 

de 31 de março de 2011 publicado pela ANEEL. 

(v) Rio PCH I S.A.  

A Rio PCH é uma sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.656.307/0001-

57, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 

758, conjunto 31, Itaim Bibi. 

O objeto social da Rio PCH consiste em (i) estudar, planejar, projetar, construir, operar, manter e explorar 

empreendimentos e sistemas de produção e/ou geração de energia elétrica, da pequena central hidrelétrica 

Pirapetinga (PCH Pirapetinga) conforme definida pela Resolução ANEEL no. 702/2002 e da Pequena Central 

Hidroelétrica Pedra do Garrafão (PCH Pedra do Garrafão) conforme definida pela resolução ANEEL no. 

701/2002, assim como sistemas de transmissão, transformação, distribuição, comercialização de interesse 

restrito da PCH Pirapetinga e PCH Pedra do Garrafão, bem como serviços correlatos que lhe venham a ser 
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concedidos ou autorizados por qualquer título de direito; (ii) prestar serviços de operação e manutenção, 

assistência técnica, reparos e construção de sistemas relativos a atividades relacionadas à produção e/ou 

geração, distribuição e transmissão. 

O capital social atual da Rio PCH é de R$ 62.212.488,03 (sessenta e dois milhões, duzentos e doze mil, 

quatrocentos e oitenta e oito reais e três centavos), sendo 70% do capital social votante detido pela CG 

Participações. Os demais 30% são detidos pela PCH Administração e Participações Ltda. 

A Rio PCH foi constituída em 26 de janeiro de 2007 e tem por objetivo explorar as pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH) de Pirapetinga (20 MW), vigente até 09 de março de 2033, e Pedra do Garrafão (19 

MW), no Rio Itabapoana, divisa dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, vigente até 19 de março 

de 2033. 

A energia elétrica produzida destina-se à comercialização na modalidade de produção independente de 

energia elétrica, sendo comercializada majoritariamente no ambiente de contratação regulada (ACR). 

A PCH Pirapetinga entrou em operação comercial em 14 de agosto de 2009, conforme Despacho nº 3.011, 

de 13 de agosto de 2009. 

A PCH Pedra do Garrafão entrou em operação comercial em 18 de setembro de 2009, conforme Despacho 

nº 3.526, de 17 de setembro de 2009 publicado pela ANEEL. 

(vi) Bahia PCH I S.A. 

A Bahia PCH é uma sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.836.421/0001-

04, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Joule, nº 65, 16º andar, conjunto 

161, parte EE, Cidade Monções, CEP 04576-080. 

O objeto social da Bahia PCH consiste primordialmente em (i) estudar, planejar, projetar, construir, operar, 

manter e explorar empreendimentos e sistemas de produção e/ou geração de energia elétrica, da pequena 

central hidrelétrica de Sítio Grande, assim como sistemas de transmissão, transformação, distribuição, 

comercialização de interesse restrito da pequena central hidrelétrica de Sítio Grande, bem como serviços 

correlatos que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de direito; (ii) prestar 

serviços de operação e manutenção, assistência técnica, reparos e construção de sistemas relativos à 

atividade relacionada à produção e/ou geração, distribuição e transmissão de energia elétrica e 

desenvolvimento de sistemas de energia elétrica e similares de interesse restrito da pequena central 

hidrelétrica de Sítio Grande; e (iii) elaborar projetos técnicos na área de energia e correlatos de interesse 

restrito da pequena central hidrelétrica de Sítio Grande. 

O capital social atual da Bahia PCH é de R$ 61.459.900,21 (sessenta e um milhões, quatrocentos e 

cinquenta e nove mil, novecentos reais e vinte e um centavos), sendo que 100% do capital é detido pela 

CG Participações. 

A Bahia PCH foi constituída em 1º de maio de 2007, com o propósito de construir, operar e manter a PCH 

Sítio Grande, localizada no Rio das Fêmeas, município de São Desidério, BA, cuja energia é gerada através 

de duas usinas que tem potência instalada de 25 MW e energia assegurada de 19,62 MW médios. O prazo 

de autorização da usina é de 30 anos, com vencimento em dezembro de 2029. 

A Bahia PCH possui PPA com a Vale do Rio Doce Energia, com vigência até 31 de dezembro de 2029.   
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A PCH Sítio Grande entrou em operação comercial em 23 de outubro de 2010, conforme Despacho nº 

3.150, de 22 de outubro de 2010. 

5.4.2. Asa Branca Holding S.A. 

Descrição da Asa Branca Holding: A Asa Branca Holding é uma sociedade por ações inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 09.359.927/0001-97, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 

James Joule, nº 65, 16º andar, conjunto 161, parte F, Cidade Monções, CEP 04576-080. 

O capital social atual da Asa Branca Holding é de R$ 179.403.255,00 (cento e setenta e nove milhões, 

quatrocentos e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais). 

Contexto Operacional da Asa Branca Holding:  

Em 26 de agosto de 2010, os parques eólicos Asa Branca IV, V, VI, VII e VIII (Complexo Asa Branca), 

sagraram-se vencedores do 2º Leilão de Energia de Fontes Alternativas (“LFA”), organizado pela Câmara 

Comercializadora de Energia Elétrica (“CCEE”), em conformidade às regras emitidas pela ANEEL, e 

assinaram o Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (“CCEAR”), na modalidade 

disponibilidade de energia com 14 (quatorze) distribuidoras, no período de setembro de 2011 a agosto de 

2033 com fim de autorização em abril de 2046. A construção do parque foi iniciada em agosto de 2011 e 

finalizada em 2013, entretanto, a entrada de fato em operação ocorreu em dezembro de 2014, uma vez 

que a conexão ao grid não estava disponível antes da referida data. 

O Complexo Asa Branca tem potência instalada total de 160MW e seus Contratos de Compra e Venda de 

Energia totalizam 611 GWh/ano. 

Contratos de Compra e Venda de Energia indexados ao IPCA com portfólio diversificado de distribuidoras 

de energia elétrica asseguram um fluxo de caixa previsível: O modelo de negócio da Asa Branca Holding é 

baseado em investimento e operação de ativos de geração de energia eólica que tem sua produção de 

energia contratada através de contratos de longo prazo no ACR indexados ao IPCA, o que proporciona 

resultados operacionais e fluxos de caixa futuros estáveis e previsíveis. A Asa Branca Holding também 

opera seus ativos buscando a excelência operacional com foco na saúde e segurança de seus funcionários. 

Contratos de Compra e Venda de Energia com mecanismo de mitigação da variação do recurso eólico: O 

CCEAR de fonte eólicas oferecido no ACR prevê um mecanismo de amortização da variabilidade do recurso 

eólico anual e consequentemente oferece maior estabilidade no fluxo de caixa dos ativos contratados em 

comparação com ativos eólicos que comercializam sua energia no ACL. No caso da energia gerada pelos 

parques eólicos ser superior ao montante contratado no CCEAR, o excesso é liquidado pela CCEE ao preço 

do PLD, respeitando o limite de 130%, 120%, 110% e 100% nos 1º, 2, 3º e 4º ano a cada 4 (quatro) 

anos. Se a energia gerada for inferior ao montante do CCEAR, o volume não gerado entre 90% e 100% do 

volume do contrato é acumulado e descontado ao preço do CCEAR vigente ao término de um ciclo de 4 

(quatro) anos, enquanto o volume não gerado abaixo de 90% é descontado no ano seguinte, também ao 

preço do PPA vigente, o que significa que não há qualquer penalidade aplicada aos participantes do 2º LFA 

no âmbito de geração abaixo do comercializado. 

Robusto estudo de produção de energia baseado em 6 (seis) anos de operação aumentam a previsibilidade 

da receita futura: O estudo de produção de energia foi recentemente atualizado pela DNV-GL - Det Norske 

Veritas-Germanischer Lloyd (www.dnvgl.com.br), empresa de sólida reputação internacional, com base na 

geração histórica e a média da operação nos últimos 6 anos, descontando-se eventos isolados de 

http://www.dnvgl.com.br/
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indisponibilidade, corresponde ao P50 deste novo estudo. O Complexo Asa Branca apresentou boa 

performance, atingindo o P11 nos primeiros 4 (quatro) meses de 2021. 

 

Geração Histórica de Asa Branca. Fonte: Asa Branca Holding. 

Importante ressaltar que a produção de energia do Complexo Asa Branca não vem atingindo o volume 

contratado nos seus CCEARs. A geração de energia média dos parques eólicos é observada anualmente 

utilizando o histórico crescente de registros de geração dos últimos, e mais recentes, 48 (quarenta e oito) 

meses, e caso a geração média desse período fique abaixo de 90% do volume de sua Garantia Física, esta 

é reduzida nesta proporção. O impacto financeiro desta redução, no entanto, é apenas o spread entre o 

valor de compra e venda dessa energia adquirida para cobertura da Garantia Física, uma vez que ela é 

comprada ao preço de curto prazo e vendida concomitantemente ao preço do PLD. 
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Fonte: CG Participações e Asa Branca Holding 

Ativos da Asa Branca Holding: Sendo assim, a Asa Branca Holding é uma sociedade holding que 

controlará, quando do investimento pelo Fundo, as seguintes sociedades, cujas descrições seguem abaixo, 

e que atuam na área de geração de energia elétrica: (i) Asa Branca IV Energias Renováveis S.A; (ii) Asa 

Branca V Energias Renováveis S.A.; (iii) Asa Branca VI Energias Renováveis S.A.; (iv) Asa Branca VIII 

Energias Renováveis S.A.; e (v) Asa Branca VIII Energias Renováveis S.A. 

(i) Asa Branca IV Energias Renováveis S.A. 

A Asa Branca IV é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em 10 de março de 2010, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.681.456/0001-80, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Rua James Joule, nº 65, 16º andar, conjunto 161, parte G, Cidade Monções, CEP 04576-080, local onde 

funciona seu escritório administrativo, e filial situada na Cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do 

Norte, na Rua João Joaquim, nº 302, sala 01, Centro, CEP 59000-000, local em que é exercida a atividade 

de geração de energia elétrica por fontes alternativas. 

O objeto social da Asa Branca IV consiste na geração, como produtor independente, de energia elétrica, a 

partir de fontes alternativas, predominantemente a eólica, destinada à comercialização na modalidade de 

produção independente de energia; e, para consecução do objeto social, a implantação, administração e 

operação de centrais geradoras, bem como o desenvolvimento de projetos, a prestação de serviços de 

consultoria e outros serviços relacionados à geração de energias alternativas, obedecidas as normas legais 

e regulamentares aplicáveis a esse ramo de atividade. 

O capital social atual da Asa Branca IV é de R$ 31.530.285,45 (trinta e um milhões, quinhentos e trinta mil, 

duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sendo 100% detido pela Asa Branca Holding. 
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A Asa Branca IV é detentora da Central Geradora Eólica (“EOL”) Asa Branca IV, conforme Portaria nº 255, 

de 15 de abril de 2011 publicada pelo Ministério de Minas e Energia, válida até 18 de abril de 2046. A EOL 

Asa Branca IV entrou em operação comercial em 06 de dezembro de 2014, conforme Despacho nº 4.739, 

de 05 de dezembro de 2014, publicado pela ANEEL.  

 

(ii) Asa Branca V Energias Renováveis S.A. 

A Asa Branca V é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em 10 de março de 2010, inscrita 

no CNPJ/ME sob o nº 11.681.458/0001-70, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Rua James Joule, nº 65, 16º andar, conjunto 161, parte H, Cidade Monções, CEP 04576-080, local onde 

funciona seu escritório administrativo, e filial situada na Cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do 

Norte, na Rua João Joaquim, nº 302, sala 01, Centro, CEP 59000-000, local em que é exercida a atividade 

de geração de energia elétrica por fontes alternativas. 

O objeto social da Asa Branca V consiste na geração, como produtor independente, de energia elétrica, a 

partir de fontes alternativas, predominantemente a eólica, destinada à comercialização na modalidade de 

produção independente de energia; e, para consecução do objeto social, a implantação, administração e 

operação de centrais geradoras, bem como o desenvolvimento de projetos, a prestação de serviços de 

consultoria e outros serviços relacionados à geração de energias alternativas, obedecidas as normas legais 

e regulamentares aplicáveis a esse ramo de atividade. 

O capital social atual da Asa Branca V é de R$ 31.210.049,45 (trinta e um milhões, duzentos e dez mil, 

quarenta e nove mil e quarenta e cinco centavos), sendo 100% detido pela Asa Branca Holding. 

A Asa Branca V é detentora da EOL Asa Branca V, conforme Portaria nº 269, de 25 e abril de 2011 publicada 

pelo MME, válida até 26 de abril de 2046. A EOL Asa Branca V entrou em operação comercial em 06 de 

dezembro de 2014, conforme Despacho nº 4.739, de 05 de dezembro de 2014, publicado pela ANEEL.  

(iii) Asa Branca VI Energias Renováveis S.A. 

A Asa Branca VI é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em 15 de março de 2010, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.694.617/0001-70, com sede na tem sede na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Rua James Joule, nº 65, 16º andar, conjunto 161, parte I, Cidade Monções, CEP 04576-

080, local onde funciona seu escritório administrativo, e filial situada na Cidade de João Câmara, Estado do 

Rio Grande do Norte, na Rua João Joaquim, nº 302, sala 01, Centro, CEP 59000-000, local em que é 

exercida a atividade de geração de energia elétrica por fontes alternativas. 

O objeto social da Asa Branca VI consiste na geração, como produtor independente, de energia elétrica, a 

partir de fontes alternativas, predominantemente a eólica, destinada à comercialização na modalidade de 

produção independente de energia; e, para consecução do objeto social, a implantação, administração e 

operação de centrais geradoras, bem como o desenvolv imento de projetos, a prestação de serviços de 

consultoria e outros serviços relacionados à geração de energias alternativas, obedecidas as normas legais 

e regulamentares aplicáveis a esse ramo de atividade. 

O capital social atual da Asa Branca VI é de R$ 31.211.353,45 (trinta e um milhões, duzentos e onze mil e 

trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), sendo 100% detido pela Asa Branca Holding. 

A Asa Branca VI é detentora do EOL Asa Branca VI, conforme Portaria nº 293, de 06 de maio de 2011 

publicada pelo MME, válida até 09 de maio de 2046. A EOL Asa Branca VI entrou em operação comercial 
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em 06 de dezembro de 2014, conforme Despacho nº 4.739, de 05 de dezembro de 2014, publicado pela 

ANEEL.  

(iv) Asa Branca VII Energias Renováveis S.A. 

A Asa Branca VII é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em 15 de março de 2010, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.694.618/0001-15, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Rua James Joule, nº 65, 16º andar, conjunto 161, parte J, Cidade Monções, CEP 04576-080, local onde 

funciona seu escritório administrativo, e filial situada na Cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do 

Norte, na Rua João Joaquim, nº 302, sala 01, Centro, CEP 59000-000, local em que é exercida a atividade 

de geração de energia elétrica por fontes alternativas. 

O objeto social da Asa Branca VII consiste na geração, como produtor independente, de energia elétrica, 

a partir de fontes alternativas, predominantemente a eólica, destinada à comercialização na modalidade de 

produção independente de energia; e, para consecução do objeto social, a implantação, administração e 

operação de centrais geradoras, bem como o desenvolvimento de projetos, a prestação de serviços de 

consultoria e outros serviços relacionados à geração de energias alternativas, obedecidas as normas legais 

e regulamentares aplicáveis a esse ramo de atividade. 

O capital social atual da Asa Branca VII é de R$ 34.648.833,45 (trinta e quatro milhões, seiscentos e 

quarenta e oito mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), sendo 100% detido pela 

Asa Branca Holding. 

A Asa Branca VII é detentora da EOL Asa Branca VII, conforme Portaria nº 277, de 27 de abril de 2011 

publicada pelo MME, válida até 28 de abril de 2046. A EOL Asa Branca VII entrou em operação comercial 

em 06 de dezembro de 2014, conforme Despacho nº 4.739, de 05 de dezembro de 2014, publicado pela 

ANEEL.  

(v) Asa Branca VIII Energias Renováveis S.A. 

A Asa Branca VIII é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em 15 de março de 2010, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.694.621/0001-39, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Rua James Joule, nº 65, 16º andar, conjunto 161, parte K, Cidade Monções, CEP 04576-080, local onde 

funciona seu escritório administrativo, e filial situada na Cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do 

Norte, na Rua João Joaquim, nº 302, sala 01, Centro, CEP 59000-000, local em que é exercida a atividade 

de geração de energia elétrica por fontes alternativas. 

O objeto social da Asa Branca VIII consiste na geração, como produtor independente, de energia elétrica, 

a partir de fontes alternativas, predominantemente a eólica, destinada à comercialização na modalidade de 

produção independente de energia; e, para consecução do objeto social, a implantação, administração e 

operação de centrais geradoras, bem como o desenvolvimento de projetos, a prestação de serviços de 

consultoria e outros serviços relacionados à geração de energias alternativas, obedecidas as normas legais 

e regulamentares aplicáveis a esse ramo de atividade. 

O capital social atual da Asa Branca VIII é de R$ 31.213.361,45 (trinta e um milhões, duzentos e treze mil, 

trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), sendo 100% detido pela Asa Branca Holding. 

A Asa Branca VIII é detentora do EOL Asa Branca VIII, conforme Portaria nº 272, de 26 de abril de 2011 

publicada pelo MME, válida até 27 de abril de 2046. A EOL Asa Branca VIII entrou em operação comercial 
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em 06 de dezembro de 2014, conforme Despacho nº 4.739, de 05 de dezembro de 2014, publicado pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL. 

5.5. Concepção da Estrutura de Investimento do Fundo 

De acordo com o previsto nesta seção, o Fundo é um FIP-IE focado em ativos de infraestrutura que buscará 

investir em ativos do setor de energia elétrica, de modo que, na visão do Consultor de Investimentos, tais 

ativos apresentam qualidade técnica, longevidade operacional, escala adequada e custos de operação 

consistentes. O Fundo não poderá investir em sociedades que (i) atuem no subsetor de “Distribuição”, ou 

(ii) utilizem como fonte energética nuclear, óleo combustível ou diesel, ou carvão para a geração de energia 

elétrica. 

Abaixo, apresentamos uma visão geral das características estruturais de investimento a serem buscadas 

para o portfólio alvo do Fundo: 

[•] 

Com base nessas projeções, conforme Relatório de Avaliação das Sociedades Iniciais, no Anexo V deste 

Prospecto Preliminar, a meta de rentabilidade estimada do Fundo seria equivalente a: [•] 

A EXPECTATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM 

DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO 

PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE 

RISCOS AOS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE PROSPECTO PRELIMINAR SÃO 

BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFIVATIVAMENTE 

DIFERENTES. 

O DISPOSTO NESTE CAPÍTULO NÃO REPRESENTA QUALQUER GARANTIA DE QUE O FUNDO 

INVESTIRÁ NOS ATIVOS ALVO DESCRITOS ACIMA, OU DE QUE O FUNDO OU O CONSULTOR 

DE INVESTIMENTOS CONSEGUIRÃO IMPLEMENTAR A ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO. PARA 

MAIS INFORMAÇÕES, VEJA ITEM “RISCO RELACIONADO À NÃO AQUISIÇÃO DOS ATIVOS 

ALVO” NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 

5.6. Investimento nas Sociedades Iniciais 

O Fundo utilizará os recursos da Oferta para, potencialmente, adquirir até [•]% ([•] por cento) da 

participação de titularidade dos Vendedores nas Sociedades Iniciais, por meio de recursos obtidos com a 

Oferta. Na data do investimento pelo Fundo, os Vendedores serão titulares da participação de 100% (cem 

por cento) no capital social das Sociedades Iniciais [(menos 1 (uma) ação)]. 

O Fundo exercerá efetiva influência na definição de sua política estratégica e na gestão das Sociedades 

Iniciais por meio da celebração de acordo de acionistas com os Vendedores, que continuarão detendo uma 

participação minoritária nas Sociedades Iniciais quando do investimento pelo Fundo. 

5.6.1. Conflito de Interesse no Investimento nas Sociedades Iniciais 

Tendo em vista que a participação a ser potencialmente adquirida das Sociedades Iniciais é detida pelos 

Vendedores, que são partes relacionadas ao Consultor de Investimentos, a aquisição de participação direta 

ou indireta nas Sociedades Iniciais pelo Fundo implica em conflito de interesse entre o Fundo e o Consultor 

de Investimentos, nos termos da regulamentação em vigor. Portanto, os Investidores, ao aceitarem 
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participar da Oferta por meio da assinatura do Pedido de Reserva ou do Termo de Aceitação da Oferta, 

conforme o caso, serão convidados a outorgar procuração em favor do Coordenador Líder, consoante 

modelo anexo ao Pedido de Reserva ou Termo de Aceitação da Oferta, conforme o caso, para fins de 

deliberação pelo respectivo outorgado, na qualidade de representante de cada Cotista, da possibilidade de 

investimento, direta ou indiretamente, pelo Fundo nas Sociedades Iniciais, com os recursos decorrentes da 

Oferta, conforme descrito neste Prospecto Preliminar. A celebração da procuração pelo Investidor é 

facultativa e, caso celebrada, não poderá ser outorgada para o Consultor de Investimentos ou parte a ela 

vinculada. Adicionalmente, tendo em vista que existe a possibilidade de os Vendedores continuarem a deter 

participação nas Sociedades Iniciais, após o investimento pelo Fundo nas Sociedades Iniciais, poderão 

ocorrer eventuais situações de conflito de interesses entre o Fundo, na qualidade de acionista majoritário 

das Sociedades Iniciais, e o Vendedores, na qualidade de acionistas minoritários das Sociedades Iniciais, 

após o investimento pelo Fundo. 

Da referida procuração indicada no parágrafo acima constará orientação de voto permitindo que o Cotista 

concorde ou não com a aquisição, pelo Fundo, de participação societária no capital social das Sociedades 

Iniciais. Além disso, da procuração constará orientação de voto segregado por assunto, de modo que o 

Cotista poderá aprovar, reprovar ou se abster de votar a favor ou contra de, conforme o caso, cada uma 

das duas matérias elencadas na ordem do dia da Assembleia Geral Originária. 

A outorga da procuração, desde que com orientação de voto favorável às matérias deliberadas 

na Assembleia Geral Originária, constituirá expressa autorização do Cotista para que o 

Coordenador Líder, na qualidade de representante do Cotista, aprove, na Assembleia Geral 

Originária, a aquisição, nos termos da Instrução CVM 578 e do Regulamento, de participação 

societária detida pelos Vendedores, direta ou indiretamente, na Sociedades Iniciais. 

A procuração ficará válida até o encerramento da Assembleia Geral Originária e poderá ser revogada pelo 

Cotista, unilateralmente, a qualquer tempo até a data da realização da Assembleia Geral Originária, de 

acordo com os mesmos procedimentos adotados para sua outorga. Dessa forma, o Cotista poderá revogar 

a respectiva procuração mediante: (i) comunicação entregue ao Administrador, de forma física, no 

endereço: Praia de Botafogo, n.º 501, 6º andar, Torre Corcovado, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; (ii) envio 

de correio eletrônico (e-mail) de revogação ao endereço por meio do qual foi convidado a outorgar a 

procuração, com cópia para o Administrador, no endereço eletrônico indicado na Seção “2.1. Informações 

Sobre as Partes”, na página [•] deste Prospecto Preliminar; ou ainda, (iii) comparecimento pelo Cotista na 

Assembleia Geral Originária para exercício do seu voto. 

EM QUE PESE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARA APROVAR AS MATÉRIAS 

LISTADAS ACIMA, O ADMINISTRADOR E O CONSULTOR DE INVESTIMENTOS DESTACAM A 

IMPORTÂNCIA E RECOMENDAM A PARTICIPAÇÃO DOS COTISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL 

ORIGINÁRIA, TENDO EM VISTA QUE TAIS MATÉRIAS SÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 578. 

NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO INVESTIRÁ NOS ATIVOS MENCIONADOS NESTA SEÇÃO, 

CONFORME DESCRITOS NAS PÁGINAS [•] A [•] DESTE PROSPECTO. 

5.6.2. Contrato de Investimento das Sociedades Iniciais 

Sujeito à aprovação dos Cotistas no âmbito da Assembleia Geral Originária, espera-se que o investimento 

pelo Fundo nas Sociedades Iniciais seja concretizado por meio da assinatura de contratos de compra e 
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venda de ações (“Contratos de Compra e Venda de Ações”). As minutas dos Contratos de Compra e 

Venda de Ações permanecem em negociação entre o Fundo e os Vendedores. 

Os principais termos e condições a serem formalizados nos Contratos de Compra e Venda de Ações a ser 

celebrado entre os Vendedores e o Fundo compreendem:  

[•] 

A AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DAS SOCIEDADES INICIAIS 

ENCONTRA-SE EM FASE DE NEGOCIAÇÃO E DEPENDERÁ DE APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

GERAL ORIGINÁRIA. DESSA FORMA, NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO INVESTIRÁ, 

DIRETA OU INDIRETAMENTE, NAS SOCIEDADES INICIAIS, CONFORME DESCRITO NESTE 

PROSPECTO PRELIMINAR, E QUE OS INVESTIMENTOS EM TAIS ATIVOS ALVO, CASO 

EFETIVADOS, SERÃO REALIZADOS NA FORMA DESCRITA NESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 

5.6.3. Acordos de Acionistas no âmbito das Sociedades Iniciais 

Os principais termos e condições dos acordos de acionistas a serem formalizados entre o Fundo e os 

Vendedores, na qualidade de acionistas das Sociedades Iniciais, compreendem: 

[•] 
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6. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  
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6.1. Destinação dos recursos 

Com base no Preço de Subscrição Base, é estimado que os recursos líquidos provenientes da Oferta, após 

a dedução das comissões e das respectivas despesas, e considerando a distribuição do Montante Total da 

Oferta, sejam de aproximadamente R$[•] ([•] reais) por Cota Classe A. Para informações detalhadas acerca 

das comissões e das despesas da Oferta, veja o item “4.27. – Custos da Oferta” na página [•] deste 

Prospecto Preliminar. 

Os recursos líquidos da Oferta serão destinados à aquisição de participação de titularidade dos Vendedores 

no capital social das Sociedades Iniciais, observado que: 

(I) Em caso de distribuição do Montante Mínimo da Oferta, os recursos líquidos provenientes da 

Oferta serão destinados, preferencialmente, na forma da tabela abaixo: 

Ativos 
% do ativo a ser 

adquirido pelo Fundo 

Valor aproximado dos 

recursos líquidos da 

Oferta destinado à 

aquisição dos ativos 

(R$)1 

% aproximado 

do montante 

líquido da 

Oferta1 

 

[•] 

 

[•]% 

 

[•] 

 

[•] 

[•] [•]% [•] [•] 

1 Valores e percentuais aproximados para aquisição das Sociedades Iniciais, considerando o Preço de Subscrição Base.  

(II) Em caso de distribuição do Montante Total da Oferta, os recursos líquidos provenientes da 

Oferta serão destinados, preferencialmente, na forma da tabela abaixo: 

Ativos 
% do ativo a ser 

adquirido pelo Fundo 

Valor aproximado dos 

recursos líquidos da 

Oferta destinado à 

aquisição dos ativos 

(R$)1 

% aproximado 

do montante 

líquido da 

Oferta1 

 

[•] 

 

[•]% 

 

[•] 

 

[•] 

[•] [•]% [•] [•] 

1 Valores e percentuais aproximados para aquisição das Sociedades Iniciais, considerando o Preço de Subscrição Base.  

A aquisição da participação societária de titularidade dos Vendedores no capital social das 

Sociedades Iniciais está em fase de negociação e dependerá de aprovação da Assembleia Geral 

Originária. Dessa forma, não há garantia de que o Fundo investirá, direta e/ou indiretamente, 
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nas Sociedades Iniciais, conforme descrito neste Prospecto Preliminar, e que os investimentos 

em tais ativos, caso efetivados, serão realizados na forma descrita neste Prospecto Preliminar. 

Para maiores informações a respeito da aquisição de valores mobiliários em caso de 

distribuição parcial, veja a Seção “10. – Fatores de Risco”, a partir da página [•] deste 

Prospecto Preliminar e em especial o Fator de Risco “Riscos da Distribuição Parcial e da não 

colocação do Montante Mínimo da Oferta” na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Para maiores informações sobre as Sociedades Iniciais, consulte a seção “5. – Informações 

Relativas às Sociedades Iniciais”, na página [•] deste Prospecto Preliminar.  

Conforme descrito na Seção “5. – Informações Relativas às Sociedades Iniciais” na página [•] deste 

Prospecto Preliminar, tendo em vista que a participação a ser potencialmente adquirida no capital social 

das Sociedades Iniciais é, atualmente, de titularidade dos Vendedores, que são partes relacionadas ao 

Consultor de Investimentos, a aquisição de participação no capital social das Sociedades Iniciais pelo Fundo 

pode implicar em Conflito de Interesse. Portanto, os Investidores, ao aceitarem participar da Oferta por 

meio da assinatura ou confirmação eletrônica do Pedido de Reserva ou do Termo de Aceitação da Oferta, 

conforme o caso, serão convidados a outorgar procuração em favor do Coordenador Líder, consoante 

modelo anexo ao Pedido de Reserva ou Termo de Aceitação da Oferta, conforme o caso, para fins de 

deliberação pelo respectivo outorgado, na qualidade de representante de cada Cotista, da possibilidade de 

investimento, pelo Fundo, nas Sociedades Iniciais, com os recursos decorrentes da Oferta, conforme 

descrito neste Prospecto Preliminar. A procuração não poderá ser outorgada para o Consultor de 

Investimentos ou parte a ele vinculada.  

A outorga da procuração acima descrita, desde que com orientação de voto favorável às 

matérias deliberadas na Assembleia Geral Originária, constituirá expressa autorização do 

Cotista para que o Coordenador Líder, na qualidade de representante do Cotista, aprove, na 

Assembleia Geral Originária, a aquisição, pelo Fundo, nos termos do Artigo 44 da Instrução 

CVM 578, e do Regulamento, de participação societária de titularidade dos Vendedores no 

capital social das Sociedades Iniciais. O Conflito de Interesses descrito acima somente será 

descaracterizado mediante aprovação prévia de Cotistas reunidos na Assembleia Geral 

Originária, conforme quórum previsto no Artigo 36, inciso (xii) do Regulamento e na Instrução 

CVM 578. 

Para maiores informações, vide Seção “5. – Informações Relativas às Sociedades Iniciais”, 

bem como o Fator de Risco “Risco de Conflitos de Interesse e de Alocações de Oportunidades 

de Investimento” nas páginas [•] e [•], respectivamente, deste Prospecto Preliminar. 

Após as aquisições descritas acima, o Fundo poderá aplicar o saldo remanescente em outros Ativos Alvo  

que venham a ser selecionados pelo Gestor Temporário, com orientação do Consultor de Investimentos 

(durante a Fase de Transição) ou pelo Gestor (após a Fase de Transição), e/ou em Ativos Financeiros, 

observada a Política de Investimento. 

Caso o investimento em Ativos Alvo não seja concluído dentro do Prazo para Enquadramento e o Fundo 

não esteja enquadrado no nível mínimo de investimento estabelecido no Regulamento e na Lei nº 11.478, 

o Fundo será liquidado ou transformado em outra modalidade de fundo de investimento, nos termos da 

Lei nº 11.478. Em caso de liquidação do Fundo, o Administrador devolverá eventuais valores que tenham 

sido depositados pelos investidores que assinaram o Termo de Aceitação da Oferta. Referidos valores, se 

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

Prazo para Enquadramento, sem qualquer remuneração ou correção monetária. Na hipótese de 
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transformação do Fundo em outra modalidade de fundo de investimento, será convocada Assembleia Geral 

de Cotistas do Fundo para deliberar sobre a aprovação da referida transformação. Em caso de não 

aprovação da transformação pela Assembleia, o Administrador devolverá eventuais valores que tenham 

sido depositados pelos investidores que assinaram o Termo de Aceitação da Oferta no âmbito da Oferta, 

no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da referida Assembleia, sem qualquer remuneração ou correção 

monetária. 

O DISPOSTO NESTE CAPÍTULO NÃO REPRESENTA QUALQUER GARANTIA DE QUE O FUNDO 

INVESTIRÁ NOS ATIVOS ALVO DESCRITOS ACIMA, OU DE QUE O FUNDO OU O CONSULTOR 

DE INVESTIMENTOS CONSEGUIRÃO IMPLEMENTAR A ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO. PARA 

MAIS INFORMAÇÕES, VEJA ITEM “RISCO RELACIONADO À NÃO AQUISIÇÃO DOS ATIVOS 

ALVO” NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 
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7. SUMÁRIO DO FUNDO 
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ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO FUNDO. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS 
SOBRE O FUNDO ESTÃO NO REGULAMENTO, LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. 
 

7.1. Base legal 

O Fundo é um fundo de investimento em participações em infraestrutura (“FIPs-IE”). 

Os FIPs-IE foram instituídos pela Lei nº 11.478, como conversão da Medida Provisória nº 348, de 22 de 

janeiro de 2007, e, atualmente, são regulamentados pela Instrução CVM 578 (que também regulamenta 

as demais categorias de fundos de investimento em participações, como o FIP Capital Semente, o FIP 

Empresas Emergentes, o FIP Multiestratégia e o FIP-PD&I). 

Os FIPs-IE são veículos de investimento constituídos sob a forma de condomínio fechado, sendo uma 

comunhão de recursos destinados à aquisição de ações, bônus de subscrição, debêntures, conversíveis ou 

não em ações, ou outros títulos de emissão de sociedades anônimas, de capital aberto ou fechado, desde 

que permitidos pela regulamentação da CVM sobre fundos de investimento em participações, que 

desenvolvam novos projetos de infraestrutura no território nacional, nos setores de energia, transporte, 

água e saneamento básico, irrigação e outras áreas tidas como prioritárias pelo Poder Executivo Federal.  

Os FIPs-IE devem participar do processo decisório das companhias investidas, com efetiva influência na 

definição de sua política estratégica e na sua gestão, por meio da detenção de ações que integrem o 

respectivo bloco de controle, pela celebração de acordo de acionistas, ou, ainda pela celebração de 

qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de outro procedimento que assegure aos FIPs-IE 

efetiva influência na definição da política estratégica e gestão das companhias investidas, inclusive através 

da indicação de membros do conselho de administração. 

Abaixo estão destacados, de forma resumida, alguns pontos normativos relevantes, decorrentes da Lei 

nº 11.478, da Instrução CVM 578 e/ou do Código ABVCAP|ANBIMA, concernentes à condução das 

atividades dos FIP-IE, destacando-se aquelas relacionadas à transparência e governança. 

• manutenção de, no mínimo 90% (noventa por cento), de seu patrimônio líquido investido em ações, 

bônus de subscrição, debêntures, conversíveis ou não em ações, ou outros títulos de emissão de sociedades 

anônimas, de capital aberto ou fechado, desde que permitidos pela regulamentação da CVM sobre fundos 

de investimento em participações, que desenvolvam novos projetos de infraestrutura nos setores de 

energia, transporte, água, saneamento básico, irrigação, além de outras áreas tidas como prioritárias pelo 

Poder Executivo Federal; 

• o FIP-IE tem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias depois de obtido o registro de funcionamento 

perante a CVM para iniciar suas atividades e para se enquadrar no nível mínimo de investimento 

estabelecido pela regulamentação aplicável; 

• as sociedades investidas pelo FIP-IE devem seguir, pelo menos, as práticas de governança 

corporativa estabelecidas pela CVM para as companhias investidas por FIPs – como, por exemplo, mandato 

unificado de até 2 (dois) anos para o Conselho de Administração, se houver, e adesão à câmara de 

arbitragem para resolução de conflitos societários; 

• nos termos da legislação aplicável, o FIP-IE deverá ter, no mínimo, 5 (cinco) cotistas, sendo que 

cada cotista não poderá ter mais que 40% (quarenta por cento) das cotas, ou auferir rendimento superior 

a 40% (quarenta por cento) do rendimento do respectivo FIP-IE, sem prejuízo de eventuais limites mais 
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restritivos (tal como o Limite de Participação); e 

• o gestor do FIP-IE deve adotar política de prevenção e gestão de conflito de interesses, com 

previsão de full disclosure aos cotistas sobre situações que possam afetar a independência e a 

imparcialidade de atuação do gestor e, consequentemente, colocar em risco o cumprimento de seu dever 

fiduciário. 

7.2. Características Gerais do Fundo 

Forma e base legal: O Fundo é um fundo de investimento em participações da categoria “Infraestrutura” 

constituído sob a forma de condomínio fechado, regido por seu Regulamento e pelas disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, em especial (i) os Artigos 1.368-C a 1.368-F do Código Civil; (ii) a Instrução 

CVM 578; (iii) a Lei 11.478; e (iv) o Código ABVCAP/ANBIMA. 

Segundo os critérios estabelecidos no Código ABVCAP|ANBIMA, o Fundo é classificado como Diversificado 

– Tipo 3. 

Prazo de Duração: O Fundo terá Prazo de Duração de 99 (noventa e nove) anos, contados a partir da data 

da primeira integralização de Cotas. 

Objetivo e Política de Investimentos: O Fundo terá como política de investimento a aquisição de Ativos 

Alvo, ou seja, ações, bônus de subscrição, debêntures, públicas ou privadas, simples ou conversíveis, ou 

outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de sociedades 

anônimas, de capital aberto ou fechado (ou cotas de fundos de investimento em participações que invistam 

nos ativos acima) que desenvolvam projetos no Setor Alvo, bem como sociedades holding que invistam 

exclusivamente em outras sociedades que se enquadrem nesta definição, e nos termos da Lei nº 11.478, 

participem do processo decisório da companhia investida, com influência na definição de sua política 

estratégica e na sua gestão. O Fundo tem como objetivo proporcionar a seus Cotistas a valorização do 

capital investido no longo prazo, preponderantemente por meio da aquisição de Ativos Alvo. 

As Sociedades Iniciais e as Novas Sociedades investidas pelo Fundo deverão atender, individualmente, ao 

Limite de Endividamento durante o período em que o Fundo detiver investimento em tal Sociedade Inicial 

ou Nova Sociedade. O Consultor de Investimento durante a Fase de Transição ou ao Gestor após a Fase 

de Transição, deverá evidenciar anualmente quando do fechamento das Demonstrações Financeiras do 

Fundo ao Administrador que as Sociedades Iniciais e as Novas Sociedades atendem ao Limite de 

Endividamento. 

O Fundo deverá manter, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu Patrimônio Líquido investido em 

Ativos Alvo do Setor Alvo, não sendo permitido o investimento em Valores Mobiliários de Sociedades Alvo 

que (i) atuem no subsetor de “Distribuição”, ou (ii) utilizem como fonte energética nuclear, óleo combustível 

ou diesel, ou carvão para a geração de energia elétrica. Durante a Fase de Transição, o Gestor Temporário 

realizará a alocação de recursos do Fundo em Ativos Alvo mediante recomendação do Consultor de 

Investimentos e, após a Fase de Transição, o Gestor será responsável de forma exclusiva pela alocação 

dos recursos do Fundo em Ativos Alvo, sem prejuízo da responsabilidade do Consultor de Investimentos, 

no limite de suas atribuições. 

A participação do Fundo no processo decisório de uma companhia investida pode ocorrer: (i) pela detenção 

de ações que integrem o respectivo bloco de controle; (ii) pela celebração de acordo de acionistas ou, 

ainda, (iii) pela celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de outro 

procedimento que assegure ao Fundo efetiva influência na definição da política estratégica e gestão dos 
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Ativos Alvo, inclusive, mas não se limitando, por meio da indicação de membros do conselho de 

administração. 

O Fundo não poderá realizar operações com derivativos, exceto quando tais operações: (i) forem realizadas 

exclusivamente para fins de proteção patrimonial; ou (ii) envolverem opções de compra ou venda de ações 

das companhias que integram a carteira do Fundo com o propósito de (a) ajustar o preço de aquisição da 

companhia investida com o consequente aumento ou diminuição futura na quantidade de ações investidas; 

ou (b) alienar essas ações no futuro como parte da estratégia de desinvestimento do Fundo. Adicionalmente, 

de acordo com as disposições da Resolução CMN nº 4.661, ao realizar operações com derivativos, o Fundo 

deverá observar cumulativamente as seguintes condições: (i) registro da operação ou negociação em bolsa 

de valores ou de mercadorias e futuros ou em mercado de balcão organizado; e (ii) a atuação de câmaras 

e prestadores de serviços de compensação e de liquidação como contraparte central garantidora da 

operação. 

O Fundo realizará AFAC nas companhias abertas ou fechadas em que investir, observado que: (i) o Fundo 

somente poderá realizar AFAC em companhias em que já tiver investido na data da realização do referido 

AFAC; (ii) o Fundo poderá utilizar até o valor que for maior entre (a) 30% (trinta por cento) do seu capital 

subscrito; ou (b) 30% (trinta por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo em conjunto com os Ativos 

Financeiros para realizar AFAC nas companhias por ele investidas; (iii) os AFAC somente poderão ser 

realizados caso seja vedado, em cada caso, o arrependimento do adiantamento por parte do Fundo; e (iv) 

em qualquer caso, o AFAC deve ser convertido em aumento de capital da companhia investida em, no 

máximo, 12 (doze) meses da sua realização. 

Principais características das Cotas e Direitos Patrimoniais: O patrimônio do Fundo será dividido em 3 (três) 

classes de cotas, quais sejam, as Cotas Classe A, as Cotas Classe B e as Cotas Amortizáveis, sendo que as 

Cotas Amortizáveis somente serão originadas em casos excepcionais e por tempo limitado, mediante a 

conversão de Cotas Classe A em Cotas Amortizáveis, nos termos do Capítulo IV do Regulamento. As Cotas 

correspondem a frações ideais do patrimônio do Fundo, sendo todas nominativas e escriturais em nome 

de seu titular, conferindo aos Cotistas de uma mesma classe idênticos direitos patrimoniais, políticos e 

econômicos. 

Excetuado os detentores das Cotas Amortizáveis, todos os Cotistas terão o direito de comparecer às 

Assembleias Gerais de Cotistas, sendo atribuído a cada Cota o direito a um voto nas Assembleias Gerais de 

Cotistas. Em virtude da vedação prevista no Artigo 31, Parágrafo 1º, da Instrução CVM 578, o Consultor 

de Investimentos durante a Fase de Transição e o Gestor após a Fase de Transição, enquanto titular de 

Cotas, não terá direito de voto nas Assembleias Gerais de Cotistas, exceto se assim autorizado pela 

Assembleia Geral de Cotistas. As Cotas Classe A e as Cotas Classe B outorgarão aos seus titulares 

exatamente os mesmos direitos e obrigações, exceto pela restrição à negociação das Cotas Classe B 

prevista no Artigo 28 do Regulamento. 

As Cotas Classe A serão destinadas a Investidores Qualificados. Os Cotistas detentores de Cotas Classe A 

e Cotas Classe B no momento de novas emissões de Cotas Classe A terão Direito de Preferência na 

subscrição de novas Cotas Classe A emitidas dentro do limite do Capital Autorizado por meio de Ofertas 

Subsequentes, na proporção de Cotas Classe A ou Cotas Classe B que possuírem. O Direito de Preferência 

deverá ser exercido por um período mínimo de 10 (dez) Dias Úteis, observado o disposto no ato que 

deliberar pela realização da Oferta Subsequente e os procedimentos operacionais estabelecidos pela B3. A 

data de corte para a apuração da elegibilidade dos Cotistas ao exercício do Direito de Preferência de que 

trata o Parágrafo 2º do artigo 21 do Regulamento será informada no instrumento que aprovar a realização 

da aludida Oferta Subsequente. 
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As Cotas Classe B serão destinadas exclusivamente ao Gestor e/ou a partes a ele relacionadas após a Fase 

de Transição, por meio de (a) conversão de Cotas Classe A subscritas pelo Gestor Temporário no âmbito 

da presente Oferta ou Ofertas Subsequentes conforme previsto no Parágrafo 4º do Artigo 20 do 

Regulamento e transferidas para o Gestor e/ou a partes a ele relacionadas ao término da Fase de Transição, 

se aplicável, ou (b) por meio de emissão de Novas Cotas Classe B, nos termos do Regulamento. Após o 

encerramento da Primeira Oferta, o Gestor Temporário, durante a Fase de Transição, ou o Gestor e/ou 

partes a ele relacionadas, após a Fase de Transição, deverá manter investimento em montante equivalente 

a 3% (três por cento) do montante total de Cotas ou de Novas Cotas emitidas com base no Capital 

Autorizado ou cujas emissões venham a ser deliberadas em Assembleia Geral de Cotistas. A exigência do 

percentual de 3% (três por cento) acima referido deixará de produzir efeitos caso (a) deixem de ser 

aplicáveis as exigências correspondentes estabelecidas na Resolução CMN 4.661, ou norma que a substitua, 

ou (b) o Fundo deixe de possuir como Cotistas investidores que sejam entidades fechadas de previdência 

complementar – EFPC. Os Cotistas detentores de Cotas Classe B terão Direito de Preferência para a 

subscrição de novas Cotas Classe B no âmbito de novas emissões, as quais deverão respeitar o mesmo 

critério de precificação previsto para as Cotas Classe A quando emitidas em conjunto, em observância ao 

0 do Artigo 20 do Regulamento, não podendo ceder tal direito de preferência a terceiros, observado que a 

data de corte que definirá quais Cotistas titulares de Cotas Classe B serão elegíveis ao exercício do Direito 

de Preferência será definida nos documentos que aprovarem a referida emissão de novas Cotas Classe B. 

Referido Direito de Preferência será exercido mediante simples comunicação pelo Gestor e/ou pelas partes 

relacionadas ao Administrador, em até 10 (dez) Dias Úteis antes da data da emissão das novas Cotas Classe 

B. 

Para os fins de atendimento ao percentual indicado no parágrafo acima, após o encerramento da presente 

Oferta de Cotas Classe A do Fundo e da Fase de Transição, o Gestor Temporário transferirá suas Cotas 

Classe A ao Gestor e/ou partes a ele relacionadas, momento em que o Gestor e/ou partes a ele relacionadas 

deverá solicitar a conversão das Cotas Classe A de sua titularidade em Cotas Classe B, mediante o envio 

de notificação ao Administrador nesse sentido. Referida conversão em Cotas Classe B será realizada: (i) na 

mesma proporção do número de Cotas Classe A detidas pelo Gestor, conforme aplicável; e (ii) diretamente 

junto ao Administrador, fora do ambiente administrado pela B3. 

Cotas Amortizáveis: As Cotas Amortizáveis serão destinadas exclusivamente à operacionalização da 

amortização integral compulsória para os fins de enquadramento ao Limite de Participação, conforme 

procedimento abaixo descrito. 

Limite de Participação: Caso um Cotista venha a deter mais de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas do 

Fundo, ultrapassando o Limite de Participação, ficarão automaticamente suspensos os seus  direitos 

econômicos e políticos em relação às Cotas que ultrapassarem o Limite de Participação, incluindo, sem 

limitação, o direito de votar nas Assembleias Gerais de Cotistas. 

Adicionalmente ao disposto acima, caso o Cotista não enquadre suas Cotas Classe A em excesso ao Limite 

de Participação no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da notificação pelo Administrador de que 

trata o Parágrafo 3º do Artigo 16 do Regulamento, o Administrador poderá realizar, automática e 

compulsoriamente, sem a necessidade de Assembleia Geral de Cotistas, a conversão das referidas Cotas 

Classe A em excesso ao Limite de Participação na classe de Cotas Amortizáveis até que a participação de 

referido Cotista seja reduzida a 24,99% (vinte e quatro inteiros e noventa e nove centésimos por cento) 

das Cotas Classe A. As Cotas Amortizáveis serão, automática e compulsoriamente, sem a necessidade de 

Assembleia Geral de Cotistas, amortizadas integralmente pelo Administrador no mesmo dia de  sua 

conversão e o valor correspondente à amortização compulsória das Cotas Amortizáveis será pago nos 

termos do Parágrafo 9º do Artigo 16 do Regulamento. Nesse caso, as Cotas Amortizáveis serão amortizadas 

integralmente pelo valor equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor patrimonial das Cotas 
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Classe A já emitidas ou 75% (setenta e cinco por cento) do valor de mercado das Cotas Classe A, o que 

for menor, apurado no Dia Útil imediatamente anterior à data de conversão, observado o disposto no Erro! 

Fonte de referência não encontrada. do artigo 15 do Regulamento. 

O valor correspondente à amortização compulsória das Cotas Amortizáveis será pago em uma ou mais 

parcelas, em moeda corrente, no último Dia Útil de cada semestre, proporcionalmente ao número de 

titulares de Cotas Amortizáveis na data de sua amortização, e estará condicionado à manutenção após 

referido pagamento, em caixa do Fundo, de recursos líquidos que sobejem a soma de (i) 5% (cinco por 

cento) do Patrimônio Líquido, (ii) montante suficiente para pagamento dos encargos do Fundo nos 6 (seis) 

meses subsequentes, e (iii) o valor de todas as obrigações de investimento assumidas pelo Fundo, 

conforme apresentada pelo Gestor ao Administrador. Não havendo valores que sobejem a soma acima 

suficientes para a amortização total das Cotas Amortizáveis no último Dia Útil de um determinado semestre, 

o saldo pendente poderá ser pago no último Dia Útil do semestre subsequente, quando novamente o será 

aplicada a regra prevista neste parágrafo, podendo o pagamento do saldo ser sucessivamente prorrogado 

até o integral pagamento do saldo devido. 

Após o envio do pedido conversão, as Cotas serão convertidas em Cotas Amortizáveis na mesma data da 

autorização do Administrador (ou a quem venha a prestar os serviços de escrituração de Cotas ao Fundo), 

sendo sua amortização integral e liquidação financeira nos termos previstos nos Parágrafos do Artigo 16 

do Regulamento processada diretamente junto ao Administrador (ou a quem venha a prestar os serviços 

de escrituração de Cotas ao Fundo), observados os termos do Regulamento 

Na hipótese de desenquadramento passivo de qualquer Cotista ao Limite de Participação em decorrência 

da amortização de Cotas Amortizáveis nos termos acima, a parcela de Cotas que exceder o Limite de 

Participação passivamente não sujeitará o respectivo titular à conversão automática prevista nos parágrafos 

acima. Sem prejuízo, será vedada qualquer aquisição adicional de Cotas pelo Cotista desenquadrado 

passivamente e, na hipótese de descumprimento, o referido Cotista estará sujeito aos procedimentos 

descritos no Erro! Fonte de referência não encontrada. e no 0 do artigo 15 do Regulamento. 

Adicionalmente, será cobrada das Cotas Amortizáveis, no momento do pagamento da amortização integral 

compulsória, uma taxa de saída no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor das Cotas Amortizáveis, 

a qual será revertida em benefício do Fundo. 

Obrigações do Administrador: Além das atribuições que lhe são conferidas por força de lei, da 

regulamentação aplicável ao Fundo e do Regulamento, são obrigações do Administrador:  

i. manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem, por 5 (cinco) anos após o encerramento 

do Fundo: 

a. os registros de Cotistas e de transferências de Cotas; 

b. o livro de atas das Assembleias Gerais de Cotistas; 

c. o livro de presença de Cotistas em Assembleias Gerais de Cotistas; 

d. os relatórios da Empresa de Auditoria sobre as demonstrações contábeis; 

e. os registros e demonstrações contábeis referentes às operações realizadas pelo Fundo e ao 

patrimônio do Fundo; e 

f. cópia da documentação relativa às operações do Fundo. 
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ii. receber dividendos, bonificações e quaisquer outros rendimentos ou valores atribuídos ao Fundo; 

iii. pagar, às suas expensas, eventuais multas cominatórias impostas pela CVM, nos termos da legislação 

vigente, em razão de atrasos no cumprimento dos prazos previstos na Instrução CVM 578 e/ou no 

Regulamento; 

iv. elaborar, em conjunto com o Gestor e, se for o caso com o Consultor de Investimentos, relatório a 

respeito das operações e resultados do Fundo, incluindo a declaração de que foram obedecidas as 

disposições da legislação aplicável; 

v. no caso de instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a documentação referida 

no inciso (i) do Artigo 7º do Regulamento até o término do mesmo; 

vi. exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos inerentes ao patrimônio e às 

atividades do Fundo; 

vii. transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua 

condição de administrador do Fundo; 

viii. manter os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo custodiados em entidade 

de custódia autorizada ao exercício da atividade pela CVM, ressalvado o disposto no Artigo 37 da 

Instrução CVM 578; 

ix. elaborar e divulgar aos Cotistas e à CVM as informações previstas no Capítulo VIII da Instrução CVM 

578; 

x. cumprir as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas; 

xi. manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo Fundo, bem como 

as demais informações cadastrais; 

xii. fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo Fundo; 

xiii. cumprir e fazer cumprir todas as disposições do Regulamento; 

xiv. cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos 

governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios; 

xv. disponibilizar aos Cotistas e à CVM, conforme o caso, os seguintes documentos: 

a. edital de convocação e outros documentos relativos a Assembleias Gerais de Cotistas, no mesmo 

dia de sua convocação; 

b. no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas nas assembleias gerais 

ordinárias ou extraordinárias; 

c. até 8 (oito) dias após sua ocorrência, as atas das Assembleias Gerais de Cotistas;  

d. prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento de oferta pública de 

distribuição de Cotas, nos prazos estabelecidos em regulamentação específica. 
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xvi. proteger e promover os interesses do Fundo; 

xvii. empregar, na defesa dos direitos dos Cotistas e do Fundo, a diligência exigida pelas circunstâncias, 

praticando todo e qualquer ato necessário para assegurá-los, tomando inclusive as medidas judiciais 

cabíveis; e 

xviii. divulgar a todos os Cotistas e à CVM qualquer ato ou fato relevante atinente ao Fundo, conforme 

especificado no Capítulo XV do Regulamento. 

Obrigações do Gestor: Sem prejuízo das atribuições e obrigações impostas ao Administrador nos termos 

do Regulamento e da regulamentação aplicável, (a) durante a Fase de Transição competirá ao Gestor 

Temporário, na função de Gestor e sob orientação do Consultor de Investimentos, e (b) após a Fase de 

Transição, exclusivamente ao Gestor, as seguintes funções: 

i. prospectar, selecionar, negociar e firmar, em nome do Fundo, quaisquer documentos, acordos ou 

contratos necessários ao cumprimento da política de investimento do Fundo, representando o Fundo, 

para todos os fins de direito, para essa finalidade, incluindo mas não se limitando a, acordos de 

confidencialidade, memorandos de entendimento, propostas vinculantes e não vinculantes, 

compromissos de investimento, acordos de investimento, contratos de compra e venda e de usufruto, 

celebrar, ainda que na qualidade de interveniente, contratos de concessão, autorização ou outorga de 

serviços e uso de bens públicos e prestar as garantias correlatas cabíveis, boletins de subscrição, 

acordos de acionistas e/ou de cotistas, livros societários, atos e documentos necessários à 

representação do Fundo em assembleias gerais de fundos ou de companhias investidas, inclusive 

assembleias gerais extraordinárias e ordinárias, além de quaisquer outros atos e documentos 

relacionados de qualquer forma aos investimentos e desinvestimentos do Fundo; 

ii. apoiar as companhias investidas, em defesa dos interesses do Fundo e sempre que julgar conveniente, 

por meio do fornecimento de orientação estratégica, incluindo estratégias alternativas de distribuição, 

identificação de potenciais mercados e parceiros estratégicos, bem como de reestruturação financeira, 

mantendo a efetiva influência na definição da política estratégica e na gestão das companhias 

investidas, e assegurando as práticas de governança referidas no Regulamento e na regulamentação 

em vigor; 

iii. fornecer ao Administrador todas as informações e documentos necessários para que este possa 

cumprir suas obrigações, incluindo, dentre outros: 

a) as informações necessárias para que o Administrador determine que o Fundo se enquadra como 

entidade de investimento, nos termos da Instrução CVM 579; 

b) as demonstrações contábeis anuais auditadas das companhias investidas, elaboradas por Empresa 

de Auditoria quando aplicável; e 

c) o laudo de avaliação do valor justo das companhias investidas, quando aplicável nos termos da 

regulamentação contábil específica, bem como todos os documentos necessários para que o 

Administrador possa validá-lo e formar suas conclusões acerca das premissas utilizadas pelo gestor 

para o cálculo do valor justo. 

iv. custear, às suas expensas, as despesas de propaganda do Fundo; 

v. elaborar anualmente, em conjunto com o Administrador, relatório a respeito das operações e 

resultados do Fundo, incluindo a declaração de que foram obedecidas as disposições regulamentares 



 

116 

aplicáveis, assim como as constantes do Regulamento; 

vi. fornecer ao Administrador, sempre quando for o caso e sempre que necessário para atender às 

solicitações da CVM e dos demais órgãos competentes, os dados, posições de carteira, informações, 

análises e estudos que fundamentaram a compra e/ou venda de qualquer ativo que tenha integrado, 

ou ainda integre, a carteira do Fundo, sem qualquer limitação, colaborando no esclarecimento de 

qualquer dúvida que tais órgãos regulamentadores possam ter com relação a tais operações; 

vii. fornecer aos Cotistas que assim requererem, estudos e análises de investimento para fundamentar as 

decisões a serem tomadas em Assembleia Geral de Cotistas, incluindo os registros apropriados com 

as justificativas das recomendações e respectivas decisões; 

viii. fornecer aos Cotistas, no mínimo semestralmente, atualizações periódicas dos estudos e análises que 

permitam o acompanhamento dos investimentos realizados, objetivos alcançados, perspectivas de 

retorno e identificação de possíveis ações que maximizem o resultado do investimento; 

ix. exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos inerentes ao patrimônio e às 

atividades do Fundo; 

x. transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua 

condição de prestador de serviços ao Fundo; 

xi. cumprir as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas e do Comitê Consultivo, quando aplicável; 

xii. se responsabilizar pela gestão do caixa do Fundo, por meio de investimentos e desinvestimentos nos 

Ativos Financeiros; 

xiii. cumprir e fazer cumprir todas as disposições do Regulamento; 

xiv. executar as transações de investimento e desinvestimento do Fundo, nos termos da política de 

investimentos do Fundo; 

xv. negociar e contratar, em nome do Fundo, terceiros para a prestação de serviços de assessoria e 

consultoria relacionados diretamente ao investimento ou o desinvestimento nos Ativos Alvo, se for o 

caso; 

xvi. representar o Fundo, conforme previsto no Regulamento e na legislação aplicável, perante as 

companhias investidas, entidades governamentais, autarquias, agências reguladoras e quaisquer 

terceiros, no que diz respeito aos negócios desenvolvidos pelas companhias investidas, monitorar os 

investimentos do Fundo, assinar documentos relacionados aos Ativos Alvo na qualidade de 

interveniente anuente sempre que necessário e de acordo com a regulamentação aplicável; 

xvii. orientar o Administrador para a emissão de novas Cotas ou a amortização e o resgate de Cotas, 

observado o disposto no Regulamento; 

xviii. monitorar os ativos integrantes da carteira do Fundo e exercer o direito de voto decorrente dos Ativos 

Alvo, realizando todas as demais ações necessárias para tal exercício; 

xix. no caso de instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a documentação que 

suportou as decisões de investimentos e desinvestimentos, bem como demais informações das 
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companhias investidas até o término do mesmo; 

xx. manter a efetiva influência na definição da política estratégica e na gestão das companhias investidas 

e assegurar as práticas de governança referidas no Regulamento, bem como conjuntos de melhores 

práticas, o que inclui, mas não se limita, a adoção ou aprimoramento de procedimentos de controles 

internos (compliance) pelas companhias investidas para fins de prevenção a corrupção, preservação 

do meio ambiente, respeito às leis e relações do trabalho, privacidade e proteção de dados pessoais, 

prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo dentre outros conjuntos de melhores 

práticas adotados no mercado; 

xxi. durante o Prazo de Duração, manter a Equipe Chave Provisória (durante a Fase de Transição) ou a 

Equipe Chave Contour à disposição do Fundo, observado o disposto no Regulamento; 

xxii. decidir, em conjunto com o Administrador, o prestador de serviços de auditoria independente do Fundo;  

e 

xxiii. promover a efetiva gestão de caixa e carteira diária do Fundo. 

Obrigações do Consultor de Investimentos: O Consultor de Investimentos será a entidade responsável por 

orientar o Gestor Temporário durante a Fase de Transição na seleção, avaliação, aquisição, alienação, 

subscrição, conversão, permuta e exercício dos demais direitos inerentes aos ativos e às modalidades 

operacionais que integrem a carteira de ativos do Fundo, salvo em caso de eventual necessidade de 

aprovação pela Assembleia Geral de Cotistas, conforme previsto no Regulamento. Após a Fase de Transição, 

caso o Consultor de Investimentos tenha seu pedido de Registro de Gestor aprovado pela CVM e obtido 

seu Registro de Gestor, as atividades de gestão da carteira serão realizadas exclusivamente pelo Consultor 

de Investimentos, já na qualidade de Gestor, de maneira discricionária, nos termos do Regulamento. 

Durante a Fase de Transição, o Consultor de Investimentos exercerá as suas funções como consultor de 

investimentos do Fundo, em colaboração ao Gestor Temporário, conforme descrito no Parágrafo Segundo 

do Artigo 3º do Regulamento e nos termos do Contrato de Consultoria. 

Após a Fase de Transição, caso o Consultor de Investimentos tenha seu pedido de Registro de Gestor 

aprovado pela CVM e obtido seu Registro de Gestor, o Gestor Temporário não mais exercerá a função de 

Gestor e o Consultor de Investimentos passará a exercer as suas funções como gestor de recursos do 

Fundo, nos termos do Contrato de Gestão e do Regulamento, assumindo a condição de Gestor. O Consultor 

de Investimentos, enquanto existir essa figura, receberá uma parcela da Taxa de Administração pela 

prestação de serviços ao Fundo, nos termos do Regulamento e do Contrato de Consultoria. Após a Fase de 

Transição, caso o Consultor de Investimentos tenha seu pedido de Registro de Gestor aprovado pela CVM 

e obtido seu Registro de Gestor, o Gestor, além da parcela da Taxa de Administração devida ao Gestor, 

receberá a parcela da Taxa de Administração antes devida ao Consultor de Investimentos, nos termos do 

Contrato de Gestão e do Regulamento. Caso o Consultor de Investimentos não obtenha seu Registro de 

Gestor até o término da Fase de Transição, (a) a atividade de gestão do Fundo continuará sendo exercida 

pelo Gestor Temporário ou por outra Pessoa que vier a substituí-lo, conforme deliberação em Assembleia 

Geral de Cotistas, nos termos do Artigo 14 do Regulamento, e (b) o Consultor de Investimentos continuará 

prestando serviços de consultoria ao Fundo, nos termos do Contrato de Consultoria, podendo renunciar ao 

cargo de consultor de investimentos do Fundo a qualquer momento após o encerramento da Fase de 

Transição, observado o disposto no Artigo 13, Parágrafo Único, do Regulamento. 

Comitê Consultivo: Sujeito à aprovação por meio da Decisão da CVM, o Fundo terá um Comitê Consultivo 

que será instalado previamente à realização de uma transação com partes relacionadas ou com potencial 

conflito de interesses cuja atribuição é avaliar e determinar a realização de referidas transações com partes 

relacionadas ou com potencial conflito de interesses, além de aprovar a celebração de eventuais acordos 
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de acionistas relativos aos Ativos Alvo. O Comitê Consultivo está sujeito a todas as regras previstas no 

artigo 38 da Instrução CVM 578, exceto pelo pagamento de remuneração de seus membros às expensas 

do Fundo. 

O Comitê Consultivo será composto por 3 (três) membros e 1 (um) suplente, que poderão ser pessoas 

físicas ou jurídicas, independentes e contratados, às expensas do Fundo, residentes e domiciliadas no Brasil, 

ou não, para atuar, profissionalmente como membros do Comitê Consultivo, com mandatos unificados de 

3 (três) anos, permitida a reeleição. Os membros e seu suplente serão eleitos pelos Cotistas reunidos em 

Assembleia Geral de Cotistas, conforme dispõe o artigo 33 do Regulamento, a qual fixará também sua 

remuneração, se houver. Na hipótese de vacância em cargo ou cargos do Comitê Consultivo, por renúncia, 

morte, interdição ou qualquer outra razão, o cargo vago será automaticamente preenchido pelo suplente, 

caso haja, até que seja eleito pelos Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas um novo membro 

para completar o mandato. 

Nos termos do Parágrafo 5º do Artigo 14 do Regulamento, competirá também ao Comitê Consultivo a 

indicação de uma lista tríplice de sugestões de instituições para assumir a função de gestor do Fundo, em 

substituição ao Gestor na hipótese de sua renúncia, para serem aprovadas pelos Cotistas reunidos em 

Assembleia Geral de Cotistas. 

Competirá ao Consultor de Investimentos durante a Fase de Transição e ao Gestor após a Fase de Transição, 

a seleção prévia dos membros a serem indicados para o Comitê Consultivo, para posterior aprovação dos 

Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas. Para tanto, o Consultor de Investimentos durante a 

Fase de Transição e o Gestor após a Fase de Transição deverá selecionar 4 (quatro) potenciais candidatos 

(incluindo o suplente) e submeter seus nomes e qualificação ao Administrador, para que esse convoque a 

Assembleia Geral de Cotistas para eleição dos membros apresentados pelo Consultor de Investimentos 

durante a Fase de Transição e pelo Gestor após a Fase de Transição ou aprovação de novos membros 

indicados pelos Cotistas. Em qualquer hipótese, os Cotistas poderão indicar outros membros para compor 

o Comitê Consultivo, assim como destituir os membros eleitos, sendo o quórum de destituição o mesmo 

para a eleição dos membros do Comitê Consultivo. 

Caso a Assembleia Geral de Cotistas não aprove os membros atuais pelo(s) membro(s) sugerido(s) pelo 

Consultor de Investimentos durante a Fase de Transição e pelo Gestor após a Fase de Transição, novos 

candidatos deverão ser selecionados pelo Consultor de Investimentos ou Gestor, conforme o caso, cuja 

indicação deverá ser deliberada em Assembleia Geral de Cotistas a ocorrer em até 30 (trinta) dias contados 

da primeira Assembleia Geral de Cotistas convocada para tal finalidade, nos termos do parágrafo 2º do 

Artigo 33 do Regulamento. 

Sem prejuízo do disposto no Erro! Fonte de referência não encontrada. do Artigo 33 do Regulamento, 

o Consultor de Investimentos durante a Fase de Transição e o Gestor após a Fase de Transição deverá, 

antes do término do mandato dos membros do Comitê Consultivo, proceder com a indicação dos membros 

do Comitê Consultivo e solicitar ao Administrador que realize o envio da convocação de Assembleia Geral 

de Cotistas para deliberar sobre a eleição de novos membros, pelo menos, 30 (trinta) dias antes do término 

do mandato dos membros atuais. 

Os membros indicados pelo Consultor de Investimentos para compor o Comitê Consultivo inicialmente são: 

[•] 

O Comitê Consultivo terá competência para deliberar sobre potenciais transações do Fundo com partes 

relacionadas e/ou que impliquem em potencial situação de conflito de interesses do Administrador, do 

Gestor e/ou do Consultor de Investimentos, nos termos da Instrução CVM 578. 

O Consultor de Investimentos ou o Gestor, conforme o caso, ao submeter uma transação conflitada ou 

com partes relacionadas à análise do Comitê Consultivo, deverá apresentar, além dos detalhes da transação, 
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um laudo de avaliação do ativo que pretende adquirir produzido por uma empresa de avaliação 

independente indicada pelo Comitê Consultivo, sendo que o ativo pretendido deverá atender aos Critérios 

de Elegibilidade previstos para Novas Sociedades, conforme Anexo III a do Regulamento. 

O Comitê Consultivo avaliará a proposta de transação e poderá: (i) negar a sua realização ou (ii) emitir 

opinião favorável à realização da transação. Caso o parecer do Comitê Consultivo seja favorável à realização 

da transação, e desde que: (i) a transação atenda aos requisitos previstos para Novas Sociedades; e (ii) o 

valor efetivo da transação tenha diferença de até 5% (cinco por cento) superior do valor indicado no laudo 

de avaliação elaborado por terceiro independente, o Gestor estará autorizado a proceder com a transação. 

Caso: (i) a transação não atenda aos Critérios de Elegibilidade previstos para Novas Sociedades, conforme 

Anexo III ao Regulamento; ou (ii) o valor efetivo da transação apresente diferença superior a 5% (cinco 

por cento) do valor indicado no laudo de avaliação, o Consultor de Investimentos durante a Fase de 

Transição e o Gestor após a Fase de Transição deverá submeter a transação para deliberação pela 

Assembleia Geral de Cotistas. 

Assembleia Geral de Cotistas: A Assembleia Geral de Cotistas deve se reunir anualmente, e 

extraordinariamente, sempre que os interesses do Fundo exigirem. 

Competências da Assembleia Geral de Cotistas: Será de competência privativa da Assembleia Geral de 

Cotistas a aprovação das matérias abaixo, com os respectivos quóruns de aprovação: 

 

Deliberação Quórum de Aprovação 

i. deliberar, anualmente, sobre as contas relativas ao fundo e 

deliberar, em até 180 (cento e oitenta) dias após o término do 

exercício social, sobre as demonstrações contábeis apresentadas pelo 

Administrador, acompanhadas do relatório dos auditores 

independentes; 

Maioria das Cotas presentes 

ii. deliberar sobre a alteração do Regulamento; 50%+1 das Cotas subscritas 

iii. deliberar sobre a destituição ou substituição do Administrador 

e/ou do Gestor Temporário durante a Fase de Transição e escolha de 

seus substitutos; 

50%+1 das Cotas subscritas 

iv. deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão, transformação ou 

eventual liquidação do Fundo; 

50%+1 das Cotas subscritas 

v. deliberar sobre a emissão e distribuição de Novas Cotas acima 

do Capital Autorizado, bem como os prazos, termos e condições para 

subscrição e integralização dessas Cotas, observado o disposto no 

Erro! Fonte de referência não encontrada. do Regulamento; 

50%+1 das Cotas subscritas 
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Deliberação Quórum de Aprovação 

vi. deliberar sobre o aumento da Taxa de Administração, inclusive 

no que diz respeito à participação nos resultados do Fundo; 

50%+1 das Cotas subscritas 

vii. deliberar sobre a alteração do Prazo de Duração; Maioria das Cotas presentes  

viii. deliberar sobre a alteração do quórum de instalação e 

deliberação da Assembleia Geral de Cotistas; 

50%+1 das Cotas subscritas 

ix. deliberar sobre a instalação, composição, organização e 

funcionamento dos comitês e conselhos do Fundo além do Comitê 

Consultivo;  

50%+1 das Cotas subscritas 

x. deliberar, quando for o caso, sobre o requerimento de 

informações de Cotistas; 

Maioria das Cotas presentes 

xi. deliberar sobre a prestação de fiança, aval, aceite ou qualquer 

outra forma de coobrigação e de garantias reais, em nome do Fundo; 

2/3 das Cotas subscritas 

xii. deliberar sobre a aprovação de operações com partes 

relacionadas que não tenham sido aprovadas pelo Comitê Consultivo, 

nos termos do Erro! Fonte de referência não encontrada. e que: 

(i) não atenda aos Critérios de Elegibilidade previstos para Novas 

Sociedades, conforme Anexo III a ao Regulamento; ou (ii) o valor 

proposto pelo Gestor supere o laudo de avaliação independente em 

mais de 5%, bem como sobre as demais hipóteses de Conflito de 

Interesses, conforme previstas na regulamentação aplicável, que não 

estejam sujeitas à competência do Comitê Consultivo; 

50%+1 das Cotas subscritas 

xiii. deliberar sobre a eleição e/ou destituição dos membros do 

Comitê Consultivo; 

Maioria das Cotas presentes 

 

xiv. deliberar sobre o investimento pelo Fundo em valores 

mobiliários que não atenda a um ou mais dos Critérios de Elegibilidade; 

Maioria das Cotas presentes 

xv. deliberar sobre a inclusão de encargos não previstos no 50%+1 das Cotas subscritas 
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Deliberação Quórum de Aprovação 

Regulamento ou o seu respectivo aumento acima dos limites máximos 

previstos no Regulamento, conforme aplicável; 

xvi. deliberar sobre a integralização de cotas do Fundo com 

contribuição de ativos, bem como do laudo de avaliação do valor justo 

dos ativos que serão utilizados para integralização; 

50%+1 das Cotas subscritas 

xvii. deliberar sobre a alteração da classificação adotada pelo 

Fundo de acordo com o previsto no Código ANBIMA; 

50%+1 das Cotas subscritas 

xviii. deliberar sobre os procedimentos a serem adotados caso ainda 

haja Ativos Alvo no Fundo ao final de seu Prazo de Duração, bem como 

sobre eventuais procedimentos de entrega dos Ativos Alvo aos Cotistas 

na liquidação do Fundo. 

Maioria das Cotas presentes 

xix. deliberar sobre a destituição ou substituição do Consultor de 

Investimentos durante a Fase de Transição ou do Gestor após a Fase 

de Transição, sem Justa Causa e escolha de seu substituto;  

80% das Cotas subscritas 

xx. deliberar sobre a destituição ou substituição do Consultor de 

Investimentos durante a Fase de Transição ou do Gestor após a Fase 

de Transição, por Justa Causa, e escolha de seu substituto; 

50%+1 das Cotas subscritas 

xxi. deliberar sobre a alteração do Limite de Endividamento das 

Sociedades Iniciais ou Novas Sociedades, desde que sua alteração 

gere impacto negativo material ao Fundo; e 

Maioria das Cotas presentes 

xxii. aprovar a contratação de despesas e custos gerais e 

administrativos das Sociedades Iniciais ou Novas Sociedades, desde 

que estes custos ou despesas gerem impacto negativo material ao 

Fundo; 

Maioria das Cotas presentes 

xxiii. aprovação de acordo de acionistas referente aos Ativos Alvo 

em situação de Conflito de Interesses, bem como suas modificações, 

desde que não tenham sido aprovados pelo Comitê Consultivo.  

Maioria das Cotas presentes 
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As deliberações dos Cotistas serão tomadas de acordo com os quóruns previstos acima, observado que 

outras matérias de competência privativa de Assembleia Geral de Cotistas não previstas acima serão 

aprovadas pela maioria das Cotas presentes, sendo certo que alterações ao Regulamento que decorram 

das, ou sejam relacionadas às, matérias previstas em incisos do Artigo 37 do Regulamento que prevejam 

quórum específico somente poderão ser aprovadas mediante voto afirmativo de Cotistas representando, 

no mínimo, quórum equivalente àquele necessário para aprovação das matérias previstas em tais itens. 

Não serão computados os votos dos Cotistas que (i) se encontrem em situação de Conflito de Interesses; 

(ii) sejam proprietários diretos ou indiretos do bem objeto do laudo de avaliação, no caso de deliberação 

prevista no inciso “xvi” do Artigo 37 do Regulamento; (iii) sejam o Administrador, o Gestor ou o Consultor 

de Investimentos; (iv) sejam sócios, diretores e/ou funcionários do Administrador, do Gestor ou do 

Consultor de Investimentos; (v) sejam empresas consideradas partes relacionadas ao Administrador, ao 

Gestor ou ao Consultor de Investimentos, seus sócios, diretores e funcionários; (vi) sejam prestadores de 

serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; exceto em caso de anuência expressa da maioria 

dos demais Cotistas, manifestada na própria Assembleia Geral de Cotistas, ou em instrumento de 

procuração que se refira especificamente à Assembleia Geral de Cotistas em que se dará a permissão de 

voto; ou (vii) tenham suas Cotas convertidas em Cotas Amortizáveis em razão do disposto no Erro! Fonte 

de referência não encontrada. do Regulamento. 

Taxa de Administração: A Taxa de Administração englobará os pagamentos devidos ao Administrador, ao 

Gestor, ao Consultor de Investimentos, aos membros do Comitê Consultivo e ao Custodiante e não inclui 

valores correspondentes aos demais encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo de acordo com 

o disposto no Regulamento e na regulamentação vigente. A Taxa de Administração deverá observar o valor 

mínimo mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) corrigido anualmente pelo IGP-M em janeiro de cada 

ano, devendo referido valor mínimo, se aplicado, ser dividido de forma pro rata entre os Cotistas com base 

na proporção de sua participação sobre o Patrimônio Líquido. 

A parcela da Taxa de Administração devida ao Administrador pelos Cotistas detentores de (a) Cotas Classe 

A corresponderá ao percentual de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, a partir da data da primeira 

integralização de Cotas Classe A, sobre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Classe A e Cotas 

Amortizáveis, e (b) Cotas Classe B corresponderá ao percentual de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao 

ano, a partir da data da primeira integralização de Cotas Classe B, sobre o Patrimônio Líquido 

correspondente às Cotas Classe . 

A parcela da Taxa de Administração devida ao Gestor Temporário durante a Fase de Transição (“Taxa de 

Gestão Temporária”) pelos Cotistas detentores de (a) Cotas Classe A corresponderá ao percentual de 

0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, a partir da data da primeira integralização de Cotas Classe A, 

sobre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Classe A e Cotas Amortizáveis, e (b) Cotas Classe B 

corresponderá ao percentual de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, a partir da data da primeira 

integralização de Cotas Classe B, sobre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Classe B. 

A parcela da Taxa de Administração devida ao Consultor de Investimentos durante a Fase de Transição 

(“Taxa de Consultoria”) pelos Cotistas detentores de (a) Cotas Classe A corresponderá ao percentual de 

0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, a partir da data da primeira integralização de Cotas Classe 

A, sobre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Classe A, e Cotas Amortizáveis, e (b) Cotas Classe 

B corresponderá ao percentual de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, a partir da data da 

primeira integralização de Cotas Classe B, sobre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Classe B. 

Após a Fase de Transição e desde que obtido o Registro de Gestor, o Consultor de Investimentos, já na 

qualidade de Gestor do Fundo, fará jus ao recebimento de uma remuneração correspondente à soma da 

Taxa de Gestão Temporária e da Taxa de Consultoria, conforme previstas nos Parágrafos 2º e 3º do Artigo 

45 do Regulamento, respectivamente (“Taxa de Gestão”), deixando de ser aplicáveis, portanto, a partir 

de então a Taxa de Gestão Temporária e a Taxa de Consultoria. No caso de ultrapassada a Fase de 
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Transição e o Consultor de Investimentos não tiver obtido o Registro de Gestor perante a CVM, 50% 

(cinquenta por cento) da sua remuneração será devida integralmente ao Gestor Temporário, passando a 

integrar a Taxa de Gestão Temporária, sem a redução da Taxa de Administração cobrada pelo Fundo. 

Em caso de destituição sem Justa Causa do Consultor de Investimentos durante a Fase de Transição ou do 

Gestor após a Fase de Transição, o Fundo deverá pagar a Taxa de Administração Extraordinária, que será 

devida na data da deliberação acerca da destituição sem Justa Causa, e paga com recursos disponíveis do 

Fundo, observado o disposto no Regulamento. 

Outras Taxas: Poderá ser cobrada taxa de ingresso de novos investidores quando da subscrição de novas 

Cotas emitidas em ofertas subsequentes de Cotas do Fundo, para fins de arcar com os custos decorrentes 

da estruturação e distribuição das novas Cotas, sendo tal taxa determinada pelo Consultor de Investimentos 

durante a Fase de Transição ou pelo Gestor após a Fase de Transição, quando da emissão de Novas Cotas 

dentro do Capital Autorizado ou pela Assembleia Geral de Cotistas em caso de emissão de Novas Cotas 

além do Capital Autorizado. 

Com exceção da taxa de saída cobrada em relação à amortização das Cotas Amortizáveis, não será cobrada 

taxa de performance e nem taxa de saída pelo Fundo. 

Amortização de Cotas: As Cotas do Fundo serão amortizadas, sem redução do seu número, a critério do 

Gestor, observado que o Gestor buscará, em regime de melhores esforços, amortizações no mínimo anuais, 

com possibilidade de amortização em períodos menores, de todos os rendimentos, dividendos, juros sobre 

capital próprio, e quaisquer outros proventos oriundos dos Ativos Alvo, observadas as regras de 

enquadramento da carteira do Fundo e observado o Parágrafo Terceiro do Artigo 42 do Regulamento. A 

amortização das Cotas do Fundo deverá observar os procedimentos operacionais da B3, incluindo o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis de antecedência entre a divulgação do evento de amortização e seu efetivo 

pagamento. 

Durante a Fase de Transição, a amortização de Cotas do Fundo (incluindo aquelas realizadas com recursos 

decorrentes de desinvestimentos, líquido de despesas e reservas do Fundo) deverá ser realizada pelo 

Gestor Temporário conforme orientação do Consultor de Investimentos, ressalvada a amortização 

obrigatória nos termos abaixo. 

Todas as Cotas farão jus a pagamentos de amortização em igualdade de condições, observado o disposto 

no Regulamento, observado que qualquer amortização e distribuição de recursos financeiros líquidos 

deverá ser realizada de forma pro rata para todos os Cotistas. 

Na liquidação total ou parcial dos investimentos (incluindo participações nas Sociedades Iniciais e Novas 

Sociedades e/ou participações detidas direta ou indiretamente pelas Sociedades Iniciais e Novas 

Sociedades), o Consultor de Investimentos, durante a Fase de Transição, ou o Gestor, após a Fase de 

Transição, deverá obrigatoriamente instruir o Administrador a proceder com a amortização de Cotas no 

valor total dos recursos obtidos com tal liquidação, descontados quaisquer encargos e despesas do Fundo. 

Exercício Social e Demonstrações Contábeis: O exercício social terá a duração de 1 ano, com término no 

dia 31 de março de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações contábeis previstas na 

regulamentação vigente. As demonstrações contábeis do Fundo, inclusive os critérios de provisionamento 

e baixa de investimentos, estarão sujeitas às normas de escrituração expedidas pela CVM e serão auditadas 

anualmente por Empresa de Auditoria. 

As demonstrações contábeis e informações trimestrais do Fundo poderão ser acessadas pelos Cotistas 

através da seguinte página da rede mundial de computadores do Administrador: 

https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual. 

https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
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Caso, ao longo do período de distribuição da Oferta, haja a divulgação pelo Fundo de alguma informação 
periódica exigida pela regulamentação aplicável, o Prospecto Preliminar ou o Prospecto Definitivo, conforme 
aplicável, serão novamente divulgados a fim de refletir tais informações no formato de anexo, sendo certo 
que não haverá abertura de prazo para desistência, tampouco para modificação dos Pedidos de Reserva e 

das ordens de investimento pelos Investidores da Oferta. 

Arbitragem: O Fundo, os Cotistas, o Administrador, o Gestor e o Consultor de Investimentos obrigam-se a 

resolver, por meio de arbitragem, administrada pela Câmara de Arbitragem do Mercado (“CAM”), nos 

termos do seu Regulamento de Arbitragem (“Regulamento CAM”) e da Lei 9.307/96, toda e qualquer 

disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, e inclusive seus sucessores a qualquer título, 

relacionada ou oriunda, em especial, da existência, aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação 

e/ou resolução seus efeitos, das disposições contidas no Regulamento e nas normas editadas pela CVM 

que lhe sejam aplicáveis. A arbitragem será conduzida por 3 árbitros, nomeados na forma do Regulamento 

CAM, será confidencial, e terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. A CAM (se antes 

da assinatura do Termo de Arbitragem) ou o primeiro tribunal arbitral constituído (se depois da assinatura 

do Termo de Arbitragem) poderá, mediante requerimento de qualquer das partes da arbitragem, consolidar 

procedimentos arbitrais simultâneos desde que (a) as cláusulas compromissórias sejam compatíveis; e (b) 

não haja prejuízo injustificável a uma das partes das arbitragens consolidadas. 

7.3. Tributação 

As regras de tributação adiante descritas tomam como base o disposto na legislação brasileira em vigor na 

data de aprovação do Regulamento e tem por objetivo descrever genericamente o tratamento tributário 

aplicável aos Cotistas e ao Fundo caso cumpridas todas as condições e requisitos previstos na Lei nº 11.478 

e na Instrução CVM 578, assumindo ainda, para esse fim, que o Fundo irá cumprir as regras de investimento 

constantes da regulamentação estabelecida pela CVM. 

O não atendimento das condições e requisitos previstos na Lei nº 11.478 e na Instrução CVM 578 resultará 

na sua liquidação ou transformação em outra modalidade de fundo de investimento, nos termos do artigo 

1º, § 9º, da Lei nº 11.478. Em tal cenário, o tratamento descrito abaixo deixará de ser aplicável aos 

Cotistas, aplicando-se, em seu lugar, para o IRRF, alíquotas regressivas conforme o tempo de investimento 

de 22,5% (vinte e cinco e meio por cento) (aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias) a 15% 

(quinze por cento) (aplicações com prazo superior a 720 (setecentos e vinte) dias), conforme previsto na 

Lei nº 11.033. 

Os Cotistas não devem considerar unicamente os comentários aqui contidos para fins de avaliar o 

tratamento tributário de seu investimento, devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação 

específica à qual estarão sujeitos, especialmente quanto a outros tributos eventualmente aplicáveis a esse 

investimento ou a ganhos porventura auferidos. As informações aqui contidas levam em consideração as 

previsões de legislação e regulamentação aplicáveis à hipótese vigentes nesta data. 

As considerações desta seção têm o propósito de descrever genericamente o tratamento tributário 

aplicável, sem, portanto, exaurir os potenciais impactos fiscais inerentes ao investimento. O tratamento 

tributário pode sofrer alterações em função de mudanças futuras na legislação pertinente e da interpretação 

da Receita Federal do Brasil sobre o cumprimento dos requisitos acima descritos. 

7.3.1. Tributação da Carteira do Fundo 

As explicações contidas abaixo referem-se exclusivamente à tributação incidente sobre operações 

realizadas pelo Fundo e que não deve, de forma alguma, ser confundida com a tributação aplicável a cada 

um dos Cotistas constante da seção “Tributação dos Cotistas” na página [•] deste Prospecto Preliminar. 
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a) IRRF: Os rendimentos e ganhos líquidos ou de capital apurados nas operações da carteira do Fundo 

estão isentos de IRRF.  

b) IOF: As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do IOF/Títulos à alíquota 

zero. O Poder Executivo pode majorar, a qualquer tempo, a alíquota do IOF/Títulos até o percentual de 

1,5% (um e meio por cento) ao dia, relativamente a operações ocorridas após este eventual aumento, 

exceção feita às operações com derivativos, cuja alíquota pode ser majorada em até 25% (vinte e cinco 

por cento) para transações realizadas após este eventual aumento. 

7.3.2. Tributação dos Cotistas 

Desde que o Fundo cumpra os limites de diversificação e as regras de enquadramento previstas na Lei nº 

11.478, as regras de tributação relativas ao IR aplicáveis aos Cotistas são as seguintes: 

As regras de tributação relativas ao IRRF aplicáveis aos Cotistas são as seguintes: 

a) Cotista Pessoa Física: As pessoas físicas Cotistas do Fundo serão isentas do IRRF sobre os 

rendimentos auferidos por ocasião de resgate e amortização de Cotas, bem como no caso de liquidação do 

Fundo. Além disso, os ganhos auferidos na alienação de Cotas são tributados à alíquota zero em operações 

realizadas em bolsa ou fora de bolsa. 

b) Cotista Pessoa Jurídica: As pessoas jurídicas Cotistas do Fundo serão tributadas pelo IR sob a 

sistemática de ganhos líquidos à alíquota de 15% (quinze por cento) no caso de ganhos de capital auferidos 

na alienação de Cotas, nas operações realizadas dentro ou fora de bolsa. As distribuições pelo Fundo 

realizadas na forma de amortização ou resgate de cotas se sujeitam ao IRRF à alíquota de 15% (quinze 

por cento), bem como no caso de liquidação do Fundo. Em qualquer caso, as perdas incorridas com as 

operações realizadas por pessoas jurídicas residentes no País não serão dedutíveis da apuração do lucro 

real. 

c) Cotistas Residentes no Exterior: Aos Cotistas que invistam nos mercados financeiro e de capitais 

brasileiros por meio da Resolução CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Cotistas INR”) é aplicável 

tratamento tributário específico determinado em função de residirem ou não em país ou jurisdição com 

tributação favorecida, conforme listadas na Instrução Normativa nº 1.037, de 4 de junho de 2010 (“JTF”).  

d) Cotistas INR não residentes em JTF: (i) os rendimentos auferidos por ocasião de resgate, 

amortização e liquidação do Fundo ficam sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze por 

cento); (ii) os ganhos auferidos na alienação de Cotas são isentos do IRRF em operações realizadas em 

bolsa ou fora de bolsa. 

As regras de tributação relativas ao IOF aplicáveis aos Cotistas são as seguintes: 

a) IOF/Câmbio: As operações de câmbio para ingressos e remessas de recursos, inclusive aquelas 

realizadas por meio de operações simultâneas de câmbio, conduzidas por Cotistas INR, independentemente 

da jurisdição de residência, desde que vinculadas às aplicações no Fundo, estão sujeitas atualmente ao 

IOF à alíquota zero. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por 

ato do Poder Executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a transações 

ocorridas após este eventual aumento. 

b) IOF/Títulos: O IOF/Títulos incidente sobre as negociações de Cotas do Fundo, quando se tratar do 

mercado primário, fica sujeito à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, limitado 
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ao rendimento da operação, em função do prazo, conforme tabela anexa do Decreto nº 6.306/2007, sendo 

o limite igual a zero após 30 (trinta) dias. Contudo, em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser 

majorada a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,5% (um e meio por cento) 

ao dia, relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento. 

As considerações acima têm o propósito de descrever genericamente o tratamento tributário aplicável, 

sem, portanto, se pretenderem exaustivas quanto aos potenciais impactos fiscais inerentes ao 

investimento. O tratamento tributário pode sofrer alterações em função de mudanças futuras na legislação 

pertinente. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, VEJA ITEM “RISCOS DE ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA” NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 

7.4. Principais Fatores de Risco do Fundo 

Considerando o disposto pelo inciso IV do parágrafo 3º do artigo 40 da Instrução CVM 400, abaixo são 

descritos os 5 (cinco) principais Fatores de Risco do Fundo: 

(i) Risco Relacionado à Liquidez das cotas de emissão do Fundo: o Fundo, constituído sob a forma 

de condomínio fechado, não admite o resgate das Cotas nem das Cotas Amortizáveis a qualquer 

momento. A amortização das cotas do Fundo será realizada na medida em que o Fundo tenha 

disponibilidade para tanto, ou na data de liquidação do Fundo. Caso os Cotistas queiram se desfazer 

dos seus investimentos no Fundo, será necessária a venda das suas Cotas no mercado secundário, 

devendo ser observado, para tanto o disposto no Regulamento. Ainda, considerando tratar-se de um 

produto novo e que o mercado secundário existente no Brasil para negociação de cotas de fundos de 

investimento em participações apresenta baixa liquidez, os Cotistas poderão ter dificuldade em realizar 

a venda das suas Cotas e/ou poderão obter preços reduzidos na venda de suas Cotas. Não há qualquer 

garantia do Administrador, do Gestor, do Consultor de Investimentos ou do Custodiante em relação à 

possibilidade de venda das Cotas no mercado secundário ou ao preço obtido por elas, ou mesmo 

garantia de saída ao Cotista; 

 

(ii) Risco de Concentração: o Fundo aplicará, no mínimo, 90% do seu Patrimônio Líquido em Ativos 

Alvo. Tendo em vista que até 100% do Patrimônio Líquido poderá ser investido em uma única 

companhia investida, qualquer perda isolada poderá ter um impacto adverso significativo sobre o 

Fundo. O disposto neste item implicará risco de concentração dos investimentos do Fundo em poucos 

Ativos Alvo. A possibilidade de concentração da carteira de investimentos do Fundo em Ativos Alvo de 

emissão de uma única ou poucas companhias investidas representa risco de liquidez dos referidos 

ativos, bem como torna os riscos dos investimentos diretamente relacionados à solvência das referidas 

companhias investidas. Alterações da condição financeira de uma companhia investida, alterações na 

expectativa de desempenho/resultados desta e da capacidade competitiva do Setor Alvo podem, 

isolada ou cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos investimentos do 

Fundo, o que poderá prejudicar a rentabilidade dos Cotistas; 

 

(iii) Risco relativo à elaboração de Estudo de Viabilidade pelo Consultor de Investimentos ou 

pelo Gestor, conforme o caso: O estudo de viabilidade para realização de ofertas de Cotas pelo 

Fundo poderá ser elaborado pelo Consultor de Investimentos e/ou pelo Gestor, conforme o caso, 

existindo, portanto, o potencial risco de conflito de interesses. Também não é possível assegurar que 

as premissas adotadas pelo Consultor de Investimentos e/ou pelo Gestor, conforme o caso, na 

elaboração do estudo de viabilidade e as projeções nelas baseadas se concretizem. Tendo em vista 

que o estudo de viabilidade relativo às ofertas de Cotas pelo Fundo poderá ser realizado pelo Consultor 
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de Investimentos e/ou pelo Gestor, conforme o caso, o investidor do Fundo deverá ter cautela na 

análise das informações apresentadas na medida em que o estudo de viabilidade foi elaborado por 

pessoa responsável por assessorar a gestão da carteira do Fundo. Dessa forma, o estudo de viabilidade 

pode não ter a objetividade e imparcialidade esperada, o que poderá afetar adversamente as 

informações disponibilizadas ao mercado e, consequentemente, a decisão de investimento pelo 

investidor; 

 

(iv) Risco de Conflitos de Interesse e de Alocações de Oportunidades de Investimento:  o Fundo 

poderá vir a contratar transações com eventual conflito de interesses, conforme descrito no Erro! 

Fonte de referência não encontrada. do Regulamento. O fato de certas transações em potencial 

ou efetivo conflito de interesses estarem sujeitas à aprovação em Assembleia Geral de Cotistas não 

necessariamente mitiga o risco de que tais transações impactem negativamente o Fundo, prejudicando 

de forma negativa os resultados do Fundo e a rentabilidade dos Cotistas. Adicionalmente, o 

Administrador, o Gestor e o Consultor de Investimentos estão envolvidos em um espectro amplo de 

atividades, incluindo administração de fundos, assessoria financeira, investimentos proprietários e da 

estruturação de veículos de investimento, no Brasil e no Exterior, incluindo no setor de infraestrutura. 

Assim, poderão vir a existir oportunidades de investimento em Ativos Alvo que seriam potencialmente 

alocadas ao Fundo, entretanto, tais investimentos poderão não ser necessariamente real izados, uma 

vez que não há nenhuma obrigação de exclusividade ou dever de alocação de tais oportunidades no 

Fundo, pelo Administrador, Gestor ou pelo Consultor de Investimento. Dessa forma, não se pode 

afastar o risco de potencial conflito de interesses por parte do Administrador, do Consultor de 

Investimentos e do Gestor no desempenho de suas respectivas atividades, incluindo atinentes à 

alocação de oportunidades de investimento no âmbito da Política de Investimentos. Em tais casos, o 

Administrador, o Consultor de Investimentos e o Gestor podem, no exercício de suas atividades 

relacionadas a outros fundos de investimento, encontrar-se em situações em que seus interesses 

individuais conflitam com os interesses do Fundo e, portanto, com os interesses dos Cotistas; e 

 

(v) Risco de Patrimônio Líquido Negativo: Na medida em que o valor do Patrimônio Líquido seja 

insuficiente para satisfazer as dívidas e demais obrigações do Fundo, a insolvência do Fundo poderá 

ser requerida judicialmente (i) por quaisquer credores do Fundo, (ii) por deliberação da Assembleia 

Geral de Cotistas, nos termos do Regulamento, ou (iii) pela CVM. Os prestadores de serviço do Fundo, 

em especial o Administrador, o Gestor e o Consultor de Investimentos não respondem por obrigações 

legais e contratuais assumidas pelo Fundo, tampouco por eventual patrimônio negativo decorrente 

dos investimentos realizados pelo Fundo. Os Cotistas poderão ser chamados a aportar recursos 

adicionais ao Fundo para fazer frente ao patrimônio negativo, em valor superior ao valor das cotas de 

emissão do Fundo por eles detidas e/ou caso o Fundo torne-se insolvente. 
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8. BREVE HISTÓRICO DO COORDENADOR LÍDER, DO ADMINISTRADOR, DO CONSULTOR 

DE INVESTIMENTOS E DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS 
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8.1. Breve histórico do Administrador, do Custodiante e do Escriturador 

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM é uma empresa controlada e/ou coligadas ao Banco BTG 

Pactual S.A., focada exclusivamente na administração de recursos de terceiros. Esta atividade desenvolveu-

se como desdobramento natural da capacidade de pesquisa e da expertise do Banco BTG Pactual em 

tesouraria, tendo incorporado desde o início (1984) a filosofia básica de investimento representada pela 

busca por retornos elevados, sob uma ótica de estrito controle de risco e foco absoluto em preservação de 

capital. 

8.2. Breve histórico do Consultor de Investimentos 

O Consultor de Investimentos é entidade que integra o grupo econômico da ContourGlobal, empresa de 

geração de energia global comprometida com crescimento em tecnologias de baixas ou sem emissões de 

carbono. Para maiores informações acerca da ContourGlobal, vide a seção “5.3. – Breve apresentação 

sobre a ContourGlobal Plc (LSE:GLO), controladora dos Ativos Alvo”, na página [•] deste Prospecto 

Preliminar. 

Durante a Fase de Transição, o Consultor de Investimentos, na qualidade de consultor do Fundo, será a 

entidade responsável por orientar o Gestor Temporário na seleção, avaliação, aquisição, alienação, 

subscrição, conversão, permuta e exercício dos demais direitos inerentes aos ativos e às modalidades 

operacionais que integrem a carteira de ativos do Fundo. Após a Fase de Transição, caso o Consultor de 

Investimentos tenha seu pedido de Registro de Gestor aprovado pela CVM e obtido seu Registro de Gestor, 

o Consultor de Investimentos assumirá exclusivamente as atividades de gestão da carteira do Fundo, nos 

termos previstos no Regulamento. 

8.3. Breve histórico do Coordenador Líder 

O BTG Pactual é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, constituída sob a forma de 

sociedade anônima de capital aberto, com escritório na Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares, Torre 

Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45. 

O BTG Pactual foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Nos 13 (treze) 

anos seguintes, a empresa expandiu-se consideravelmente, com foco nas áreas de pesquisa, finanças 

corporativas, mercado de capitais, fusões & aquisições, wealth management, asset management e sales 
and trading (vendas e negociações).  

Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A., associaram-se para 

criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG 

Investments, formando o BTG Pactual. Em dezembro de 2010, o Banco emitiu US$ 1,8 bilhão em capital 

para um consórcio de respeitados investidores e sócios, representando 18,65% (dezoito inteiros e sessenta 

e cinco centésimos por cento) do BTG Pactual. 

Nos anos 2011 e 2012, o BTG Pactual adquiriu uma participação de 37,64% (trinta e sete inteiros e sessenta 

e quatro centésimos por cento) no Banco Pan Americano, bem como adquiriu as corretoras Celfin, no Chile, 

que também opera no Peru e na Colômbia e a Bolsa y Renta, na Colômbia, fazendo-se mais presente na 

América Latina. 

A área de Debt Capital Markets (DCM) do BTG Pactual é uma área relevante para o banco. Assessorou 

instituições públicas e privadas nos mercados de capitais de renda fixa, nos diferentes mercados locais 

onde o BTG Pactual atua, através da emissão de debêntures, notas promissórias, certificados de recebíveis 



 

131 

imobiliários, fundos de investimentos imobiliários ou fundos de investimento em direitos creditórios. DCM 

também atua no mercado internacional, através da emissão de bonds. Além disso, DCM auxilia empresas 

em processo de renegociação de termos e condições de dívidas em ambos os mercados. 

O DCM do BTG Pactual possui um modelo de negócios diferenciado, com plataforma integrada com outras 

áreas do banco. Cobre desde o processo de estruturação e investor education, até o comprometimento do 

BTG Pactual em atuar como formador de mercado no mercado secundário das transações. Serviços estes 

com forte suporte das áreas de Research de Renda Fixa (líder segundo a revista Institutional Investor) e 

de Sales & Trading localizadas em Nova Iorque, Londres, Hong Kong, Santiago e São Paulo. 

Em 2015, o BTG Pactual participou de 36 (trinta e seis) operações, totalizando um volume de R$3,9 bilhões 

distribuídos no mercado local, ocupando a 3ª posição no ranking de distribuição consolidado da ANBIMA e 

2º lugar no ranking de distribuição de longo prazo com 12,8% e 16,5% do market share, respectivamente. 

Neste ano, destacamos as operações de Cielo (R$ 4,6 bilhões), Ecorodovias Infraestrutura (R$600 milhões), 

DASA (R$400 milhões), EDP (R$ 892 milhões), AES Tietê (R$ 594 milhões) e o CRI da 108ª Emissão da RB 

Capital lastreado em créditos imobiliários devidos por e garantidos por empresas do grupo Iguatemi.  

Em 2016, o BTG Pactual distribuiu o volume de R$1,9 bilhões em 28 (vinte e oito) operações. Destacam-

se nesse período a emissão de debêntures de infraestrutura da TCP-Terminal de Contêiners de Paranaguá, 

no volume de R$590 milhões, da EDP, no volume de R$250 milhões, e da CTEEP, no volume de R$148 

milhões, as Notas Promissórias de Eletrosul e Energia dos Ventos, no montante de R$250 milhões e R$100 

milhões, respectivamente, e o CRI lastreado em créditos imobiliários da Iguatemi, no volume de R$275 

milhões. 

Em 2017, o BTG Pactual classificou-se na 3ª posição em volume no ranking de renda fixa de longo prazo, 

com R$1,8 bilhões distribuídos em 14 operações. Destacamos a participação como coordenador único na 

Oferta de FIDC da Eletrosul no volume de R$690 milhões, das Debêntures de Triangulo do Sol e MRV, no 

volume de R$110 milhões e R$750 milhões, respectivamente, e das Debêntures de Infraestrutura de 

Energia dos Ventos e Transmissora Sul Litorânea no volume de R$100 milhões e R$150 milhões, 

respectivamente.  

Em 2018, o BTG Pactual classificou-se na 3ª posição em volume de renda fixa de longo prazo, com R$7,2 

bilhões distribuídos em 30 operações. Destacam-se, nesse período, a emissão de debêntures de 

infraestrutura da Pirapora Solar Holding no volume de R$220 milhões, a emissão de duas debêntures da 

Lojas Americanas, como coordenador líder, no volume de R$1 bilhão cada, a Oferta de FIDC da Lojas 

Quero-Quero, também como coordenador único, no volume de R$ 300 milhões, a emissão de Debêntures 

da Intervias, no volume de R$800 milhões, a emissão de Debêntures da Iguatemi, como coordenador único, 

no volume de R$395 milhões, a emissão de Debêntures da Celeo Redes Transmissão, como coordenador 

líder, no volume de R$565 milhões e a emissão de Debêntures da Movida, como coordenador único, no 

volume de R$ 600 milhões. 

Em 2019, o BTG Pactual atuou como coordenador em 54 operações de renda fixa distribuindo um volume 

de R$ 14,7 bilhões. Destacam-se, nesse período, a emissão de debêntures de infraestrutura da Rota das 

Bandeiras no volume de R$2,2 bilhões, da Rumo no volume de R$1,1 bilhões, a emissão de debêntures de 

Regis Bittencourt no volume de R$1,7bilhões, as debêntures de Natura no volume de R$1,57 bilhões e o 

FIP de infraestrutura de PERFIN APOLLO no volume de R$1,4 bilhões.  

Em 2020, o BTG Pactual classificou-se na 2ª posição em volume de renda fixa distribuído no mercado e 

em 3ª posição em originação de renda fixa em termos de volume. Atuou como coordenador em 59 

operações, estruturando um volume total de R$ 22,6 bilhões. Destacam-se, nesse período a emissão de 
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debêntures da Aegea (R$ 305 milhões), da Sabesp (R$ 1,45 bilhões), da Rumo (R$800 milhões), das Lojas 

Americanas (R$ 500 milhões), emissão de CRAs lastreados em recebíveis da Minerva (R$ 600 milhões), 

CRAs lastreados em recebíveis da Vamos Locação (R$ 500 milhões), da Ecorodovias Concessões e Serviços 

(R$ 1 bilhão), da Paranaguá Saneamento (R$ 259 milhões), da Usina Termoelétr ica Pampa Sul via ICVM 

400 (R$ 582 milhões) e via 476 (R$ 340 milhões), do FIP de infraestrutura Proton Energy (R$ 470,4 

milhões), das debêntures de infraestrutura via ICVM 400 (R$ 948 milhões), da B3 (R$ 3,55 bilhões), das 

debêntures da AETE do grupo Alupar (R$ 130 milhões), do FIP de infraestrutura Dividendos (R$ 826,9 

milhões), das debêntures da CCR (R$ 960 milhões), das debêntures da CTEEP (R$ 1,6 bilhões). Destaca-

se que o BTG Pactual exerceu a função de Coordenador Líder em aproximadamente 75% das transações 

coordenadas nos últimos 12 meses. 

8.4. Breve histórico do Gestor Temporário 

O Gestor Temporário é uma empresa controlada e/ou coligadas ao Banco BTG Pactual S.A., focada 
exclusivamente na administração de recursos de terceiros. Esta atividade desenvolveu-se como 
desdobramento natural da capacidade de pesquisa e da expertise do Banco BTG Pactual em tesouraria, 
tendo incorporado desde o início (1984) a filosofia básica de investimento representada pela busca por 
retornos elevados, sob uma ótica de estrito controle de risco e foco absoluto em preservação de capital.   
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9. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E A OFERTA 
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9.1. Relacionamento 

9.1.1. Relacionamento do Administrador com o Custodiante  

O BTG Pactual é a sociedade líder do conglomerado BTG Pactual e oferece diversos produtos aos seus 

clientes nas áreas de investment banking, corporate lending, sales and trading, dentre outros. Por meio de 

suas subsidiárias, o BTG Pactual oferece produtos complementares, como fundos de investimento e 

produtos de wealth management. 

O Administrador e o Custodiante são sociedades detidas e controladas 100% (cem por cento) diretamente 

pelo BTG Pactual, atuando na administração e gestão de fundos de investimento, respectivamente, tanto 

para clientes do BTG Pactual, quanto para clientes de outras instituições, de acordo e em conformidade 

com as diretrizes da instituição e do conglomerado BTG Pactual, embora, cumpre ressaltar, que tais 

sociedades atuam de forma apartada em suas operações e atividades, possuindo administração e 

funcionários próprios.  

9.1.2. Relacionamento do Administrador com o Coordenador Líder  

O BTG Pactual é a sociedade líder do conglomerado BTG Pactual e oferece diversos produtos aos seus 

clientes nas áreas de investment banking, corporate lending, sales and trading, dentre outros. Por meio de 

suas subsidiárias, o BTG Pactual oferece produtos complementares, como fundos de investimento e 

produtos de wealth management. 

O Administrador e o Coordenador Líder são sociedades detidas e controladas 100% (cem por cento) 

diretamente pelo BTG Pactual, atuando na administração e gestão de fundos de investimento, 

respectivamente, tanto para clientes do BTG Pactual, quanto para clientes de outras instituições, de acordo 

e em conformidade com as diretrizes da instituição e do conglomerado BTG Pactual, embora, cumpre 

ressaltar, que tais sociedades atuam de forma apartada em suas operações e atividades, possuindo 

administração e funcionários próprios.  

9.1.3. Relacionamento do Administrador com o Consultor de Investimentos 

[•] 

9.1.4. Relacionamento do Administrador com o Gestor Temporário 

O BTG Pactual é a sociedade líder do conglomerado BTG Pactual e oferece diversos produtos aos seus 

clientes nas áreas de investment banking, corporate lending, sales and trading, dentre outros. Por meio de 

suas subsidiárias, o BTG Pactual oferece produtos complementares, como fundos de investimento e 

produtos de wealth management. 

O Administrador e o Gestor Temporário são sociedades detidas e controladas 100% (cem por cento) 

diretamente pelo BTG Pactual, atuando na administração e gestão de fundos de investimento, 

respectivamente, tanto para clientes do BTG Pactual, quanto para clientes de outras instituições, de acordo 

e em conformidade com as diretrizes da instituição e do conglomerado BTG Pactual, embora, cumpre 

ressaltar, que tais sociedades atuam de forma apartada em suas operações e atividades, possuindo 

administração e funcionários próprios. 

9.1.5. Relacionamento do Coordenador Líder com o Consultor de Investimentos 
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[•] 

9.1.6. Relacionamento do Gestor Temporário com o Consultor de Investimentos 

[•] 

9.1.7. Relacionamento do Coordenador Líder com o Custodiante 

O BTG Pactual é a sociedade líder do conglomerado BTG Pactual e oferece diversos produtos aos seus 

clientes nas áreas de investment banking, corporate lending, sales and trading, dentre outros. Por meio de 

suas subsidiárias, o BTG Pactual oferece produtos complementares, como fundos de investimento e 

produtos de wealth management. 

O Custodiante e o Coordenador Líder são representados pela mesma sociedade e controlados 100% (cem 

por cento) diretamente pelo BTG Pactual, atuando na administração e gestão de fundos de investimento, 

respectivamente, tanto para clientes do BTG Pactual, quanto para clientes de outras instituições, de acordo 

e em conformidade com as diretrizes da instituição e do conglomerado BTG Pactual, embora, cumpre 

ressaltar, que tais sociedades atuam de forma apartada em suas operações e atividades, possuindo 

administração e funcionários próprios. 

9.1.8. Relacionamento do Gestor Temporário com o Custodiante 

O BTG Pactual é a sociedade líder do conglomerado BTG Pactual e oferece diversos produtos aos seus 

clientes nas áreas de investment banking, corporate lending, sales and trading, dentre outros. Por meio de 

suas subsidiárias, o BTG Pactual oferece produtos complementares, como fundos de investimento e 

produtos de wealth management. 

O Custodiante e o Gestor Temporário são sociedades detidas e controladas 100% (cem por cento) 

diretamente pelo BTG Pactual, atuando na administração e gestão de fundos de investimento, 

respectivamente, tanto para clientes do BTG Pactual, quanto para clientes de outras instituições, de acordo 

e em conformidade com as diretrizes da instituição e do conglomerado BTG Pactual, embora, cumpre 

ressaltar, que tais sociedades atuam de forma apartada em suas operações e atividades, possuindo 

administração e funcionários próprios.  

9.1.9. Relacionamento do Consultor de Investimentos com o Custodiante 

[•] 

9.1.10.Relacionamento do Coordenador Líder com o Gestor Temporário 

O BTG Pactual é a sociedade líder do conglomerado BTG Pactual e oferece diversos produtos aos seus 

clientes nas áreas de investment banking, corporate lending, sales and trading, dentre outros. Por meio de 

suas subsidiárias, o BTG Pactual oferece produtos complementares, como fundos de investimento e 

produtos de wealth management. 

O Coordenador Líder e o Gestor Temporário são sociedades detidas e controladas 100% (cem por cento) 

diretamente pelo BTG Pactual, atuando na administração e gestão de fundos de investimento, 

respectivamente, tanto para clientes do BTG Pactual, quanto para clientes de outras instituições, de acordo 

e em conformidade com as diretrizes da instituição e do conglomerado BTG Pactual, embora, cumpre 
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ressaltar, que tais sociedades atuam de forma apartada em suas operações e atividades, possuindo 

administração e funcionários próprios. 
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10. FATORES DE RISCO 
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Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais investidores devem, considerando 
sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar 

cuidadosamente todas as informações disponíveis neste Prospecto Preliminar e no Regulamento, inclusive, 
mas não se limitando, àquelas relativas ao objetivo do Fundo, Política de Investimento e composição da 
carteira e aos fatores de risco descritos a seguir. 

As aplicações realizadas no Fundo e pelo Fundo não contam com garantia do Administrador, do 

Coordenador Líder, do Consultor de Investimentos ou de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC, 
podendo ocorrer, inclusive, perda total do patrimônio do Fundo e, consequentemente, do capital investido 
pelos Cotistas. 

Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de 

crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, 
mesmo que o Administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa 
eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas. 

O Fundo e os Ativos Alvo, incluindo as companhias investidas, estão sujeitos aos seguintes fatores de risco, 

entre outros: 

10.1. Riscos relacionados ao Fundo e às suas cotas 

Riscos de não Realização dos Investimentos por parte do Fundo: os investimentos do Fundo são 

considerados de longo prazo e o retorno do investimento pode não ser condizente com o esperado pelo 

Cotista e não há garantias de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no 

momento e em quantidades convenientes ou desejáveis à satisfação de sua política de investimentos, o 

que pode resultar em investimentos menores ou mesmo a não realização destes investimentos. Nesse caso, 

eventual aporte feito pelo Cotista será devolvido, podendo assim perder oportunidades de investimento 

e/ou não receber o retorno esperado. Parte material da estratégia de investimento incluirá a aquisição de 

ativos de energia elétrica, os quais estarão sujeitos a diversos riscos de cumprimento de condições 

comerciais, regulatórias ou outras. 

Risco de Resgate das Cotas e/ou das Cotas Amortizáveis em títulos e/ou valores mobiliários: 

conforme previsto no Regulamento, poderá haver a liquidação do Fundo em determinadas situações. Se 

alguma dessas situações se verificar, há a possibilidade de que as Cotas e/ou as Cotas Amortizáveis venham 

a ser resgatadas em títulos e/ou valores mobiliários representantes dos Ativos Alvo integrantes da carteira. 

Nessa hipótese, os Cotistas poderão encontrar dificuldades para negociar os referidos títulos e/ou valores 

mobiliários que venham a ser recebidos em razão da liquidação do Fundo. 

Risco Relacionado à Liquidez das cotas de emissão do Fundo: o Fundo, constituído sob a forma de 

condomínio fechado, não admite o resgate das Cotas nem das Cotas Amortizáveis a qualquer momento. A 

amortização das cotas do Fundo será realizada na medida em que o Fundo tenha disponibilidade para tanto, 

ou na data de liquidação do Fundo. Caso os Cotistas queiram se desfazer dos seus investimentos no Fundo, 

será necessária a venda das suas Cotas no mercado secundário, devendo ser observado, para tanto o 

disposto no Regulamento. Ainda, considerando tratar-se de um produto novo e que o mercado secundário 

existente no Brasil para negociação de cotas de fundos de investimento em participações apresenta baixa 

liquidez, os Cotistas poderão ter dificuldade em realizar a venda das suas Cotas e/ou poderão obter preços 

reduzidos na venda de suas Cotas. Não há qualquer garantia do Administrador, do Gestor, do Consultor de 

Investimentos ou do Custodiante em relação à possibilidade de venda das Cotas no mercado secundário 

ou ao preço obtido por elas, ou mesmo garantia de saída ao Cotista. 
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Risco de Concentração: o Fundo aplicará, no mínimo, 90% do seu Patrimônio Líquido em Ativos Alvo. 

Tendo em vista que até 100% do Patrimônio Líquido poderá ser investido em uma única companhia 

investida, qualquer perda isolada poderá ter um impacto adverso significativo sobre o Fundo. O disposto 

neste item implicará risco de concentração dos investimentos do Fundo em poucos Ativos Alvo. A 

possibilidade de concentração da carteira de investimentos do Fundo em Ativos Alvo de emissão de uma 

única ou poucas companhias investidas representa risco de liquidez dos referidos ativos, bem como torna 

os riscos dos investimentos diretamente relacionados à solvência das referidas companhias investidas. 

Alterações da condição financeira de uma companhia investida, alterações na expectativa de 

desempenho/resultados desta e da capacidade competitiva do Setor Alvo podem, isolada ou 

cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos investimentos do Fundo, o que poderá 

prejudicar a rentabilidade dos Cotistas. 

Riscos Relacionados à Amortização: os recursos gerados pelo Fundo serão provenientes de 

rendimentos, dividendos e outras bonificações que sejam atribuídos aos Ativos Alvo de emissão das 

Sociedades Iniciais e Novas Sociedades e ao retorno do investimento em Ativos Alvo mediante o seu 

desinvestimento. A capacidade do Fundo de amortizar as Cotas e/ou as Cotas Amortizáveis está 

condicionada ao recebimento pelo Fundo dos recursos acima citados. Nas hipóteses em que as Cotas e/ou 

as Cotas Amortizáveis sejam amortizadas ou resgatadas mediante a entrega de valores mobiliários ou 

outros ativos integrantes da carteira do Fundo, os Cotistas poderão encontrar dificuldades para negociar 

os valores mobiliários e/ou outros ativos eventualmente recebidos do Fundo. 

Riscos Relacionados aos Direitos e Obrigações Sobreviventes: o Administrador poderá manter o 

Fundo em funcionamento após o final do Prazo de Duração caso subsistam Direitos e Obrigações 

Sobreviventes. A capacidade de amortizar as Cotas e/ou as Cotas Amortizáveis com a distribuição de 

proventos decorrentes do recebimento de valores decorrentes desses Direitos e Obrigações Sobreviventes 

ou da expiração dos prazos relativos aos referidos Direitos e Obrigações Sobreviventes está condicionada 

a eventos futuros e obrigações contratuais e legais que podem não estar sob o controle do Administrador 

e/ou do Consultor de Investimentos e/ou do Gestor. Em razão do exposto acima, recursos do Fundo 

poderão ser retidos para fazer frente a Direitos e Obrigações Sobreviventes e, se for o caso, somente 

liberados aos Cotistas após o encerramento do Prazo de Duração. Tal circunstância poderá, portanto, 

prejudicar o pagamento de valores devidos aos Cotistas, nos termos do Regulamento. 

Risco de Patrimônio Líquido Negativo: Na medida em que o valor do Patrimônio Líquido seja 

insuficiente para satisfazer as dívidas e demais obrigações do Fundo, a insolvência do Fundo poderá ser 

requerida judicialmente (i) por quaisquer credores do Fundo, (ii) por deliberação da Assembleia Geral de 

Cotistas, nos termos do Regulamento, ou (iii) pela CVM. Os prestadores de serviço do Fundo, em especial 

o Administrador, o Gestor e o Consultor de Investimentos não respondem por obrigações legais e 

contratuais assumidas pelo Fundo, tampouco por eventual patrimônio negativo decorrente dos 

investimentos realizados pelo Fundo. Os Cotistas poderão ser chamados a aportar recursos adicionais ao 

Fundo para fazer frente ao patrimônio negativo, em valor superior ao valor das cotas de emissão do Fundo 

por eles detidas e/ou caso o Fundo torne-se insolvente. 

Risco de Conflitos de Interesse e de Alocações de Oportunidades de Investimento:  o Fundo 

poderá vir a contratar transações com eventual conflito de interesses, conforme descrito no Erro! Fonte 

de referência não encontrada. do Regulamento. O fato de certas transações em potencial ou efetivo 

conflito de interesses estarem sujeitas à aprovação em Assembleia Geral de Cotistas não necessariamente 

mitiga o risco de que tais transações impactem negativamente o Fundo, prejudicando de forma negativa 

os resultados do Fundo e a rentabilidade dos Cotistas. Adicionalmente, o Administrador, o Gestor e o 

Consultor de Investimentos estão envolvidos em um espectro amplo de atividades, incluindo administração 

de fundos, assessoria financeira, investimentos proprietários e da estruturação de veículos de investimento, 



 

144 

no Brasil e no Exterior, incluindo no setor de infraestrutura. Assim, poderão vir a existir oportunidades de 

investimento em Ativos Alvo que seriam potencialmente alocadas ao Fundo, entretanto, tais investimentos 

poderão não ser necessariamente realizados, uma vez que não há nenhuma obrigação de exclusividade ou 

dever de alocação de tais oportunidades no Fundo, pelo Administrador, Gestor ou pelo Consultor de 

Investimento. Dessa forma, não se pode afastar o risco de potencial conflito de interesses por parte do 

Administrador, do Consultor de Investimentos e do Gestor no desempenho de suas respectivas atividades, 

incluindo atinentes à alocação de oportunidades de investimento no âmbito da Política de Investimentos. 

Em tais casos, o Administrador, o Consultor de Investimentos e o Gestor podem, no exercício de suas 

atividades relacionadas a outros fundos de investimento, encontrar-se em situações em que seus interesses 

individuais conflitam com os interesses do Fundo e, portanto, com os interesses dos Cotistas. 

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

Fundo, aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo, sem limitação, leis tributárias, 

leis cambiais e leis que regulamentam investimentos estrangeiros em cotas de fundos de investimento no 

Brasil, está sujeita a alterações. Ainda, poderá ocorrer interferências de autoridades governamentais e 

órgãos reguladores no mercado brasileiro, bem como moratórias e alterações das políticas monetária e 

cambiais. Tais eventos poderão impactar de maneira adversa o valor das Cotas, bem como as condições 

para distribuição de rendimentos das Cotas. Ademais, a aplicação de leis vigentes e a interpretação de 

novas leis poderão impactar os resultados do Fundo. 

Riscos de Alterações da Legislação Tributária e de Perda do Tratamento Tributário previsto na 

Lei 11.478: o Governo Federal regularmente introduz alterações na legislação tributária que podem 

implicar o aumento da carga tributária incidente. Essas alterações incluem possíveis modificações na 

alíquota e/ou na base de cálculo dos tributos existentes e, ocasionalmente, a criação de novos tributos, 

bem como alterações na sua incidência e revogação de isenções. Os efeitos dessas medidas não podem 

ser previstos, mas poderão sujeitar as Sociedades Iniciais e Novas Sociedades integrantes da carteira, o 

Fundo e/ou os Cotistas a recolhimentos não previstos inicialmente. Adicionalmente, o tratamento tributário 

aplicável aos Cotistas, descrito no Erro! Fonte de referência não encontrada. do Regulamento, baseia-

se, dentre outros fatores, na constituição do Fundo com no mínimo 5 (cinco) Cotistas, e nenhum destes 

poderá deter mais do que 40% (quarenta por cento) das cotas emitidas pelo Fundo ou auferir rendimento 

superior a 40% (quarenta por cento) do rendimento do Fundo, observado, ainda, o Limite de Participação. 

Além disso, o Fundo deverá aplicar, no mínimo, 90% (noventa por cento) do seu patrimônio em Ativos 

Alvo que invistam em novos projetos de infraestrutura, na forma disposta na Lei nº 11.478 e na Instrução 

CVM 578. Dado que o FIP-IE é um produto relativamente novo no mercado brasileiro, há lacunas na 

regulamentação e divergências de interpretação sobre o cumprimento de certos requisitos e condições de 

enquadramento, situação em que o Fundo aplicará a melhor interpretação vigente à época. No caso do 

não cumprimento destes e demais requisitos dispostos na Lei nº 11.478 e da Instrução CVM 578, os quais 

estão sujeitos à interpretação e aplicação das autoridades tributárias competentes (incluindo a Receita 

Federal do Brasil), não será aplicável aos Cotistas o tratamento tributário descrito na Lei nº 11.478. Ademais, 

o não atendimento das condições e requisitos previstos na Lei nº 11.478 resultará na liquidação do Fundo 

ou transformação em outra modalidade de fundo de investimento, nos termos da Lei nº 11.478. 

Risco Relacionado à Arbitragem: O Regulamento prevê a arbitragem como meio de solução de disputas. 

O envolvimento do Fundo em um eventual procedimento arbitral pode gerar impactos significativos ao 

Patrimônio Líquido do Fundo, implicando em custos que podem impactar o resultado do Fundo. 

Adicionalmente, o custo de uma arbitragem pode ser comparativamente maior do que o custo relacionado 

a um processo judicial. No mesmo sentido, um Ativo Alvo em que o Fundo invista pode ter seu resultado 

impactado por um procedimento arbitral, consequentemente podendo afetar os resultados do Fundo. 
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Risco Relacionado à Consultoria e Gestão em Fundos Concorrentes: o Consultor de Investimentos 

ou o Gestor poderão, direta ou indiretamente, por meio de suas afiliadas, atuar na consultoria e/ou gestão 

de fundos de investimento que tenham objetivo similar ao do Fundo, não havendo, portanto, garantias de 

que o Fundo será o único veículo do grupo destinado ao setor de energia elétrica. Caso existam outros 

fundos com estratégia similar ao do Fundo, os investimentos destinados ao setor de energia elétrica 

poderão ser alocados nos demais fundos e/ou distribuídos entre os fundos em quantidades convenientes 

ou desejáveis à satisfação da política de investimento de cada fundo, de acordo com as políticas e manuais 

do Consultor de Investimentos e do Gestor, o que pode resultar em investimentos menores ou mesmo a 

não realização destes investimentos pelo Fundo. 

Risco de Derivativos: consiste no risco de distorção de preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que 

pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas 

operações e não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos Cotistas. 

Risco Relacionado à Caracterização de Justa Causa na Destituição do Consultor de 

Investimentos ou do Gestor e Pagamento de Taxa de Administração Extraordinária em Caso 

de Destituição sem Justa Causa: o Consultor de Investimentos durante a Fase de Transição ou o Gestor 

após a Fase de Transição poderá ser destituído por Justa Causa em determinadas situações apenas 

mediante decisão proferida pelo tribunal competente comprovando que suas ações, ou omissões, ensejam 

a destituição por Justa Causa. Não é possível prever o tempo em que o tribunal competente levará para 

proferir tais decisões e, portanto, nem quanto tempo o Consultor de Investimentos durante a Fase de 

Transição ou o Gestor após a Fase de Transição permanecerá no exercício de suas funções após eventual 

ação, ou omissão, que possa ser enquadrada como Justa Causa. Nesse caso, os Cotistas e o Fundo deverão 

aguardar a decisão do tribunal competente ou, caso entendam pertinente, poderão deliberar pela 

destituição do Consultor de Investimentos durante a Fase de Transição ou o Gestor após a Fase de 

Transição sem Justa Causa e pagar a Taxa de Administração Extraordinária. Eventual demora na decisão 

a ser proferida pelo tribunal competente para fins de destituição por Justa Causa do Consultor de 

Investimentos durante a Fase de Transição ou o Gestor após a Fase de Transição, poderá impactar  

negativamente os Cotistas e o Fundo. 

Demais Riscos: o Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou 

exógenos ao controle do Administrador e/ou do Consultor de Investimentos e/ou do Gestor, tais como 

moratória, inadimplemento de pagamentos mudança nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, 

mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política monetária, 

aplicações ou resgates significativos. 

Risco de desenquadramento: não há qualquer garantia de que o Fundo encontrará investimentos 

compatíveis com sua política de investimentos de forma a cumprir com seu objetivo de investimento. Caso 

exista desenquadramento da carteira do Fundo por prazo superior ao previsto no Regulamento e na 

regulamentação em vigor, os Cotistas poderão receber os recursos integralizados sem qualquer rendimento, 

na proporção por eles integralizada, podendo perder oportunidades de investimento e/ou não receber o 

retorno esperado. 

Inexistência de garantia de eliminação de riscos: a realização de investimentos no Fundo sujeita o 

investidor a riscos aos quais o Fundo e a sua carteira estão sujeitos, que poderão acarretar perdas do 

capital investido pelos Cotistas no Fundo. Não há qualquer garantia de eliminação da possibilidade de 

perdas para o Fundo e para os Cotistas. O Fundo não conta com garantia do Administrador, do Gestor, do 

Consultor de Investimentos, de suas respectivas afiliadas, e de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo 

de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (“FGC”), para redução ou eliminação dos riscos aos quais 

está sujeito. 
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Risco de Governança: caso o Fundo venha a emitir novas Cotas ou caso seja criada uma nova classe de 

cotas do Fundo, mediante deliberação em Assembleia Geral de Cotistas, os novos Cotistas podem modificar 

a relação de poderes para alteração do Regulamento. Tais alterações poderão afetar o modo de operação 

do Fundo de forma contrária ao interesse de parte dos Cotistas, inclusive no que tange a composição e as 

funções do Comitê Consultivo. 

Desempenho Passado: ao analisar quaisquer informações fornecidas em qualquer material de divulgação 

do Fundo que venha a ser disponibilizado acerca de resultados passados de quaisquer mercados, ou de 

quaisquer investimentos em que o Administrador e/ou o Gestor e/ou o Consultor de Investimentos 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. 

Possibilidade de Endividamento pelo Fundo: o Fundo poderá contrair ou efetuar empréstimos na 

forma prevista no Artigo 9 do Regulamento, de modo que o Patrimônio Líquido do Fundo poderá ser afetado 

em decorrência da obtenção de tais empréstimos. 

Risco de restrições à negociação: determinados ativos componentes da carteira do Fundo, inclusive 

títulos públicos, podem estar sujeitos a restrições de negociação por parte das bolsas de valores e 

mercadorias e futuros ou de órgãos reguladores. Essas restrições podem ser relativas ao volume das 

operações, à participação no volume de negócios e às oscilações máximas de preços, entre outras. Em 

situações em que tais restrições estiverem sendo praticadas, as condições de movimentação dos ativos da 

carteira e precificação dos ativos poderão ser prejudicadas. Ademais, os Ativos Alvo poderão estar sujeitos 

a restrições à negociação estabelecidas nos acordos, contratos e demais documentos a eles aplicáveis ou 

a eles relativos. 

Risco decorrente da precificação dos Ativos Financeiros e risco de mercado: a precificação dos 

Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo deverá ser realizada de acordo com os critérios e 

procedimentos para registro e avaliação de títulos, valores mobiliários, instrumentos derivativos e demais 

operações, estabelecidos na regulamentação em vigor. Referidos critérios de avaliação de Ativos 

Financeiros, tais como os de marcação a mercado (mark-to-market) poderão ocasionar variações nos 

valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo, podendo resultar em redução no valor das cotas do 

Fundo. Ainda, há risco de flutuações nos preços e na rentabilidade dos ativos do Fundo, em razão de 

diversos fatores de mercado, como liquidez, crédito, alterações políticas, econômicas e fiscais. Esta 

constante oscilação de preços pode fazer com que determinados ativos sejam avaliados por valores 

diferentes ao de emissão e/ou contabilização, podendo acarretar volatilidade das cotas de emissão do 

Fundo e perdas aos Cotistas. 

Risco relativo à elaboração de Estudo de Viabilidade pelo Consultor de Investimentos ou pelo 

Gestor, conforme o caso: O estudo de viabilidade para realização de ofertas de Cotas pelo Fundo poderá 

ser elaborado pelo Consultor de Investimentos e/ou pelo Gestor, conforme o caso, existindo, portanto, o 

potencial risco de conflito de interesses. Também não é possível assegurar que as premissas adotadas pelo 

Consultor de Investimentos e/ou pelo Gestor, conforme o caso, na elaboração do estudo de viabilidade e 

as projeções nelas baseadas se concretizem. Tendo em vista que o estudo de viabilidade relativo às ofertas 

de Cotas pelo Fundo poderá ser realizado pelo Consultor de Investimentos e/ou pelo Gestor, conforme o 

caso, o investidor do Fundo deverá ter cautela na análise das informações apresentadas na medida em que 

o estudo de viabilidade foi elaborado por pessoa responsável por assessorar a gestão da carteira do Fundo. 

Dessa forma, o estudo de viabilidade pode não ter a objetividade e imparcialidade esperada, o que poderá 

afetar adversamente as informações disponibilizadas ao mercado e, consequentemente, a decisão de 

investimento pelo investidor. 
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Risco de perda de membros do Consultor de Investimentos, do Gestor ou do Comitê Consultivo 

durante a Fase de Transição e do Gestor ou do Comitê Consultivo após a Fase de Transição : O 

Consultor de Investimentos durante a Fase de Transição e o Gestor após a Fase de Transição depende dos 

serviços de pessoal técnico na execução de suas atividades. Se o Consultor de Investimentos durante a 

Fase de Transição, o Gestor após a Fase de Transição ou o Comitê Consultivo perder os principais 

integrantes desse quadro de pessoal, incluindo a perda dos membros de seu comitê de investimentos, se 

for o caso, terá de atrair e treinar pessoal adicional para a área técnica e/ou o comitê, o qual pode não 

estar disponível no momento da necessidade. Caso não consiga atrair e manter o pessoal para manutenção 

das operações, o Consultor de Investimentos durante a Fase de Transição, o Gestor após a Fase de 

Transição ou o Comitê Consultivo poderá se ver incapacitado de identificar, analisar e assessorar na 

realização de investimentos pelo Fundo, o que pode ter um efeito adverso sobre o Fundo e sua capacidade 

de realizar investimentos apropriados. 

Risco de liquidação do Fundo ou transformação em outra modalidade de fundo de 

investimento: Caso o investimento em Ativos Alvo não seja concluído dentro do prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias após obtido o registro de funcionamento do Fundo na CVM para iniciar suas atividades 

e o Fundo não esteja enquadrado no nível mínimo de investimento estabelecido no Regulamento e na Lei 

nº 11.478, o Fundo será liquidado ou transformado em outra modalidade de fundo de investimento, nos 

termos da Lei nº 11.478, e/ou na hipótese de desenquadramento do Fundo com relação aos demais 

requisitos previstos na Lei nº 11.478. Em caso de liquidação do Fundo, o Administrador devolverá eventuais 

valores que tenham sido depositados pelos investidores que assinaram Termo de Aceitação da Oferta. 

Referidos valores, se houver, serão depositados aos investidores, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis 

contados do término do referido prazo para enquadramento, sem qualquer remuneração ou correção 

monetária. Na hipótese de transformação do Fundo em outra modalidade de fundo de investimento, será 

convocada Assembleia Geral de Cotistas do Fundo para deliberar sobre a aprovação da referida 

transformação. Em caso de não aprovação da transformação pela Assembleia, o Administrador devolverá 

eventuais valores que tenham sido depositados pelos investidores que assinaram o Termo De Aceitação no 

âmbito da Oferta, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da referida Assembleia, sem qualquer 

remuneração ou correção monetária. 

Risco de conversão das Cotas Classe A em Cotas Amortizáveis e Amortização Integral 

Compulsória das Cotas Amortizáveis. Nos termos dos parágrafos 5º a 11 do Artigo 25 do Regulamento, 

caso o Cotista que ultrapassar o Limite de Participação não enquadrar suas Cotas Classe A abaixo do Limite 

de Participação, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, contados de seu desenquadramento, o Administrador 

poderá realizar, automática e compulsoriamente, sem a necessidade de Assembleia Geral de Cotistas, a 

conversão das referidas Cotas Classe A que excedam o Limite de Participação, em Cotas Amortizáveis, que 

serão amortizadas integralmente pelo Administrador nos termos do parágrafo 5º do Artigo 15 do 

Regulamento no mesmo dia de sua conversão, e os pagamento serão realizados com os descontos e nos 

termos do Regulamento. Assim sendo, o Cotista que não respeitar o Limite de Participação poderá sofrer 

prejuízos substanciais ao ter seus direitos suspensos e suas Cotas parcial ou totalmente convertidas e 

amortizadas nos termos descritos acima. 

Risco operacional na conversibilidade de Cotas em Cotas Amortizáveis: A conversão das Cotas 

em Cotas Amortizáveis, na hipótese de inobservância ao Limite de Participação, nos termos do Erro! Fonte 

de referência não encontrada. do Artigo 16 do Regulamento, depende de procedimentos operacionais 

de múltiplos participantes, incluindo, para além do Administrador, custodiantes e intermediários dos 

Cotistas e o depositário central do mercado organizado administrado pela B3. Nesse sentido, eventual fa lha, 

atraso ou mesmo defasagem normal na troca de informações entre os participantes envolvidos, ou, ainda, 

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

dos procedimentos interdependentes desses participantes pode, eventualmente, atrasar ou inviabilizar a 
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conversibilidade das Cotas em Cotas Amortizáveis. Em função do descrito acima, não é possível garantir 

que o procedimento de conversão das Cotas em Cotas Amortizáveis previsto no Regulamento ocorrerá nos 

termos previstos ou mesmo que terá qualquer sucesso. Consequentemente, o supracitado mecanismo de 

conversão não deve ser considerado como uma garantia de que o Limite de Participação não será excedido, 

tampouco deve ser considerado como uma garantia contra o risco de não aplicação do tratamento tributário 

vigente e eventuais prejuízos e consequências dele decorrentes. 

Risco de Indeferimento da Implementação do Comitê Consultivo pela CVM: A implementação do 

Comitê Consultivo, objeto de “Pedido de Aprovação de Mecanismo de Análise Prévia de Potencial Conflito 
de Interesses”, depende de análise e decisão pela CVM. Dessa forma, a implementação da estrutura do 

Comitê Consultivo apenas poderá ocorrer se a Decisão da CVM for favorável. Na hipótese da decisão da 

CVM não ser favorável, todas e quaisquer eventuais transações com potencial conflito de interesses serão 

submetidas à Assembleia Geral de Cotistas, nos termos da regulamentação aplicável. 

10.2. Riscos relacionados ao setor econômico 

Riscos de Acontecimentos e Percepção de Risco em Outros Países: o mercado de capitais no Brasil 

é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo 

países de economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode 

causar um efeito adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários emitidos no País, reduzindo o 

interesse dos investidores nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas, o que poderá prejudicar de 

forma negativa as atividades das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades e, por conseguinte, os 

resultados do Fundo e a rentabilidade dos Cotistas. 

Risco Relacionado a Fatores Macroeconômicos e a Política Governamental:  o Fundo também 

poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle do Administrador 

e/ou do Consultor de Investimentos, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos 

extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica 

ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou 

de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e de 

mudanças legislativas, poderão resultar em (a) perda de liquidez dos ativos que compõem a carteira, e/ou 

(b) inadimplência dos emissores dos ativos. Tais fatos poderão acarretar prejuízos para os Cotistas. 

Adicionalmente, o Fundo desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, 

aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo Federal. Ocasionalmente, o governo brasileiro 

intervém na economia realizando relevantes mudanças em suas políticas. As medidas do Governo Brasileiro 

para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária têm envolvido, no passado 

recente, alterações nas taxas de juros, desvalorização da moeda, controle de câmbio, aumento das tarifas 

públicas, entre outras medidas. Essas políticas, bem como outras condições macroeconômicas, têm 

impactado significativamente a economia e o mercado de capitais nacional. A adoção de medidas que 

possam resultar na flutuação da moeda, indexação da economia, instabilidade de preços, elevação de taxas 

de juros ou influenciar a política fiscal vigente poderão impactar os negócios, as condições financeiras, os 

resultados do Fundo e a consequente distribuição de rendimentos aos Cotistas. Impactos negativos na 

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

juros resultantes de políticas internas ou fatores externos podem influenciar nos resultados do Fundo. 

10.3. Riscos relacionados aos Ativos Alvo 

Risco de Liquidez dos Ativos Alvo: consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelos 

ativos integrantes da carteira nos respectivos mercados em que são negociados, devido a condições 

específicas atribuídas a esses ativos ou aos próprios mercados em que são negociados. Em virtude de tais 
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riscos, o Fundo poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo 

preço e no tempo desejados, de acordo com a estratégia de gestão adotada para o Fundo, os quais 

permanecerão expostos, durante o respectivo período de falta de liquidez, aos riscos associados aos 

referidos ativos e às posições assumidas em mercados de derivativos, se for o caso, que podem, inclusive, 

obrigar o Fundo a aceitar descontos nos seus respectivos preços, de forma a realizar sua negociação em 

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

do Regulamento. 

Risco de Crédito: consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros e/ou principal 

pelas Sociedades Iniciais e Novas Sociedades ou pelas contrapartes das operações do Fundo, podendo 

ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações 

contratadas e não liquidadas. Alterações e equívocos na avaliação do risco de crédito do emissor podem 

acarretar oscilações no preço de negociação dos Ativos Alvo que compõem a carteira do Fundo. 

Risco de Mercado: consiste no risco de flutuações nos preços e na rentabilidade dos Ativos do Alvo, os 

quais são afetados por diversos fatores de mercado, como liquidez, crédito, alterações políticas, econômicas 

e fiscais. Esta constante oscilação de preços pode fazer com que determinados ativos sejam avaliados por 

valores diferentes ao de emissão e/ou contabilização, podendo acarretar volatilidade das cotas de emissão 

do Fundo e perdas aos Cotistas. 

Riscos Relacionados aos Ativos Alvo: a participação do Fundo no processo decisório das Sociedades 

Iniciais e Novas Sociedades não garante: (i) bom desempenho de quaisquer das Sociedades Iniciais e 

Novas Sociedades, (ii) solvência das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades, ou (iii) continuidade das 

atividades das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades. Tais riscos, se materializados, podem impactar 

negativa e significativamente os resultados da carteira de investimentos do Fundo e o valor das cotas do 

Fundo. Os pagamentos relativos aos Ativos Alvo, como dividendos, juros sobre capital próprio e outras 

formas de remuneração/bonificação podem vir a se frustrar em razão da insolvência, falência, mau 

desempenho operacional das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades, ou, ainda, outros fatores. Em tais 

ocorrências, o Fundo e os seus Cotistas poderão experimentar perdas, não havendo qualquer garantia ou 

certeza quanto à possibilidade de eliminação de tais riscos. Os investimentos nos Ativos Alvo envolvem 

riscos relativos ao Setor Alvo. Não há garantia quanto ao desempenho do Setor Alvo e nem tampouco 

certeza de que o desempenho das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades acompanhe pari passu o 

desempenho médio do setor. Adicionalmente, ainda que o desempenho das Sociedades Iniciais e Novas 

Sociedades acompanhe o desempenho do Setor Alvo, não há garantia de que o Fundo e os seus Cotistas 

não experimentarão perdas, nem há certeza quanto à possibilidade de eliminação de tais riscos. Os 

investimentos do Fundo poderão ser feitos em companhias fechadas, as quais, embora tenham de adotar 

as práticas de governança indicadas no Regulamento, não estão obrigadas a observar as mesmas regras 

que as companhias abertas relativamente à divulgação de suas informações ao mercado e a seus acionistas, 

o que pode representar uma dificuldade para o Fundo quanto: (i) ao bom acompanhamento das atividades 

e resultados dessas companhias, e (ii) a correta decisão sobre a liquidação do investimento, o que pode 

afetar o valor das cotas do Fundo. 

Risco de Interrupções ou Falhas na Geração de Energia: as atividades de operação e manutenção 

de ativos de geração e transmissão de energia elétrica implicam em vários riscos inerentes que podem 

causar dificuldades operacionais e interrupções não previstas, ocasionadas por eventos fora do controle 

das Sociedades Iniciais e/ou das Novas Sociedades, tais como: acidentes, sinistros, falhas ou performance 

abaixo do esperado de equipamentos, atrasos de fornecedores, condições meteorológicas adversas, 

catástrofes e desastres naturais, restrições ambientais, alterações na legislação ambiental ou inclusão de 

novas condicionantes para renovação ou manutenção de licenças ambientais, intervenção de órgãos 

governamentais, tais como a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), Instituto Nacional do Meio 
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e agências ambientais estaduais, entre outras. As 

interrupções e/ou falhas na geração ou transmissão de energia elétrica podem impactar adversamente a 

receita e os custos das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades e, como consequência, podem interferir na 

capacidade de distribuições e amortizações do Fundo. 

Risco Relacionado à Recontratação da Energia após o Prazo Original dos PPAs. os contratos de 

comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (“CCEARs”) das Sociedades Iniciais e Novas 

Sociedades podem conter cláusulas que permitam sua rescisão pelas contrapartes de tais contratos em 

determinadas circunstâncias, com a aplicação de penalidades financeiras caso os CCEARs sejam rescindidos 

por culpa das Sociedades Iniciais e/ou Novas Sociedades, conforme o caso. Adicionalmente, não há garantia 

que estes CCEARs serão renovados ao término de seu prazo original ou que, em caso de rescisão ou 

término do prazo de vigência, a recontratação de novo CCEAR pelas Sociedades Iniciais e Novas Sociedades 

se deem em termos e condições favoráveis. No momento da rescisão ou término de vigência destes CCEARs, 

a demanda e, consequentemente, os preços de energia podem estar abaixo do esperado pelas Sociedades 

Iniciais e Novas Sociedades, o que pode impactar negativamente seus resultados operacionais e, 

consequentemente, afetar negativamente o Fundo. 

Riscos Relacionados ao Término das Autorizações e do Contrato de Concessão: as Sociedades 

Iniciais e Novas Sociedades não podem assegurar que os contratos de concessão ou autorizações emitidas 

em benefício de suas usinas de geração de energia ou linhas de transmissão (“Autorizações”) serão 

prorrogados e, se prorrogados, que os novos termos e condições estabelecidos serão favoráveis às as 

Sociedades Iniciais e Novas Sociedades. Ainda, há o risco de as Autorizações serem rescindidas 

antecipadamente em algumas circunstâncias como por exemplo: descumprimento total ou parcial dos 

termos das Autorizações, expropriação pelo governo brasileiro em caso de interesse público (encampação), 

falência ou liquidação da Sociedade Inicial e/ou Nova Sociedade, descumprimento de determinações do 

poder concedente. Adicionalmente, a ANEEL pode impor penalidades às Sociedades Iniciais e Novas 

Sociedades que descumpram as Autorizações, a regulamentação do setor e determinações da agência 

reguladora ou poder concedente. 

Ao término da vigência das Autorizações ou em caso de sua rescisão antecipada, todos os bens reversíveis, 

direitos e privilégios transferidos às Sociedades Iniciais e Novas Sociedades podem retornar ao poder 

concedente, sendo que não há garantia de que as Sociedades Iniciais e Novas Sociedades serão indenizadas 

ou de que qualquer pagamento de indenização às Sociedades Iniciais e Novas Sociedades será equivalente 

ao seu valor residual, podendo ser inferior a tal valor. Diante do exposto, o término antecipado ou por 

decurso de prazo das Autorizações, a reversão de ativos e outras formas de intervenção governamental, 

bem como a aplicação de sanções às Sociedades Iniciais ou Novas Sociedades  poderão afetar 

negativamente a sua situação financeira e resultados operacionais e, consequentemente, afetar 

negativamente o Fundo. 

Adicionalmente, os CCEARs das as Sociedades Iniciais e Novas Sociedades podem possuir período de 

suprimento superior ao período de vigência de suas Autorizações. Caso as Sociedades Iniciais e Novas 

Sociedades não consigam realizar a prorrogação do prazo de vigência dessas Autorizações, tais CCEARs 

poderão ser rescindidos antecipadamente e as Sociedades Iniciais e Novas Sociedades poderão ser 

obrigadas a arcar com penalidades contratuais. 

Riscos Relacionados a Reclamação de Terceiros: no âmbito de suas atividades, as Sociedades Iniciais 

e Novas Sociedades e, eventualmente, o próprio Fundo poderão responder a processos administrativos ou 

judiciais movidos por terceiros, o que poderá impactar negativamente a rentabilidade das cotas do Fundo. 
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Riscos Ambientais: as atividades do Setor Alvo podem causar significativos impactos e danos ao meio 

ambiente. A legislação federal impõe responsabilidade objetiva àquele que direta ou indiretamente causar 

degradação ambiental. Portanto, o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e 

a terceiros afetados independe de dolo ou culpa. O pagamento de indenizações ambientais substanciais ou 

despesas relevantes incorridas para custear a recuperação do meio ambiente ou o pagamento de 

indenização a terceiros afetados poderá impedir ou levar as Sociedades Iniciais e Novas Sociedades  a 

retardarem ou redirecionarem planos de investimento em outras áreas e ter um efeito adverso sobre os 

seus resultados e reputação, o que poderá ter um efeito adverso sobre o Fundo. 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 de empresas do 

Setor Alvo, podendo causar atrasos em cronogramas de implantação de projetos. Qualquer ação neste 

sentido por parte das agências governamentais poderá afetar de maneira negativa os negócios do Setor 

Alvo e ter um efeito adverso para os negócios, resultados operacionais e condição financeira das Sociedades 

Iniciais e Novas Sociedades. Adicionalmente, as regulamentações socioambientais poderão ficar mais 

rigorosas no futuro, resultando na necessidade de novos investimentos pelas Sociedades Iniciais e Novas 

Sociedades para cumprir com as novas exigências, o que poderá gerar um efeito adverso nos negócios, 

resultados operacionais e condição financeira das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades. 

Risco de Perda de Funcionários pelos Ativos Alvo: o funcionamento adequado das Sociedades Iniciais 

e Novas Sociedades integrantes da carteira depende de um corpo de funcionários responsável pela 

execução das principais atividades técnicas, financeiras e administrativas. Caso esses funcionários não 

sejam retidos, as Sociedades Iniciais e Novas Sociedades terão que atrair e substituir tais funcionários, o 

que pode não ser possível no espaço de tempo apropriado ou acarretar maiores custos para tais Sociedades 

Iniciais e Novas Sociedades. A capacidade das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades de reter os principais 

funcionários é fundamental para garantir a continuidade das atividades e a execução apropriada de suas 

tarefas principais. 

Risco Relacionado à não Aquisição dos Ativos Alvo e Suficiência de Auditoria nos Ativos Alvo:  

o processo de aquisição dos Ativos Alvo depende de um conjunto de medidas a serem realizadas, incluindo 

o procedimento de diligência jurídica, técnica e financeira realizado pelo Gestor quando da aquisição de 

um Ativo Alvo e negociação dos documentos relacionados à aquisição dos Ativos Alvo. Neste sentido, o 

resultado final da auditoria pode não ser satisfatório, podendo-se decidir pelo não investimento em um ou 

mais Ativos Alvo. Além disso, pode haver a necessidade de autorização por terceiros, inclusive entidades 

reguladoras e financiadores, bem como outras condições precedentes para a efetivação da aquisição dos 

projetos na forma contemplada. Nesse caso, não há garantia de que o Fundo investirá, direta ou 

indiretamente, em um ou mais Ativos Alvo conforme as condições originalmente contempladas. Além disso, 

a realização do processo de diligência poderá não identificar todas as eventuais demandas e contingências 

das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades integrantes da carteira, o que pode impactar negativamente o 

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

Riscos relacionados ao GSF: como forma de mitigar os riscos financeiros individuais associados à 

comercialização de energia elétrica pelas usinas hidráulicas, foi criado o Mecanismo de Realocação de 

Energia (“MRE”). O MRE assegura que, independentemente da sua produção real de energia, as usinas 

hidráulicas participantes do MRE compartilhem entre elas, por um preço reduzido, sua geração de energia 

com o objetivo de todas atingirem seus níveis de garantia física. A garantia física é o lastro de energia 

calculado pelo Ministério de Minas e Energia para cada usina, independentemente de sua tecnologia, e que 

determina quanto de energia própria cada usina pode comercializar (“Garantia Física”). 

A soma da geração de todas as usinas hidráulicas participantes do MRE sobre as somas de suas Garantias 

Físicas resulta num fator (“GSF”) que é aplicado à Garantia Física de cada usina. Sendo assim, quando o 
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GSF fica abaixo de 1 (um), evento usualmente ocasionado por condições hidrológicas desfavoráveis, é 

gerado um déficit de Garantia Física para todos os participantes do MRE. Caso, para alguma usina, a 

Garantia Física depois de ajustada pelo GSF fique abaixo dos volumes dos seus CCEARs, esta usina precisará 

comprar o déficit para atender suas obrigações contratuais, o que pode gerar uma exposição ao preço do 

mercado spot chamado Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”). Desta forma, as usinas de geração 

hidráulica das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades participantes do MRE podem ter seus custos 

operacionais aumentados pelos custos de compra de energia ou pagamentos de penalidades além dos 

valores previstos em suas projeções, o que poderá impactar negativamente a rentabilidade das cotas do 

Fundo. 

A metodologia de cálculo do GSF foi amplamente questionada pelos agentes do setor de energia elétrica e 

atualmente está vigente uma liminar que impede a aplicação pela ANEEL do ajuste do GSF para 

determinado período para as empresas participantes da ação judicial, que inclui algumas das Sociedades 

Iniciais e Novas Sociedades, até o trânsito em julgado da mencionada ação.  

Está em discussão uma regulamentação a ser emitida pela ANEEL que possibilita a prorrogação dos prazos 

das Autorizações como forma de compensação dos impactos negativos no cálculo do GSF não relacionados 

ao risco hidrológico. A extensão dos prazos será oferecida àquelas usinas que desistirem das ações judiciais 

e o pagamento dos valores suspensos pela liminar serão parcelados. Algumas das Sociedades Iniciais e 

Novas Sociedades podem já ter provisionado e incluído no seu fluxo de caixa o pagamento dos valores 

suspensos pela referida liminar. Desse modo, caso tais as Sociedades Iniciais e Novas Sociedades decidam 

por não aceitar a proposta estabelecida pela legislação proposta ou a liminar seja revogada, poderão sofrer 

efeitos relevantes em sua estrutura financeira, considerando que a aplicabilidade dos efeitos da liminar 

serão anulados e, portanto, poderão ser obrigadas a arcar com o valor total em condições de pagamento 

desfavoráveis. 

Riscos relacionados aos Constrained-off: em relação às Sociedades Iniciais e Novas Sociedades que 

realizam atividades de geração de energia elétrica por fonte eólica, cumpre ressaltar que a geração de 

energia eólica e solar está primordialmente concentrada no Nordeste Brasileiro, sendo que de forma geral 

estas usinas estão conectadas ao Sistema Interligado Nacional através de Linhas de Transmissão e 

Subestações de alta tensão, chamados de Rede Básica, o que faz com que o ONS possa determinar o 

desligamento dos parques eólicos em momentos em que a Rede Básica esteja indisponível ou 

congestionada (“Constrained-off”), principalmente quando os recursos eólico e solar estejam em volumes 

altos e excedam a capacidade de escoamento de uma determinada rede de conexão. 

Nem todos os eventos de desligamento de parques eólicos são reconhecidos pela ANEEL como eventos de 

Constrained-off. A ANEEL publicou recentemente a Resolução Normativa nº 927, de 22 de março de 2021 

(“REN nº 927/2021”), que regulamenta a compensação devida a projetos de geração de energia elétrica 

com fonte eólica que sejam impactados por eventos considerados pela ANEEL como Constrained-off. A REN 

nº 927/2021 prevê que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), juntamente com o ONS, 

deverão detalhar os procedimentos para compensações aos agentes de geração por eventos de 

Constrained-off. Ainda é incerto como essa regulamentação ocorrerá e seus eventuais impactos nos Ativos 

Alvo. 

Nesse sentido, a falta de investimentos na Rede Básica pode resultar em níveis mais altos de Constrained-
off e a regulamentação a ser consolidada pelas regras e procedimentos de comercialização (“Regras e 

Procedimentos de Comercialização”) da CCEE pode não mitigar completamente o impacto do 

Constrained-off sofrido pelas usinas eólicas das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades, o que pode afetar 

o resultado operacional das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades e impactar negativamente a 

rentabilidade das cotas do Fundo. 



 

153 

Riscos relacionados ao volume de geração: as Sociedades Iniciais e Novas Sociedades podem não ser 

capazes de gerar toda a energia a que se obrigaram contratualmente ou manter os índices de 

disponibilidade para atender às suas obrigações devido a eventos como: (i) incidência de recursos naturais 

inferiores aos considerados em estudos realizados na fase do projeto; e (ii) indisponibilidade dos 

equipamentos em nível superior aos índices de desempenho esperados. A Garantia Física das Sociedades 

Iniciais e Novas Sociedades pode ser revisada, de acordo com critérios estabelecidos pela regulamentação 

vigente, caso esta não gere, em média, os montantes atribuídos pelo Ministério de Minas e Energia. Quando 

as Garantias Físicas são reduzidas, as usinas hidráulicas e eólicas precisam comprar o déficit entre suas 

Garantias Físicas e seus CCEARs, o que pode ser o caso das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades. Caso 

as Sociedades Iniciais e Novas Sociedades não logrem comprar energia para complementar sua Garantia 

Física até o volume vendido em seus CCEARs, além de terem a diferença liquidada ao PLD, as Sociedades 

Iniciais e Novas Sociedades ficariam sujeitas ao pagamento de penalidades, conforme dispostos nas Regras 

e Procedimentos de Comercialização da CCEE. Os montantes das reduções das Garantias Físicas e a 

disponibilidade e preço de compra da energia para suprir o déficit de Garantia Física podem gerar custos 

superiores aos esperados pelas Sociedades Iniciais e Novas Sociedades e, consequentemente, impactar 

negativamente a rentabilidade das cotas do Fundo. 

Atualmente uma das Sociedades Iniciais detém uma liminar suspendendo sua redução da Garantia Física 

até que o mérito da disputa seja resolvido, de forma que uma decisão final desfavorável neste processo 

pode impactar o fluxo de caixa desta Sociedade Inicial e, consequentemente, impactar negativamente a 

rentabilidade das cotas do Fundo. 

Em função do precedente criado pela referida Sociedade Inicial, a Associação Brasileira de Geração de 

Energia Limpa apresentou ação similar em nome de seus associados, que resultou na suspensão do 

processo de revisão da Garantia Física das pequenas centrais hidrelétricas pela ANEEL até que seja realizada 

a revisão dessa metodologia de revisão. Nesse sentido, as Sociedades Iniciais e Novas Sociedades que tem 

potencial de redução de Garantia Física podem efetuar provisões futuras de aumento da necessidade de 

compra de energia com terceiros em seus fluxos de caixa futuros caso a ANEEL reveja esta metodologia e 

uma decisão judicial determine o retorno dos processos de revisão de Garantia Físicas das pequenas 

centrais hidrelétricas. No entanto, a disponibilidade e o preço de compra do déficit de energia no futuro 

podem exceder a expectativa das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades e impactar negativamente a 

rentabilidade do Fundo. 

Ainda, uma reincidência de condições hidrológicas desfavoráveis severas, que poderia resultar em baixo 

fornecimento de eletricidade ao mercado brasileiro, pode causar, entre outras coisas, a implementação 

pelo Governo Federal de programas abrangentes de economia de eletricidade, como reduções obrigatórias 

de consumo, incluindo outras políticas de racionamento, como no caso do racionamento que aconteceu 

nos anos de 2001 e 2002 e que reduziu o fornecimento pelas usinas e a distribuição de energia elétrica, 

que podem reduzir a compra da energia fornecida pelas usinas e, consequentemente, causar um efeito 

adverso significativo sobre a condição financeira e resultados operacionais das Sociedades Iniciais e Novas 

Sociedades. 

10.4. Riscos relacionados ao Setor Alvo 

Risco Relacionado a Alterações Regulatórias Aplicáveis ao Setor Alvo: o Fundo não pode 

assegurar as ações que serão tomadas pelos governos federal, estadual e municipal no futuro com relação 

ao desenvolvimento do sistema energético brasileiro, e em que medida tais ações poderão afetar 

adversamente as Sociedades Iniciais e Novas Sociedades. As atividades das Sociedades Iniciais e Novas 

Sociedades são regulamentadas e supervisionadas principalmente pela ANEEL e pelo Ministério de Minas e 

Energia - MME. A ANEEL, o MME e outros órgãos fiscalizadores têm, historicamente, exercido um grau 
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substancial de influência sobre os negócios das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades, inclusive sobre as 

modalidades e os termos e condições dos contratos de venda de energia que estão autorizados a celebrar, 

bem como sobre os níveis de produção de energia. Qualquer medida regulatória significativa adotada pelas 

autoridades competentes poderá impor um ônus relevante sobre as atividades das Sociedades Iniciais e 

Novas Sociedades e causar um efeito adverso sobre o Fundo. Ademais, reformas futuras na 

regulamentação do Setor Alvo e seus efeitos são difíceis de prever. Na medida em que as Sociedades 

Iniciais e Novas Sociedades não forem capazes de repassar aos clientes os custos decorrentes do 

cumprimento de novas leis e regulamentos, seus resultados operacionais poderão ser adversamente 

afetados. 

Riscos Relacionados à Legislação do Setor Elétrico: o setor elétrico está sujeito a uma extensa 

regulamentação expedida por diversas autoridades, as quais afetam as atividades de concessão e operação 

de instalações de energia elétrica. Dessa forma, o desenvolvimento de projetos relacionados ao setor de 

energia elétrica, de acordo com a política de investimento do Fundo poderá estar condicionado, sem 

limitação, à obtenção de licenças específicas, aprovação de autoridades governamentais e a leis e 

regulamentos de proteção ambiental. Referidos requisitos e regulamentações atualmente existentes ou que 

venham a ser criados a partir da data do Regulamento poderão implicar aumento de custos, limitar a 

estratégia do Fundo, podendo impactar adversamente a rentabilidade do Fundo. 

Riscos Relacionados à Pandemia de Covid-19: o surto do novo coronavírus (Covid-19) em escala 

global, que teve início em dezembro de 2019 e foi declarado como pandemia pela Organização Mundial da 

Saúde em 11 de março de 2020, pode afetar as decisões de investimento e poderá resultar em volatilidade 

esporádica nos mercados de capitais globais. Além disso, a pandemia de Covid-19 pode resultar em 

restrições às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções 

na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela 

população, além da volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, o que podem ter um efeito 

adverso relevante na economia global e/ou na economia brasileira. Ainda, como resultado da desaceleração 

econômica no Brasil em decorrência da pandemia da Covid-19, o Governo Federal poderá alterar a 

regulamentação existente e permitir, por exemplo, a redução dos volumes de energia contratada nos 

CCEARs celebrados no Ambiente de Contratação Regulado ou poderá haver um aumento na inadimplência 

de clientes distribuidoras de energia elétrica ou grandes consumidores industriais. Até o momento, o 

Governo Federal implementou medidas de auxílio às distribuidoras justamente para impedir que o aumento 

da inadimplência dos consumidores finais e demais medidas governamentais como proibição de corte de 

energia por inadimplência tivesse um efeito adverso em toda a cadeia de agentes do setor elétrico, 

incluindo geração de energia. Entretanto, devido à continuidade e agravamento da pandemia e um provável 

aumento da inadimplência dos consumidores junto às distribuidoras, o Governo Federal pode tomar 

medidas adicionais que impactem os negócios das Sociedades Iniciais e Novas Sociedades. Adicionalmente, 

a falta de equipamentos, insumos e mão de obra também podem afetar a operação e manutenção das 

usinas de geração de energia elétrica. Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na 

economia brasileira como resultado desses eventos pode afetar material e adversamente os negócios, a 

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

pagamento das obrigações pecuniárias contraídas pelas Sociedades Iniciais e Novas Sociedades e, por 

consequência, poderá impactar negativamente o Fundo e os Cotistas. 

10.5 Riscos relacionados à Oferta 

Risco de violação de normas de conduta: caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, 

por qualquer das Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo Termo 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 Instituição Consorciada, 
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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 Cotas, devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva e ordens de investimento que tenha recebido e 

informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento. Os valores depositados 

serão devolvidos integralmente, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis, de acordo com os Critérios de 

Restituição de Valores.  

Riscos da Distribuição Parcial e da 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, de acordo com os Critérios de 

Restituição de Valores. Adicionalmente, caso seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, mas não seja 

atingido o Montante Total da Oferta, o Fundo terá menos recursos para investir em Ativos Alvo, podendo 

impactar negativamente na rentabilidade das Cotas Classe A. Ainda, em caso de Distribuição Parcial, a 

quantidade de Cotas Classe A distribuídas será equivalente ao Montante Mínimo da Oferta, ou seja, existirão 

menos Cotas do Fundo em negociação no mercado secundário, ocasião em que a liquidez das Cotas Classe 

A do Fundo será reduzida. Caso, na Data de Liquidação da Oferta, as Cotas Classe A subscritas não sejam 

totalmente integralizadas por falha dos Investidores, a integralização das Cotas A objeto da falha poderá 

ser realizada junto ao Escriturador até o 5º (quinto) Dia Útil imediatamente subsequente à Data de 

Liquidação da Oferta, sendo certo que, caso após a possibilidade de integralização das Cotas A junto ao 

Escriturador ocorram novas falhas por Investidores de modo a não ser atingido o Montante Mínimo da 

Oferta, a Oferta será cancelada e as Instituições Participantes da Oferta deverão devolver os recursos aos 

Investidores, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores. Caso após a conclusão da liquidação 

da Oferta o Montante Mínimo da Oferta seja atingido, a Oferta poderá ser encerrada e eventual saldo de 

Cotas A não colocado será cancelado pelo Administrador. 

Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta e ausência de limite de sua participação : Nos 

termos da regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Pessoas Vinculadas na Oferta, 

sem limite de participação. Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à 

quantidade de Cotas Classe A objeto da Oferta, não será permitida a colocação de Cotas Classe A a Pessoas 

Vinculadas, e os Pedidos de Reserva firmados por Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados, 

nos termos do Artigo 55 da Instrução CVM 400, com exceção daqueles realizados durante o Período de 

Reserva para Pessoas Vinculadas e daqueles firmados no âmbito da Alocação Prioritária ao Gestor. AS 

PESSOAS VINCULADAS QUE SEJAM INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS E REALIZAREM 

SEUS PEDIDOS DE RESERVA DURANTE O PERÍODO DE RESERVA PARA PESSOAS VINCULADAS 

NÃO TERÃO SEUS PEDIDOS DE RESERVA CANCELADOS MESMO NO CASO DE EXCESSO DE 

DEMANDA SUPERIOR EM 1/3 (UM TERÇO) À QUANTIDADE DE COTAS INICIALMENTE 

OFERTADA, NOS TERMOS DO INCISO I, ALÍNEA “(C)” DA DELIBERAÇÃO CVM 476. AS PESSOAS 

VINCULADAS AO GESTOR PARTICIPANTES DA ALOCAÇÃO PRIORITÁRIA DO GESTOR NÃO SE 

SUJEITARÃO AO CORTE EM CASO DE EXCESSO DE DEMANDA SUPERIOR EM 1/3 (UM TERÇO) 

À QUANTIDADE DE COTAS OBJETO DO MONTANTE TOTAL DA OFERTA, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 55 DA INSTRUÇÃO CVM 400, SUJEITO AO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE DISPENSA 

ESPECÍFICO FORMULADO À CVM NO PRAZO DE ANÁLISE DA OFERTA, OBSERVADO, AINDA, 

QUE APÓS O ATENDIMENTO DA ALOCAÇÃO PRIORITÁRIA DO GESTOR, TODAS AS PESSOAS 

VINCULADAS - INCLUSIVE AS PESSOAS VINCULADAS AO GESTOR - TERÃO SEUS PEDIDOS DE 

RESERVA CANCELADOS EM CASO DE EXCESSO DE DEMANDA SUPERIOR EM 1/3 (UM TERÇO) 

À QUANTIDADE DE COTAS OBJETO DO MONTANTE TOTAL DA OFERTA, COM EXCEÇÃO 

DAQUELES REALIZADOS DURANTE O PERÍODO DE RESERVA PARA PESSOAS VINCULADAS. A 

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

geral, reduzindo liquidez dessas Cotas posteriormente no mercado secundário; e (b) prejudicar a 

rentabilidade do Fundo. O Administrador, o Consultor de Investimentos e o Coordenador Líder não têm 
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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, o que poderá reduzir a liquidez das Cotas 

no mercado secundário. 

Risco relacionado ao cancelamento da Oferta: Caso o Montante Mínimo da Oferta não seja subscrito 

e integralizado no âmbito da Primeira Emissão, a Oferta será cancelada pelo Administrador, sendo o Fundo 

liquidado. Nessa hipótese, os valores eventualmente depositados pelos investidores serão devolvidos 

integralmente, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores. 
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Anexo I – Declaração do Administrador 
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Anexo II – Declaração do Coordenador Líder 
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Anexo III – Ato de Constituição do Fundo e Ato de Aprovação da Oferta 
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Anexo IV – Regulamento do Fundo 
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Anexo V – Relatório de Avaliação das Sociedades Iniciais 

 

 


