
 

 

ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO ARQUIVADA NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE E EVENTUAIS EXIGÊNCIAS POR PARTE DE TAL AUTARQUIA. ESTE DOCUMENTO, PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZA COMO O 

PROSPECTO PRELIMINAR OU DEFINITIVO DA OFERTA E NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA OU UMA SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE COMPRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU EM QUALQUER OUTRA LOCALIDADE, SENDO QUE QUALQUER OFERTA OU 
SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOMENTE SERÁ FEITA POR MEIO DE UM PROSPECTO DEFINITIVO. OS POTENCIAIS INVESTIDORES NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA MINUTA. 

MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA 

DE COTAS CLASSE A DE EMISSÃO  
DO KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA 

CNPJ/ME nº 36.642.570/0001-22 
Código ISIN: BRKNOXCTF003 

Código de negociação das Cotas Classe A na B3: KNOX11 
Registro da Oferta Secundária na CVM nº [•], em [•] de [•] de 2022 

OFERTANTES: 

BANCO BTG PACTUAL S.A. 
CNPJ/ME nº 30.306.294/0001-45 

ABC BRASIL DTVM S.A. 
CNPJ/ME nº 33.817.677/0001-76  

BANCO ABC BRASIL S.A. 
CNPJ/ME nº 28.195.667/0001-06 

O BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares (parte), Botafogo, CEP 22250-911, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 30.306.294/0001-45 (“Coordenador Líder”), a ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE 
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 

803, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 01.453-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 33.817.677/0001-76 (“ABC Brasil DTVM”), e o BANCO ABC BRASIL S.A., 
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida 

Cidade Jardim, n° 803, 2º andar, CEP 01453-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.195.667/0001-06 (“Banco ABC” e, em conjunto com o Coordenador 
Líder e a ABC Brasil DTVM, os “Ofertantes ”), com a intermediação do Coordenador Líder e do Banco ABC (em conjunto, o Coordenador Líder e o Banco 
ABC são definidos como “Coordenadores”) estão realizando uma oferta pública de distribuição secundária de cotas classe A, nominativas e escriturais, 

da primeira emissão (“Primeira Emissão” e “Cotas Classe A”, respectivamente) do KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
EM INFRAESTRUTURA, fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/ME sob nº 

36.642.570/0001-22 (“Fundo”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 
alterada (“Instrução CVM 400”) e da Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada (“Instrução CVM 578” e “Oferta”, 
respectivamente), no valor unitário base de R$ [•] ([•] reais) por Cota Classe A, determinado com base no valor da última emissão de Cotas Classe A 

(“Valor Unitário Base”), perfazendo o volume total da Oferta, considerando o Valor Unitário Base, de (“Volume Total da Oferta”):  

R$ [•] 
([•] reais) 

O valor unitário por Cota Classe A será definido na data do Procedimento de Bookbuilding (conforme termo abaixo definido) e será 

equivalente ao valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal Atualizado das Debêntures 
(conforme abaixo definido) e da Remuneração das Debêntures (líquida da Taxa de Administração e da Reserva de Despesas e Encargos), 
na Data de Liquidação, utilizando como taxa de desconto o cupom do título Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com 

vencimento em 2028, apurada na data de fechamento do Procedimento do Bookbuilding, acrescida exponencialmente de spread 
equivalente a [•]% ([•] por cento) ao ano. Caso a liquidação da Oferta ocorra posteriormente à Data de Liquidação prevista no 

Cronograma Estimativo da Oferta, o Valor Unitário das Cotas Classe A deverá ser atualizado com base no mesmo critério de Atualização 
Monetária das Debêntures (conforme abaixo definido) e acrescido da Remuneração das Debêntures (conforme abaixo definido) (líquida 
das Taxa de Administração e da Reserva de Despesas e Encargos). 

No contexto da presente Oferta, estima-se que o Valor Unitário das Cotas Classe A estará situado entre o Valor Unitário Base e o valor 
unitário máximo indicativo de R$[•] ([•] reais) (“Valor Unitário Máximo Indicativo” e “Faixa Indicativa”, respectivamente), podendo, 

no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a depender única e exclusivamente da oscilação da [NTN-B28], fator de 
desconto variável entre a presente data e o Procedimento de Bookbuilding. O Valor Unitário Máximo Indicativo foi exclusivamente 
estipulado para proporcionar maior previsibilidade ao investidor quanto ao investimento máximo no âmbito da Oferta, não 

representando, no entanto, um valor unitário máximo fixo na definição do Valor Unitário das Cotas Classe A.  

A quantidade de Cotas Classe A inicialmente ofertada não poderá ser aumentada em função do exercício da opção de emissão de Cotas Classe A adicionais 

e/ou de Cotas Classe A suplementares, nos termos do § 2º do artigo 14 e do artigo 24, respectivamente, da Instrução CVM 400. 

O Fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, com sede na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), na cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente autorizada pela CVM a administrar fundos de investimento, nos 
termos do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006 (“Administradora”). O Fundo tem sua carteira de investimentos gerida pela BTG Pactual 
Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na 

Praia de Botafogo, 501, 5º andar, CEP 22250- 040, inscrito no CNPJ/ME sob nº 29.650.082/0001-00, devidamente autorizada pela CVM ao exercício 
profissional de administração de carteiras de valores mobiliários pelo Ato Declaratório nº 5.968, de 10 de maio de 2000 (“Gestora”). 

A Oferta será coordenada pelos Coordenadores, com participação de instituições intermediárias estratégicas, devidamente autorizadas a operar no mercado 
de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), convidadas pelo Coordenador Líder a participar da Oferta, exclusivamente 
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para efetuar esforços de colocação das Cotas Classe A junto aos Investidores (conforme abaixo definido), mediante a assinatura do Termo de Adesão ao 
Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido) (“Participantes Especiais”, e, em conjunto com os Coordenadores, “Instituições Participantes 

da Oferta”).  

O público-alvo da Oferta é constituído exclusivamente por Investidores que se enquadrem no conceito definido neste Prospecto Preliminar. Os Investidores 
devem ler cuidadosamente todo este Prospecto Preliminar, em especial a Seção “9. – FATORES DE RISCO”, nas páginas [•] a [•] deste Prospecto Preliminar. 

Não há garantia de eliminação de possibilidade de perdas para o Fundo e, consequentemente, para o Cotista. Além disso, qualquer rentabilidade que 
venha a ser obtida pelo Fundo não representará garantia de rentabilidade futura. 

A liquidação financeira da Oferta será realizada no dia [•] de [•] de 2022, em moeda corrente nacional, de acordo com o previsto no cronograma estimativo 
da Oferta constante na página [•] deste Prospecto Preliminar e com os procedimentos operacionais da B3.  

O PREÇO POR COTA CLASSE A A SER PAGO PELOS INVESTIDORES CORRESPONDERÁ AO VALOR PRESENTE DAS PARCELAS 
REMANESCENTES DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL UNITÁRIO DAS DEBÊNTURES E DA REMUNERAÇÃO (LÍQUIDA 
DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA RESERVA DE DESPESAS E ENCARGOS), NA DATA DE LIQUIDAÇÃO, UTILIZANDO COMO TAXA DE 

DESCONTO O CUPOM DO TÍTULO TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B), COM VENCIMENTO EM 2028, APURADA NO 
FECHAMENTO DA DATA DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, ACRESCIDA EXPONENCIALMENTE DE SPREAD EQUIVALENTE A [•] 

([•])AO ANO. 

Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, a distribuição parcial das Cotas Classe A, desde que observado o Volume Mínimo da 
Oferta (conforme abaixo definido), conforme as condições e características indicadas no item “ 4.1.5 - Distribuição Parcial e Adesão Condicionada à Oferta”, 

na Seção “4. INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA”, na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

O Fundo é regido por seu Regulamento, anexo ao presente Prospecto Preliminar, pelo disposto na Lei nº 11.478, de 29 de maio de 2007, conforme alterada 

(“Lei nº 11.478”), na Instrução CVM 578 e na Instrução CVM nº 579, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada, bem como pelas demais disposições 
legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, além do Código de Administração de Recursos de Terceiros, editado pela Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), ao qual aderiu.  

Nenhum investidor poderá subscrever cotas do Fundo em montante superior a 30% da totalidade das cotas emitidas ou auferir rendimento superior a 
30% do rendimento do Fundo (“Limite de Participação”). 

As Cotas Classe A foram depositadas para distribuição por meio do Sistema de Distribuição Primária de Ativos (“DDA”) e serão negociadas exclusivamente 
no mercado de bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3, ambiente no qual as Cotas Classe A serão custodiadas. 

Será admitido o recebimento de reservas, a partir da data indicada neste Prospecto Preliminar, para aquisição das Cotas Classe A. Para participar da Oferta, 

os Investidores Não Institucionais deverão preencher e apresentar às Instituições Participantes da Oferta seus pedidos de reserva junto às Instituições 
Participantes da Oferta (“Pedido de Reserva”), para aquisição de Cotas Classe A, durante o período que se iniciará em [•] de [•] de 2022 (inclusive) e 

se encerrará em [•] de [•] de 2022 (inclusive) (“Período de Reserva”), sendo que os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas e 
estejam interessados em adquirir Cotas objeto da Oferta deverão apresentar Pedidos de Reserva no período compreendido entre os dias [•] de [•] de 2022 

(inclusive) e [•] de [•] de 2022 (inclusive), conforme indicado no Cronograma Estimativo da Oferta, data esta que antecederá em pelo menos 7 (sete) dias 
úteis o Procedimento de Bookbuilding (“Período de Reserva para Pessoas Vinculadas”). 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 presente Oferta foi informada à Administradora por meio de notificação específica encaminhada em [•] de [•] de 2022. De acordo com os respectivos 
estatutos sociais dos Ofertantes, a aprovação da Oferta não precisou ser formalizada por meio de assembleia de acionistas, reunião de conselho, reunião 
de diretoria ou outros atos societários específicos.  

A OFERTA ESTÁ SUJEITA À PRÉVIA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA CVM, SENDO QUE O REGISTRO DA OFERTA FOI REQUERIDO JUNTO À 
CVM EM [•] DE ABRIL DE 2022, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 578 E DA INSTRUÇÃO CVM 400.  

O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA 
ADMINISTRADORA, DOS COORDENADORES E OFERTANTES, DA B3 E DA CVM, INDICADAS NA SEÇÃO “4. INFORMAÇÕES RELATIVAS À 
OFERTA”, NAS PÁGINAS [•] A [•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 

A OFERTA, A SER COORDENADA PELOS COORDENADORES, SERÁ REALIZADA EXCLUSIVAMENTE NO BRASIL, JUNTO A INVESTIDORES 
QUE SEJAM RESIDENTES, DOMICILIADOS OU COM SEDE NO BRASIL, E QUE NÃO SEJAM CONSIDERADOS US PERSONS, NOS TERMOS 

DO SECURITIES ACT DE 1933, CONFORME PROMULGADO PELA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION DOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA, DE MODO QUE NÃO SERÃO EFETUADOS ESFORÇOS DE COLOCAÇÃO NO EXTERIOR E/OU JUNTO A INVESTIDORES QUE NÃO 

ESTEJAM ENQUADRADOS NO CONCEITO DE “INVESTIDORES” DEFINIDO NESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 

A OFERTA SERÁ DISTRIBUÍDA EM REGIME DE MELHORES ESFORÇOS DE COLOCAÇÃO. AS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA ESTÃO 
DESCRITAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 

ESTE PROSPECTO PRELIMINAR NÃO DEVE, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, SER CONSIDERADO UMA RECOMENDAÇÃO DE 
INVESTIMENTO NAS COTAS CLASSE A. ANTES DE INVESTIR NAS COTAS CLASSE A, OS POTENCIAIS INVESTIDORES DEVERÃO REALIZAR 

SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DE SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA E DOS RISCOS 
DECORRENTES DO INVESTIMENTO NAS COTAS CLASSE A. 

O FUNDO FOI REGISTRADO NA ANBIMA, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO “CÓDIGO ANBIMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 

DE TERCEIROS”, CONFORME ALTERADO, VIGENTE A PARTIR DE 03 DE JANEIRO DE 2011 E NO MOMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO FUNDO, 
E DESEMPENHA SUAS FUNÇÕES EM CONFORMIDADE COM A VERSÃO VIGENTE DO “CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE 

TERCEIROS”, CONFORME ALTERADO, EDITADO PELA ANBIMA E VIGENTE A PARTIR DE 03 DE JANEIRO DE 2022.  

ESTE PROSPECTO PRELIMINAR FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO 
CÓDIGO DA ANBIMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS CLASSE A DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, 
POR PARTE DA CVM OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A 

QUALIDADE DOS OFERTANTES, DO FUNDO, DE SUA ADMINISTRADORA OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. 
O SELO ANBIMA INCLUÍDO NESTE PROSPECTO PRELIMINAR NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO. 
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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 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. 

NÃO HÁ GARANTIA DE ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. ESTE FUNDO UTILIZA 
ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA OS COTISTAS. OS COTISTAS PODEM SER 

CHAMADOS A REALIZAR APORTES ADICIONAIS NO FUNDO EM CASO DE PERDAS E PREJUÍZOS NA CARTEIRA QUE RESULTEM EM 
PATRIMÔNIO NEGATIVO DO FUNDO. 

É ADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE RESERVA, A PARTIR DA DATA A SER INDICADA NO AVISO AO MERCADO E NESTE 

PROSPECTO PRELIMINAR, AMBOS DIVULGADOS NESTA DATA, OS QUAIS SOMENTE SERÃO CONFIRMADOS AO INVESTIDOR APÓS O 
INÍCIO DO PRAZO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS CLASSE A. 

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. QUALQUER RENTABILIDADE 
PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB 
QUALQUER HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU 

GARANTIDA AOS INVESTIDORES. O FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR NÃO CONTA COM GARANTIA DA 
ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA, 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, PELA ADMINISTRADORA, PELA GESTORA 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. O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DOS OFERTANTES, DO FUNDO, DE SUA ADMINISTRADORA, DE SUA 
GESTORA, 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. 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, MAS NÃO O 
SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA, TANTO DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, QUANTO DO REGULAMENTO, COM 

ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS 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. 

O INVESTIMENTO NAS COTAS CLASSE A DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR APRESENTA RISCOS PARA O 
INVESTIDOR. OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “9 – FATORES DE RISCO” DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, NAS PÁGINAS [•] A 

[•] PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PARA O INVESTIMENTO NAS COTAS CLASSE A. 

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU DOS OFERTANTES, BEM COMO SOBRE AS COTAS CLASSE A A 

SEREM DISTRIBUÍDAS. 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre os Ofertantes, o Fundo, a Oferta e este Prospecto Preliminar poderão ser obtidos junto à 

Administradora, à Gestora, às Instituições Participantes da Oferta e/ou à CVM. 

 

ADMINISTRADOR GESTOR 

  

COORDENADOR LÍDER COORDENADOR 

   

 

 

Este Prospecto Preliminar é datado de [•] de [•] de 2022. 
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DEFINIÇÕES 

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 no Regulamento. 

ABC Brasil DTVM ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., instituição financeira com sede 
na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na 
Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar, Itaim 
Bibi, CEP 01.453-000, inscrita no CNPJ/ME sob o 
n° 33.817.677/0001-76. 

Administradora  BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, 
instituição financeira com sede na Praia de 
Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), na cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente 
autorizada pela CVM para o exercício de 
administração de carteiras de títulos e valores 
mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM 
nº 8.695, de 20 de março de 2006. 

Alocação Prioritária No mínimo 30% (trinta por cento) do Volume 
Total da Oferta, será destinado, prioritariamente, 
aos Investidores Não Institucionais, sendo certo 
que os Coordenadores poderão 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 Volume Total da 
Oferta.  

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA. 

Anúncio de Encerramento Anúncio de encerramento da Oferta, elaborado 
nos termos do artigo 29 da Instrução CVM 400, 
informando acerca do resultado final da Oferta, 
a ser divulgado nas páginas da rede mundial de 
computadores da Administradora, dos 
Coordenadores, da B3 e da CVM, nos termos do 
artigo 54-A da Instrução CVM 400. 

Anúncio de Início Anúncio de início da Oferta, elaborado nos 
termos do artigo 52 da Instrução CVM 400 
informando acerca do início do Prazo de 
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Distribuição, a ser divulgado nas páginas da 
rede mundial de computadores da 
Administradora, dos Coordenadores, da B3 e da 
CVM, nos termos do artigo 54-A da Instrução 
CVM 400. 

Apresentações para Potenciais 
Investidores 

Apresentações para potenciais investidores 
(Roadshow e/ou one-on-ones), a serem 
realizadas após a divulgação do Aviso ao 
Mercado e a disponibilização deste Prospecto 
Preliminar aos Investidores da Oferta. 

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

Ativos Financeiros Significam (i) títulos de emissão do Tesouro 
Nacional em quaisquer de suas modalidades 
operacionais, pós–fixadas; (ii) operações 
compromissadas lastreadas nos títulos 
mencionados no item (i) acima; (iii) cotas de 
fundos de investimento classificados como 
“Renda Fixa”, considerados de baixo risco de 
crédito e com liquidez diária, conforme 
avaliação pela Administradora, e fundos de 
investimento administrados e/ou geridos pela 
Administradora e/ou empresas de seu grupo 
econômico, desde que adquiridos pelo Fundo 
para gestão de caixa e liquidez. 
 

Atualização Monetária das 
Debêntures 

Significa a atualização monetária do valor 
nominal unitário das Debêntures, conforme 
definida na Cláusula 4.10 da Escritura, 
reproduzida no Anexo V deste Prospecto 
Preliminar, a partir da página [•]. 
 

Auditor Independente Uma firma de auditoria independente registrada 
junto à CVM. 

Aviso ao Mercado Aviso ao Mercado da Oferta, elaborado nos 
termos do artigo 53 da Instrução CVM 400, 
informando os termos e condições da Oferta, a 
ser disponibilizado nas páginas da rede mundial 
de computadores da Administradora, dos 
Coordenadores, da B3 e da CVM, nos termos do 
artigo 54-A da Instrução CVM 400. 

B3 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 
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BACEN Banco Central do Brasil. 

Banco ABC Banco ABC Brasil S.A., instituição financeira 
integrante do sistema de distribuição de valores 
mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 
n° 803, 2º andar, CEP 01453-000, inscrita no 
CNPJ sob o nº 28.195.667/0001-06. 

CMN Conselho Monetário Nacional. 

CNPJ/ME Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia. 

Código ANBIMA Significa o Código de Administração de Recursos 
de Terceiros, editado pela Anbima. 

Código Civil Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
conforme alterada. 

Contrato de Compra e Venda de Cotas 
Classe A 

Cada Contrato de Compra e Venda de Cotas 
Classe A a ser firmado entre cada Investidor e 
os Ofertantes que poderá ser firmado (i) 
mediante sua assinatura em via física do 
documento junto às Instituições Participantes da 
Oferta, (ii) nos casos em que a Instituição 
Participante da Oferta oferecer tal possibilidade, 
por meio de sua assinatura eletrônica, na versão 
que estiver disponibilizada em sítio eletrônico 
específico de tal Instituição Participante da 
Oferta, na rede mundial de computadores, ou 
(iii) pela Instituição Participante da Oferta que 
recebeu o Pedido de Reserva, caso tenha sido 
assinada procuração específica para tal.  

Contrato de Distribuição O “Contrato de Coordenação e Colocação 
Pública Secundária, Sob Regime de Melhores 
Esforços de Distribuição, de Cotas Classe A do 
Knox Debt Fundo de Investimento em 
Participações em Infraestrutura”, celebrado 
entre os Coordenadores e os Ofertantes em [•] 
de [•] de [•].  

Coordenador Líder ou BTG Pactual O Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira 
integrante do sistema de distribuição de valores 
mobiliários, com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de 
Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares (parte), 
Botafogo, CEP 22250-911, inscrita no CNPJ sob 
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o nº 30.306.294/0001-45. 

Coordenadores Em conjunto, o Coordenador Líder e o Banco 
ABC. 

Cotas As Cotas Classe A e, conforme emitidas ao longo 
do tempo, Cotas Classe B. 

Cotas Classe A O montante de 1.644.005 (um milhão e 
seiscentos e quarenta e quatro mil e cinco) cotas 
da classe A, nominativas e escriturais, emitidas 
pelo Fundo no âmbito da Primeira Emissão  

Cotas Classe B Quaisquer cotas classe B em que determinadas 
Cotas Classe A serão eventualmente convertidas 
nas situações previstas no Regulamento e na 
Seção “2 – Sumário do Fundo”, a partir da 
página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Cotistas Os titulares de Cotas do Fundo. 

Custodiante A Administradora, na capacidade de custodiante 
do Fundo, ou outra entidade que venha a 
substituí-la em tal função. 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 

Data de Liquidação Data na qual será realizada a liquidação 
financeira das Cotas Classe A da Oferta, pelos 
Investidores no Escriturador ou na B3, conforme 
o caso.  

Para mais informações sobre o Cronograma 
Estimativo da Oferta, consulte o item “4.1.12. 
Cronograma Estimativo” na Seção “4. 
INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA”, na 
página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Data do Procedimento de 
Bookbuilding 

Significa a data que os Coordenadores 
conduzirão a verificação da demanda pelas 
Cotas Classe A, considerando as ordens de 
investimento dos Investidores Institucionais e os 
Pedidos de Reserva dos Investidores Não 
Institucionais e determinarão o Valor Unitário. 

DDA Sistema de Distribuição de Ativos administrado 
pela B3. 
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Debêntures As debêntures da 2ª emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária, a ser convolada na espécie com 
garantia real, para distribuição pública, com 
esforços restritos, em série única, da Norte 
Brasil, objeto de oferta pública com esforços 
restritos de colocação, nos termos da Instrução 
CVM 476, detidas atualmente pelo Fundo. 

As debêntures foram emitidas pela Norte Brasil, 
uma sociedade por ações de capital aberto e 
prazo indeterminado, com sede e foro na cidade 
de Brasília, Distrito Federal, constituída em 6 de 
maio de 2008, tendo como objeto social, único 
e exclusivo, a construção, implantação, 
operação e manutenção do projeto no segmento 
de infraestrutura referente ao Serviço Público de 
Transmissão de Energia Elétrica da Rede Básica 
do Sistema Elétrico Interligado, composto pela 
Linha de Transmissão Coletora Porto Velho (RO) 
- Araraquara 2 (SP), n° 2, em Corrente 
Contínua, em 600kV. Desse modo, as 
debêntures e seu investimento pelo Fundo se 
mostram em linha e adequados aos requisitos 
previstos no art. 1º da Lei 11.478, considerando 
que a Norte Brasil, emissora das debêntures e 
constituída em 2008, desenvolve novo projeto 
de infraestrutura (ou seja, projeto de energia 
implementado após 22 de janeiro de 2007, nos 
termos previstos na Instrução CVM 578). 

As debêntures se mostram ainda em linha e 
adequadas com o disposto no art. 1º, parágrafo 
oitavo, da Lei 11.478, uma vez que possuem uma 
estrutura de governança que permite ao Fundo o 
exercício de efetiva influência na definição das 
políticas estratégicas da Companhia. Nesse 
sentido, por meio do “Instrumento Particular de 
Alienação Fiduciária de Ações de Emissão da Norte 
Brasil Transmissora de Energia S.A. sob Condição 
Suspensiva” os debenturistas poderão eleger um 
membro independente do conselho de 
administração da Norte Brasil. Além disso, a 
Escritura prevê direitos ao Fundo (atuando como 
debenturista) sobre eventuais reorganizações 
societárias, endividamento e mudanças no seu 
objeto social, bem como: (i) restrições para 
redução de capital e reorganização societária; (ii) 
restrição para distribuição de dividendos; (iii) 
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restrição para alienação de ativos e constituição de 
ônus; (iv) restrição para realização de novos 
investimentos; (v) restrição em relação à 
contratação e concessão de novos empréstimos; 
(vi) alteração, alienação ou transferência do 
controle acionário; e (vii) a existência de 
covenants financeiros, entre outros. Nesse 
sentido, o Fundo (como único titular das 
Debêntures da mencionada emissão) acaba por 
ter efetiva influência na Companhia, cumprindo o 
estabelecido na Lei 11.478. 

As principais características das debêntures são 
as seguintes: 

No âmbito de sua emissão, foram emitidas 
1.000.000 (um milhão) de debêntures, em 15 de 
novembro de 2020, com valor unitário de 
R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o valor total 
da emissão de R$1.000.000.000,00 (um bilhão 
de reais) na data de emissão. 

As debêntures foram emitidas na forma 
nominativa e escritural, sem a emissão de 
cautelas e certificados. As debêntures são 
simples, ou seja, não conversíveis em ações de 
emissão da Norte Brasil. 

As debêntures são da espécie quirografária, a ser 
convolada na espécie com garantia real, nos 
termos previstos artigo 58 da Lei 6.404 de 15 de 
dezembro de 1976. Em relação ao processo de 
convolação das debêntures, as partes signatárias 
da Escritura ficaram autorizadas e obrigadas a 
celebrar aditamento à escritura para formalizar a 
convolação da espécie da emissão em “com 
Garantia Real”, sem a necessidade, para tanto, de 
nova aprovação societária das partes ou de 
realização de assembleia geral de debenturistas. 
Nos termos da Escritura, a Norte Brasil deverá 
enviar o respectivo aditamento à B3 em até 3 
(três) Dias Úteis contados do respectivo 
arquivamento na Junta Comercial do Distrito 
Federal. 

Ressalvadas as hipóteses de liquidação 
antecipada, as debêntures terão prazo de 
vencimento de 10 (dez) anos contados da data 
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de sua emissão, vencendo-se, portanto, em 15 
de novembro de 2030. 

Os recursos obtidos pela Norte Brasil com as 
debêntures foram destinados para (i) liquidação 
antecipada da totalidade do saldo devido pela Norte 
Brasil no âmbito do financiamento obtido junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES (“BNDES”), nos termos do 
“Contrato de Financiamento Mediante Abertura de 
Crédito nº 12.2.0834.1”, celebrado entre a Norte 
Brasil e o BNDES, com a interveniência de terceiros, 
em 2 de outubro de 2012, conforme aditado de 
tempos em tempos (“Financiamento BNDES”), 
nos termos da autorização do BNDES para pré-
pagamento do Financiamento BNDES (Carta 
AE/DEENE1 144/2019), datada de 30 de dezembro 
de 2019; (ii) quitação da totalidade, seja por meio 
de resgate antecipado ou pagamento na respectiva 
data de vencimento, do saldo devido pela Norte 
Brasil no âmbito da “1ª (Primeira) Emissão, pela 
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A., de Notas 
Promissórias, em Série Única, para Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos”; e (iii) gestão 
ordinária dos negócios da Norte Brasil. 

As debêntures contam com as seguintes 
garantias, observadas determinadas condições 
suspensivas previstas na Escritura: 

(i) alienação fiduciária, sob condição suspensiva, 
da totalidade das ações de emissão da Norte 
Brasil detidas pela Centrais Elétricas do Norte do 
Brasil S.A. – Eletronorte, inscrita no CNPJ sob o 
nº 00.357.038/0001-16 (“Eletronorte”) e pela 
Evoltz Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o 
nº 28.037.759/0001-68 (“Evoltz” e, em 
conjunto com a Eletronorte, as “Acionistas”), 
quer existentes ou futuras, incluindo todos os 
frutos, rendimentos e vantagens que forem a 
elas atribuídos; e 

(ii) cessão fiduciária, sob condição suspensiva, 
da totalidade dos direitos creditórios de 
titularidade da Norte Brasil, emergentes do 
Contrato de Concessão n° 016/2009, 
originalmente celebrado entre a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) e a 
Norte Brasil, com interveniência e anuência da 
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Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., 
Eletrosul Centrais Elétricas S.A., Abengoa 
Concessões Brasil Holding S.A. e Andrade 
Gutierrez Participações S.A., em 26 de fevereiro 
de 2009 e seus posteriores aditivos, 
compreendendo a construção, operação e 
manutenção das instalações de transmissão 
caracterizadas no Anexo 6G-CC do Edital do 
Leilão n° 007/2008-ANEEL, relativas à segunda 
linha de transmissão de corrente contínua de, 
aproximadamente, 600 kV, circuito simples, 
com extensão de, aproximadamente, 2375 Km, 
com origem na subestação Coletora Porto 
Velho, no Estado de Rondônia, e término na 
subestação Araraquara 2, no Estado de São 
Paulo (“Linha de Transmissão”), projeto este 
considerado prioritário pelo Ministério de Minas 
e Energia, nos termos da Portaria do Ministério 
de Minas e Energia n° 188, de 6 de junho de 
2013 (“Projeto” e “Contrato de 
Concessão”, respectivamente), e 
provenientes do Contrato de Prestação de 
Serviços de Transmissão n° 016/2009, firmado 
entre a Norte Brasil e o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico — ONS (“ONS”), em 26 de 
maio de 2009, e seus posteriores aditivos 
(“Contrato de Prestação de Serviços de 
Transmissão”), bem como todos os direitos 
emergentes provenientes das apólices de 
seguros contratadas no âmbito do Projeto. 

As condições suspensivas que condicionam a 
eficácia das garantias reais das Debêntures 
estão previstas na Cláusula 4.23.2 da Escritura, 
a partir da página 255 do Anexo V deste 
Prospecto Preliminar. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS 
DEBÊNTURES, CONSULTE O ITEM “6.3.3. 
DEBÊNTURES DA NORTE BRASIL” NA 
SEÇÃO “6. PORTFÓLIO ATUAL DO FUNDO”, 

NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO 

PRELIMINAR. 

Deliberação CVM 476 Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 
2005. 

Dia(s) Útil(eis) Qualquer dia que não seja sábado, domingo, 
feriado na cidade de São Paulo ou feriado 
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nacional, e que tenha expediente na B3. 

Distribuição Parcial A distribuição parcial das Cotas Classe A no 
âmbito da Oferta, autorizada na hipótese de 
colocação de, no mínimo, o Volume Mínimo da 
Oferta, nos termos dos artigos 30 e 31 da 
Instrução CVM 400. Na hipótese de não haver 
distribuição do Volume Mínimo da Oferta até a 
data de encerramento da Oferta os valores 
depositados serão integralmente devolvidos aos 
respectivos investidores, 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 de 
Cancelamento da Oferta ou de Colocação Parcial 
das Cotas Classe A” constantes da página [•], 
respectivamente, deste Prospecto Preliminar.  

Sendo assim, a Oferta poderá ser concluída 
mesmo em caso de Distribuição Parcial das 
Cotas Classe A, desde que haja aquisição do 
Volume Mínimo da Oferta. As Instituições 
Participantes da Oferta não são responsáveis 
pela aquisição de eventual saldo de Cotas Classe 
A que não seja adquirido no âmbito da Oferta. 

Para mais informações consulte o item “4.1.5. – 
Distribuição Parcial e Adesão Condicionada à 
Oferta”, na Seção “4. INFORMAÇÕES 
RELATIVAS À OFERTA”, na página [•] deste 
Prospecto Preliminar.  

Escritura 

Significa o “Instrumento Particular de Escritura 
da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, a ser Convolada na Espécie com 
Garantia Real, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos, em Série Única, da Norte 
Brasil Transmissora de Energia S.A.” celebrado 
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entre a Norte Brasil e o agente fiduciário das 
Debêntures, reproduzida no Anexo V deste 
Prospecto Preliminar. 

Escriturador A Administradora, na capacidade de escriturador 
das Cotas do Fundo, ou outra entidade que 
venha a substituí-la em tal função. 

Faixa Indicativa No contexto da presente Oferta, estima-se que 
o Valor Unitário das Cotas Classe A estará 
situado entre o Valor Unitário Base e o Valor 
Unitário Máximo Indicativo, isto é, entre R$ [•] 
([•] reais) e R$ [•] ([•] reais), podendo, no 
entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa 
Indicativa, a depender única e exclusivamente 
da oscilação da [NTN-B28], fator de desconto 
variável entre a presente data e o Procedimento 
de Bookbuilding. O Valor Unitário Máximo 
Indicativo foi exclusivamente estipulado 
para proporcionar maior previsibilidade ao 
investidor quanto ao investimento 
máximo no âmbito da Oferta, não 
representando, no entanto, um valor 
unitário máximo fixo na definição do Valor 
Unitário das Cotas Classe A.  
 

FIP-IE Fundo de investimento em participação em 
infraestrutura, conforme regido pela Instrução 
CVM 578. 

Fundo Knox Debt Fundo de Investimento em 
Participações em Infraestrutura. 

Gestora A BTG Pactual Asset Management S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, 
com sede no município do Rio de Janeiro, estado 
do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º 
andar, CEP 22250-040, inscrito no CNPJ/ME sob 
nº 29.650.082/0001-00, devidamente 
autorizada pela CVM ao exercício profissional de 
administração de carteiras de valores mobiliários 
pelo Ato Declaratório nº 5.968, de 10 de maio 
de 2000. 

Governo Federal Governo da República Federativa do Brasil. 

ICSD O índice de cobertura do serviço da dívida, 
correspondente à divisão da geração de caixa 
operacional pelo serviço da dívida, com base nos 
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valores indicados nas respectivas 
demonstrações financeiras Da Companhia. 

IGP-M/FGV Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. 

Instituições Participantes da Oferta Os Coordenadores e os Participantes Especiais, 
quando referidos em conjunto. 

Instrução CVM 384 Instrução CVM nº 384, de 17 de março de 2003, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 400 Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro 
de 2003, conforme alterada. 

Instrução CVM 476 Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 
2009, conforme alterada. 

Instrução CVM 578 Significa a Instrução nº 578, de 30 de agosto de 
2016, conforme alterada. 

Investidores Os Investidores Institucionais e os Investidores 
Não Institucionais que façam parte do Público 
Alvo, quando mencionados conjuntamente no 
âmbito da Oferta. 

Investidores Institucionais Investidores Qualificados, conforme definidos 
no artigo 12 da Resolução CVM 30, que sejam 
quaisquer pessoas jurídicas, além de carteiras 
administradas, fundos de investimento, sejam 
exclusivos, reservados ou condominiais, bem 
como clubes de investimento, que sejam 
classificados, no mínimo, como Investidores 
Qualificados e que formalizarem sua ordem de 
investimento junto aos Coordenadores, 
observado o e o Limite Máximo de Investimento 
por Investidor Institucional. A Oferta não é 
direcionada a entidades fechadas de 
previdência complementar, nos termos da 
Resolução CMN nº 4.661, e tampouco a regimes 
próprios de previdência social, nos termos da 
Resolução CMN nº 3.922/10.  

Investidores Não Institucionais Investidores Qualificados, conforme definidos 
no artigo 12 da Resolução CVM 30, que sejam 
quaisquer pessoas físicas, e que formalizem 
pedido de reserva durante o Período de Reserva 
ou durante o Período de Reserva para Pessoas 
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Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única 
Instituição Participante da Oferta, observado o 
Investimento Mínimo e o Limite Máximo de 
Investimento por Investidor Não Institucional.  

Investidores Qualificados Investidores tal como definidos nos termos do 
artigo 12 da Resolução CVM 30, inclusive, 
investidores residentes e domiciliados no 
exterior, que apliquem recursos no Brasil por 
intermédio dos mecanismos previstos na 
Resolução CMN nº 4.373. 

Investimento Mínimo O valor mínimo a ser investido por cada 
Investidor no contexto da Oferta será 
equivalente a 1 (uma) Cota Classe A. 

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE.  

IRRF Imposto de Renda retido na fonte. 

Justa Causa A prática dos seguintes atos ou situações pela 
Administradora, conforme aplicável e desde que 
determinado por sentença arbitral final ou 
sentença judicial contra a qual não caiba recurso 
com efeitos suspensivos: (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; (ii) 
existência de culpa grave, dolo, má-fé, fraude 
no desempenho de suas funções e 
responsabilidades nos termos do Regulamento 
ou desvio de conduta; (iii) prática de crime 
contra o sistema financeiro, de atos de 
corrupção, de lavagem de dinheiro e/ou 
financiamento ao terrorismo; ou (iv) declaração 
de falência ou pedido de recuperação judicial ou 
extrajudicial. 

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

Lei nº 11.478 Significa a Lei nº 11.478, de 29 de maio de 
2007, 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, 
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Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I) e dá 
outras providências. 

Liquidação da Oferta A liquidação financeira das Cotas Classe A da 
Oferta. 

Limite de Participação O limite máximo de Cotas que cada Cotista 
poderá deter, direta ou indiretamente, 
equivalente a 30% (trinta por cento) das Cotas 
do Fundo. 

Limite Máximo de Investimento por 
Investidor Institucional 

Significa o limite máximo de [•] ([•]) Cotas 
Classe A a serem adquiridas no âmbito da Oferta 
por cada Investidor Institucional, observado o 
Limite de Participação.  

Limite Máximo de Investimento por 
Investidor Não Institucional 

Significa o limite máximo de [•] ([•]) Cotas 
Classe A a serem adquiridas no âmbito da Oferta 
por cada Investidor Não Institucional, observado 
o Limite de Participação.  

Norte Brasil ou Companhia A Norte Brasil Transmissora de Energia S.A., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.625.321/0001-
56, com sede na SCN Quadra 1 – Bloco C, Salas 
1708 a 1714, nº 85 (parte), Asa Norte, CEP 
70.711-902, Brasília, Distrito Federal, registrada 
perante a CVM como companhia aberta sob o 
Código CVM nº 24.988, emissora das 
Debêntures investidas pelo Fundo. 

NTN-B Notas do Tesouro Nacional Série B. 

NTN-B28 NTN-B com vencimento em 15 de agosto de 
2028. 

Oferta A presente oferta pública de distribuição 
secundária das Cotas Classe A do Fundo detidas 
pelos Ofertantes, realizada conforme 
procedimentos previstos na Instrução CVM 400 
e nas demais disposições legais, regulamentares 
e autorregulatórias aplicáveis. 

Oferta Primária das Cotas Classe A A oferta pública de distribuição primária das 
Cotas Classe A do Fundo da Primeira Emissão, 
realizada pelo Fundo, sob o regime de garantia 
firme de colocação, nos termos da Instrução da 
CVM 476, encerrada em 28 de dezembro de 
2020, por meio da qual foram subscritas e 
integralizadas (i) 2.962.688 (duas milhões, 
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novecentas e sessenta e dois mil, seiscentas e 
oitenta e oito) Cotas Classe A pelo Coordenador 
Líder; (ii) 2.962.687 (duas milhões, novecentas 
e sessenta e duas mil, seiscentas e oitenta e 
sete) Cotas Classe A pelo Itaú Unibanco 
(conforme definido abaixo); e (iii) 658.375 
(seiscentas e cinquenta e oito mil, trezentas e 
setenta e cinco) Cotas Classe A pelo Banco ABC, 
todas com valor unitário de R$ 100,00 (cem 
reais) cada, totalizando o montante de R$ 
658.375.000,00 (seiscentos e cinquenta e oito 
milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais). 

 
Ofertantes Em conjunto, o Coordenador Líder, a ABC Brasil 

DTVM e o Banco ABC. 

Participantes Especiais São as sociedades integrantes do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, autorizadas a 
operar no mercado de capitais brasileiro e 
credenciadas junto à B3, convidadas pelo 
Coordenador Líder para auxiliarem na 
distribuição das Cotas Classe A junto aos 
Investidores Não Institucionais, e que tenham 
aderido à Oferta por meio de Termo de Adesão 
ao Contrato de Distribuição. 

Pedido(s) de Reserva Cada formulário específico, celebrado em 
caráter irrevogável e irretratável, exceto nas 
circunstâncias ali previstas, por meio do qual 
cada Investidor Não Institucional fará reservas 
em relação às Cotas Classe A ofertadas, 
incluindo, nos limites legais, as Pessoas 
Vinculadas, junto às Instituições Participantes 
da Oferta, durante o Período de Reserva ou 
durante o Período de Reserva para Pessoas 
Vinculadas, conforme o caso, observado o 
Investimento Mínimo e o Limite Máximo de 
Investimento por Investidor Não Institucional. 

Período de Reserva O período de apresentação dos Pedidos de 
Reserva pelos Investidores Não Institucionais 
interessados em adquirir Cotas Classe A objeto 
da Oferta, compreendido entre os dias [•] de [•] 
de 2022 (inclusive) e [•] de [•] de 2022 
(inclusive), conforme indicado no Cronograma 
Estimativo da Oferta.  



19 
 

 

Para mais informações consulte o Cronograma 
Estimativo da Oferta no item 4.1.12 da Seção “4. 
INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA” deste 
Prospecto Preliminar. 

Período de Reserva para Pessoas 
Vinculadas 

O período de apresentação dos Pedidos de 
Reserva pelos Investidores Não Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas interessados em 
adquirir Cotas objeto da Oferta, compreendido 
entre os dias [•] de [•] de 2022 (inclusive) e [•] 
de [•] de 2022 (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 Nos termos do artigo 1º, inciso VI, da Instrução 
CVM 505, de 27 de setembro de 2011, conforme 
alterada, e do artigo 55 da Instrução CVM 400, 
os investidores que sejam: (i) controladores, 
pessoas naturais ou jurídicas, e/ou 
administradores do Fundo, dos Ofertantes, da 
Gestora ou outras pessoas vinculadas à emissão 
e distribuição à Oferta, bem como seus 
respectivos cônjuges ou companheiros, seus 
ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º 
(segundo) grau; (ii) administradores ou 
controladores, pessoas naturais ou jurídicas, das 
Instituições Participantes da Oferta, bem como 
seus respectivos cônjuges ou companheiros, 
seus ascendentes, descendentes e colaterais até 
o 2º (segundo) grau, inclusive pessoas naturais 
que sejam, direta ou indiretamente, 
controladoras ou participem do controle 
societário das Instituições Participantes da 
Oferta; (iii) empregados, operadores e demais 
prepostos da Gestora, da Administradora, do 
Fundo, dos Ofertantes, ou das Instituições 
Participantes da Oferta, que desempenhem 
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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 a Gestora, a 
Administradora, o Fundo ou 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) sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pela Gestora, pela 
Administradora, pelo Fundo ou pelas 
Instituições Participantes da Oferta; (vii) 
cônjuge ou companheiro e filhos menores das 
pessoas mencionadas nos itens “(ii)” a “(v)” 
acima; e (viii) clubes e fundos de investimento 
cuja maioria das Cotas Classe A pertença às 
pessoas mencionadas acima, salvo se geridos 
discricionariamente por terceiros. 

Política de Investimento A política de investimento do Fundo, conforme 
descrita no Capítulo IV do Regulamento e na 
Seção “2. SUMÁRIO DO FUNDO”, na página [•] 
deste Prospecto Preliminar. 

Prazo de Distribuição O prazo de distribuição das Cotas Classe A, que 
será de até 6 (seis) meses a contar da 
divulgação do Anúncio de Início, ou até a data 
da divulgação do Anúncio de Encerramento, o 
que ocorrer primeiro. 

Prazo de Duração O prazo de duração do Fundo de 10 (dez) anos, 
contados da data da Primeira Integralização de 
Cotas, o qual poderá ser prorrogado mediante 
recomendação da Administradora e deliberação 
da Assembleia Geral. 

Primeira Emissão Significa a primeira emissão de Cotas Classe A. 

Primeira Integralização Significa a primeira integralização de Cotas do 
Fundo, realizada em 28 de dezembro de 2020, 
no âmbito da Primeira Oferta. 

Procedimento de Bookbuilding Significa o procedimento de coleta de intenções, 
nos termos do art. 44 da Instrução CVM 400, a 
ser conduzido pelos Coordenadores, para 
verificação da demanda pelas Cotas Classe A, 
considerando as ordens de investimento dos 
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Investidores Institucionais e o volume da 
Oferta, e definição do Valor Unitário. Nos 
termos do art. 23 do §1º da Instrução CVM 400 
o critério objetivo que presidirá a fixação do 
Valor Unitário apurado conforme 
Procedimento de Bookbuilding será o cálculo 
equivalente ao valor presente das parcelas 
remanescentes de pagamento de amortização 
do Valor Nominal Atualizado das Debêntures e 
da Remuneração das Debêntures (líquida da 
Taxa de Administração e da Reserva de 
Despesas e Encargos), na Data de Liquidação, 
utilizando como taxa de desconto o cupom do 
título Tesouro IPCA+ com juros semestrais 
(NTN-B), com vencimento em 2028, apurada 
no fechamento da data do Procedimento de 
Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 
spread equivalente a [•] ([•]) ao ano. 

 

Prospecto Preliminar Este prospecto preliminar da Oferta, 
disponibilizado aos Investidores na data de 
divulgação do Aviso ao Mercado. 

Prospecto Definitivo O prospecto definitivo da Oferta, disponibilizado 
aos Investidores após a concessão do registro 
da Oferta pela CVM. 

Público Alvo Significa o público alvo da Oferta, composto 
pelos Investidores Institucionais e Investidores 
Não Institucionais, que, nos termos do Art. 4º 
do Regulamento, cumulativamente: (i) estejam 
dispostos a aceitar os riscos inerentes ao 
investimento em Cotas Classe A; (ii) estejam 
buscando retornos de investimento no médio e 
longo prazo, condizentes com a Política de 
Investimento do Fundo; (iii) estejam cientes de 
que o investimento em fundos de investimento 
em participações, tal como o Fundo, não é 
adequado a investidores que necessitam de 
liquidez; (iv) não possuam restrição legal e/ou 
regulamentar para investir no Fundo; e (v) 
sejam (a) pessoas físicas residentes no Brasil, 
(b) pessoas físicas não residentes ou 
domiciliados em país com tributação favorecida 
nos termos do Artigo 24 da Lei nº 9.430, de 
1996, (c) pessoas jurídicas ou fundos de 
investimento isentos de recolhimento de 
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imposto de renda na fonte, ou sujeitos à 
alíquota de 0% (zero por cento), quando da 
amortização de Cotas, nos termos do Artigo 2º, 
parágrafo segundo, da Lei n.º 11.478/07 e/ou 
da legislação específica aplicável ao Cotista. 

RAP Significa Receita Anual Permitida: a receita fixa 
original pré-definida, que representa a 
remuneração, em termos caixa, que as 
concessionárias do segmento de transmissão de 
energia elétrica recebem pela prestação do 
serviço público. 

Regulamento O regulamento do Fundo em vigor, conforme 
alterado em 23 de fevereiro de 2021, o qual 
constitui Anexo IV deste Prospecto Preliminar. 

Remuneração das Debêntures Significa os juros remuneratórios incidentes 
sobre o valor nominal atualizado das 
Debêntures, nos termos da Cláusula 4.11 da 
Escritura, reproduzida no Anexo V deste 
Prospecto Preliminar, a partir da página [•]. 

Reserva de Despesas e Encargos 

A reserva a ser constituída pela Administradora 
para o pagamento de encargos do Fundo, 
constituída inicialmente no montante 
equivalente ao valor estimado necessário para o 
pagamento de despesas do Fundo por, no 
mínimo, 6 (seis) meses, cuja recomposição será 
semestral, juntamente com as datas de 
amortização de Cotas, em valor adicional 
equivalente à 0,01% (um centésimo por cento) 
incidente sobre o Valor Nominal Atualizado das 
Debêntures. 

Resolução CMN 4.373 Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 
4.373, de 29 de setembro de 2014. 

Resolução CMN nº 4.661 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 garantidores dos planos 
administrados pelas entidades fechadas de 
previdência complementar. 

Resolução CVM 30  Resolução da Comissão de Valores Mobiliários 
nº 30, de 11 de maio de 2021. 
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RFB Receita Federal do Brasil. 

Taxa de Administração A taxa de administração a ser paga pelo Fundo, 
conforme os termos do artigo 20 do 
Regulamento e Seção “2 – SUMÁRIO DO 
FUNDO”, na página [•] deste Prospecto 
Preliminar. 

Termo de Adesão ao Contrato de 
Distribuição 

O termo de adesão ao Contrato de Distribuição 
a ser celebrado entre o Coordenador Líder e os 
Participantes Especiais.  

Termo de Adesão ao Regulamento Termo de Adesão ao Regulamento a ser firmado 
pelo Investidor, ou pela Instituição Participante 
da Oferta que tenha recebido poderes 
específicos por meio de procuração outorgada 
pelo Investidor Não Institucional, até a Data de 
Liquidação, por meio do qual este deverá 
declarar que leu, analisou, tomou conhecimento 
e compreendeu todos os termos e cláusulas das 
disposições do Regulamento e deste Prospecto 
Preliminar, em especial daquelas referentes à 
política de investimento e fatores de riscos, 
aderindo, portanto, aos termos do 
Regulamento. 

Valor Unitário O valor unitário por Cota Classe A a ser 
efetivamente pago pelos Investidores por Cota 
Classe A, o qual será definido na data do 
Procedimento de Bookbuilding e será 
equivalente ao valor presente das parcelas 
remanescentes de pagamento de amortização 
do Valor Nominal Atualizado das Debêntures e 
da Remuneração das Debêntures (líquida da 
Taxa de Administração e da Reserva de 
Despesas e Encargos), na Data de Liquidação, 
utilizando como taxa de desconto o cupom do 
título Tesouro IPCA+ com juros semestrais 
(NTN-B), com vencimento em 2028, apurada na 
data de fechamento do Procedimento do 
Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 
spread equivalente a [•] ([•]) ao ano.  
 

O cálculo para a determinação do Valor Unitário 
da Cota Classe A mencionado no item (i) será 
realizado com base na seguinte fórmula: 
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𝑉𝑃 = ∑ (
𝑉𝑁𝐸𝑘

𝐹𝑉𝑃𝑘
 × 𝐶)

𝑛

𝑘=1

 

VP = somatório do valor presente das parcelas 
de pagamento das Debêntures; 
C = conforme definido abaixo 
n = número total de eventos de pagamento a 
serem realizados das Debêntures, sendo "n" um 
número inteiro; 
VNEk = valor unitário de cada um dos "k" 
valores devidos das Debêntures, sendo o valor 
de cada parcela "k" equivalente ao pagamento 
da Remuneração das Debêntures (líquida da 
Taxa de Administração e Reserva de Despesas e 
Encargos) e do Valor Nominal Atualizado das 
Debêntures, conforme o caso; 
FVPk = fator de valor presente, apurado 
conforme fórmula a seguir, calculado com 9 
(nove) casas decimais, com arredondamento: 

𝐹𝑉𝑃𝑘 = {[(1 + 𝑇𝐸𝑆𝑂𝑈𝑅𝑂𝐼𝑃𝐶𝐴) ∗ (1

+)
𝑛𝑘

252]} 

 
TESOUROIPCA = cupom do título Tesouro 
IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com 
vencimento em 2028. 
nk = número de Dias Úteis entre a Data do 
Procedimento de Bookbuiling e a data de 
vencimento programada de cada parcela "k" 
vincenda; 
 
C= Fator acumulado das variações mensais do 
IPCA, calculado com 8 (oito) casas decimais, 
sem arredondamento, apurado da seguinte 
forma: 
 

 
 
onde: 
 
n = número total de índices utilizados na 
Atualização Monetária, sendo “n” um número 
inteiro. 
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NIk =      valor do número-índice do IPCA do 
mês anterior ao mês de atualização. O mês de 
atualização refere-se à data de cálculo das 
Debêntures. 
 
NIk-1 = valor do número-índice do mês anterior 
ao mês “k”. 
 
dup = número de Dias Úteis entre a Data de 
Início da Rentabilidade ou a última Data de 
Aniversário das Debêntures e a data de cálculo, 
limitado ao número total de Dias Úteis de 
vigência do IPCA, sendo “dup” um número 
inteiro. 
 
dut = número de Dias Úteis entre a última e a 
próxima Data de Aniversário das Debêntures, 
sendo “dut” um número inteiro.  
 
Caso a liquidação da Oferta ocorra 
posteriormente à Data de Liquidação 
prevista no Cronograma Estimativo da 
Oferta, o Valor Unitário das Cotas Classe A 
deverá ser atualizado com base no mesmo 
critério de Atualização Monetária das 
Debêntures e acrescido da Remuneração 
das Debêntures (líquida da Taxa de 
Administração e da Reserva de Despesas e 
Encargos). 
 

Valor Unitário Base O valor unitário base das Cotas Classe A, 
equivalente a R$ [•] ([•] reais) determinado com 
base no valor da última emissão de Cotas Classe 
A. 
 

Valor Unitário Máximo Indicativo O valor unitário máximo indicativo das Cotas 
Classe A, equivalente a R$ [•] ([•] reais). No 
contexto da presente Oferta, estimou-se que o 
Valor Unitário das Cotas Classe A estivesse 
situado na Faixa Indicativa, podendo, no 
entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa 
Indicativa, a depender única e exclusivamente 
da oscilação da [NTN-B28], fator de desconto 
variável entre a presente data e o Procedimento 
de Bookbuilding. O Valor Unitário Máximo 
Indicativo foi exclusivamente estipulado 
para proporcionar maior previsibilidade ao 
investidor quanto ao investimento 
máximo no âmbito da Oferta, não 
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representando, no entanto, um valor 
unitário máximo fixo na definição do Valor 
Unitário das Cotas Classe A.  
 

Valores Mobiliários (i) As Debêntures; e (ii) se houver, os valores 
mobiliários que venham a ser detidos pelo 
Fundo em razão da excussão de garantias 
relacionadas às Debêntures referidas no item (i) 
anterior. 

Volume Mínimo da Oferta A quantidade mínima de Cotas Classe A a serem 
distribuídas no âmbito da Oferta, qual seja, [•] 
([•]) de Cotas Classe A, totalizando o montante 
mínimo de R$[•] ([•] de reais) para a 
manutenção da Oferta, com base no Valor 
Unitário Base por Cota Classe A.  

Valor Nominal Atualizado das 
Debêntures 

Significa o valor nominal unitário das 
Debêntures atualizado pela Atualização 
Monetária das Debêntures, conforme definido 
na Cláusula 4.10 da Escritura, reproduzida no 
Anexo V deste Prospecto Preliminar, a partir da 
página [•]. 

Volume Total da Oferta A quantidade máxima de Cotas Classe A a serem 
distribuídas no âmbito da Oferta, qual seja, 
1.644.005 (um milhão e seiscentos e quarenta e 
quatro mil e cinco) Cotas Classe A, totalizando 
valor de até R$ [•] ([•]), com base no Valor 
Unitário Base por Cota Classe A. 
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1. SUMÁRIO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta, os Ofertantes e o Fundo. 
Recomenda-se ao Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa 
deste Prospecto Preliminar, inclusive seus Anexos, e do Regulamento, com especial atenção à 
Seção “9. Fatores de Risco” nas páginas [•] a [•] deste Prospecto Preliminar. 

Nome do Fundo Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em 
Infraestrutura. 

Ofertantes Em conjunto, o Coordenador Líder, a ABC Brasil DTVM e o 
Banco ABC. 

Administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. 

Gestora BTG Pactual Asset Management S.A. 

Coordenador Líder Banco BTG Pactual S.A. 

Coordenadores Em conjunto, o Coordenador Líder e o Banco ABC. 

Participantes Especiais São as sociedades integrantes do sistema de distribuição de 
valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de 
capitais brasileiro e credenciadas junto à B3, convidadas pelo 
Coordenador Líder para auxiliarem na distribuição das Cotas 
Classe A junto aos Investidores Não Institucionais, e que 
tenham aderido à Oferta por meio de Termo de Adesão ao 
Contrato de Distribuição. 

Escriturador A Administradora, na capacidade de escriturador das Cotas 
Classe A do Fundo, ou outra entidade que venha a substituí-
la em tal função. 

Custodiante A Administradora, na capacidade de custodiante do Fundo, ou 
outra entidade que venha a substituí-la em tal função. 

Oferta A presente oferta pública de distribuição secundária de Cotas 
Classe A de emissão do Fundo. 

Classe das Cotas 

 
Classe A. 

Aprovação da Oferta A presente Oferta foi informada à Administradora por meio de 
notificação específica encaminhada em [•] de [•] de 2022. De 
acordo com os respectivos estatutos sociais dos Ofertantes, a 
aprovação da Oferta não precisou ser formalizada por meio 
de assembleia de acionistas, reunião de conselho, reunião de 
diretoria ou outros atos societários específicos.  
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Valor Unitário O valor unitário por Cota Classe A a ser efetivamente pago 
pelos Investidores por Cota Classe A, o qual será definido na 
data do Procedimento de Bookbuilding e será equivalente ao 
valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de 
amortização do Valor Nominal Atualizado das Debêntures e da 
Remuneração das Debêntures (líquida da Taxa de 
Administração e da Reserva de Despesas e Encargos), na Data 
de Liquidação, utilizando como taxa de desconto o cupom do 
título Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com 
vencimento em 2028, apurada na data de fechamento do 
Procedimento do Bookbuilding, acrescida exponencialmente 
de spread equivalente a [•] ([•]) ao ano.  
 

O cálculo para a determinação do Valor Unitário da Cota 
Classe A mencionado no item (i) será realizado com base na 
seguinte fórmula: 
 

𝑉𝑃 = ∑ (
𝑉𝑁𝐸𝑘

𝐹𝑉𝑃𝑘
 × 𝐶)

𝑛

𝑘=1

 

VP = somatório do valor presente das parcelas de pagamento 
das Debêntures; 
C = conforme definido abaixo 
n = número total de eventos de pagamento a serem 
realizados das Debêntures, sendo "n" um número inteiro; 
VNEk = valor unitário de cada um dos "k" valores devidos das 
Debêntures, sendo o valor de cada parcela "k" equivalente ao 
pagamento da Remuneração das Debêntures (líquida da Taxa 
de Administração e da Reserva de Despesas e Encargos) e do 
Valor Nominal Atualizado das Debêntures, conforme o caso; 
FVPk = fator de valor presente, apurado conforme fórmula a 
seguir, calculado com 9 (nove) casas decimais, com 
arredondamento: 

𝐹𝑉𝑃𝑘 = {[(1 + 𝑇𝐸𝑆𝑂𝑈𝑅𝑂𝐼𝑃𝐶𝐴) ∗ (1 + [=])
𝑛𝑘

252]} 

 
TESOUROIPCA = cupom do título Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2028. 
nk = número de Dias Úteis entre a Data do Procedimento de 
Bookbuiling e a data de vencimento programada de cada 
parcela "k" vincenda; 
 
C= Fator acumulado das variações mensais do IPCA, 
calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, 
apurado da seguinte forma: 
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onde: 
 
n = número total de índices utilizados na Atualização 
Monetária, sendo “n” um número inteiro. 
 
NIk =      valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao 
mês de atualização. O mês de atualização refere-se à data de 
cálculo das Debêntures. 
 
NIk-1 = valor do número-índice do mês anterior ao mês “k”. 
 
dup = número de Dias Úteis entre a Data de Início da 
Rentabilidade ou a última Data de Aniversário das Debêntures 
e a data de cálculo, limitado ao número total de Dias Úteis de 
vigência do IPCA, sendo “dup” um número inteiro. 
 
dut = número de Dias Úteis entre a última e a próxima Data 
de Aniversário das Debêntures, sendo “dut” um número 
inteiro.  
 

Valor Unitário Base O valor unitário por Cota Classe A equivalente a R$ [•] ([•] 
reais) determinado com base no valor da última emissão de 
Cotas Classe A. 
 

Valor Unitário Máximo 
Indicativo 

O valor unitário máximo indicativo das Cotas Classe A, 
equivalente a R$[•] ([•] reais). No contexto da presente 
Oferta, estima-se que o Valor Unitário das Cotas Classe A 
estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser 
fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a depender única 
e exclusivamente da oscilação da [NTN-B28], fator de 
desconto variável entre a presente data e o Procedimento de 
Bookbuilding. O Valor Unitário Máximo Indicativo foi 
exclusivamente estipulado para proporcionar maior 
previsibilidade ao investidor quanto ao investimento 
máximo no âmbito da Oferta, não representando, no 
entanto, um valor unitário máximo fixo na definição 
do Valor Unitário das Cotas Classe A. 
 

Número de Cotas Classe A 
a Serem Ofertadas 

 

Até 1.644.005 (um milhão e seiscentos e quarenta e quatro 
mil e cinco) Cotas Classe A. 

Volume Total da Oferta A quantidade máxima de Cotas Classe A a serem distribuídas 
no âmbito da Oferta, qual seja, até 1.644.005 (um milhão e 
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seiscentos e quarenta e quatro mil e cinco) Cotas Classe A, 
totalizando valor de até R$ [•] ([•] reais), com base no Valor 
Unitário Base por Cota Classe A.  

Volume Mínimo da Oferta A quantidade mínima de Cotas Classe A a serem distribuídas 
no âmbito da Oferta, qual seja, [•] ([•]) de Cotas Classe A, 
totalizando o montante mínimo de R$ [•] ([•] reais) para a 
manutenção da Oferta, com base no Valor Unitário Base por 
Cota Classe A. 

Investimento Mínimo 

 

O valor mínimo a ser investido por cada Investidor no contexto 
da Oferta será equivalente a [1 (uma)] Cota Classe A. 

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 10 (dez) anos, contados da data da Primeira 
Integralização de Cotas, o qual poderá ser prorrogado 
mediante recomendação da Administradora e deliberação da 
Assembleia Geral. 
 

Número de Séries Cotas Classe A em série única. 

 

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

 

Tipo de Distribuição Secundária. 

 

Público Alvo da Oferta A Oferta é destinada aos Investidores. A Oferta não é 
direcionada a entidades fechadas de previdência 
complementar, nos termos da Resolução CMN nº 4.661/18, e 
tampouco a regimes próprios de previdência social, nos 
termos da Resolução CMN nº 3.922/10.  

 

Oferta Não Institucional Do montante de Cotas Classe A, 30% (trinta por cento) das 
Cotas Classe A ofertadas serão destinadas à Oferta Não 
Institucional a ser realizada exclusivamente junto aos 
Investidores Não Institucionais, observado o Investimento 
Mínimo e o Limite Máximo de Investimento por Investidor Não 
Institucional, bem como 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 
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em 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas inicialmente 
ofertada, nos termos do inciso i, alínea “(c)” da Deliberação 
CVM 476. Os Coordenadores poderão manter a quantidade de 
Cotas Classe A inicialmente destinada à Oferta Não 
Institucional ou aumentar e/ou reduzir tal quantidade a um 
patamar compatível com os objetivos da Oferta, de forma a 
atender, total ou parcialmente, os referidos Pedidos de 
Reserva.  

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 pelos 
Coordenadores, 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 aquisição 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 pelos Coordenadores, 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 pelos Coordenadores, sendo que: (i) 
o limite será o Volume Total da Oferta e (ii) eventuais 
arredondamentos de Cotas Classe A serão realizados pela 
exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro 
(arredondamento para baixo). O rateio será realizado entre 
todos os Investidores Não Institucionais que participaram da 
Oferta Não Institucional, inclusive aqueles considerados 
Pessoas Vinculadas, proporcionalmente à quantidade de 
Cotas Classe A indicada nos respectivos Pedidos de Reserva.] 
 

Oferta Institucional No contexto da Oferta, após o atendimento dos Pedidos de 
Reserva apresentados pelos Investidores Não Institucionais, 
as Cotas Classe A remanescentes serão destinadas 
prioritariamente, a critério dos Coordenadores, à colocação 
pública para Investidores Institucionais, por meio dos 
Coordenadores, observado o procedimento de alocação 
descrito na Seção “4.2.1.6 – 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 os Coordenadores, indicando a quantidade 
de Cotas Classe A a ser adquirida, observado o Limite Máximo 
de Investimento por Investidor Institucional. 
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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 pelos 
Coordenadores, 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 aquisição 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 pelos 
Coordenadores, os Coordenadores poderão dar prioridade à 
totalidade ou à parte dos Investidores Institucionais que, no 
entender dos Coordenadores, 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.  

 

Distribuição Parcial e 
Adesão Condicional à 
Oferta 

Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução 
CVM 400, a distribuição parcial das Cotas Classe A, desde que 
observado o Volume Mínimo da Oferta. Sendo assim, a Oferta 
poderá ser concluída mesmo em caso de Distribuição Parcial 
das Cotas Classe A, desde que haja aquisição do Volume 
Mínimo da Oferta. As Instituições Participantes da Oferta não 
são responsáveis pela aquisição de eventual saldo de Cotas 
Classe A que não seja adquirido no âmbito da Oferta. 

Para mais informações sobre a distribuição parcial das Cotas 
Classe A, consulte o item “4.1.5. - Distribuição Parcial e 
Adesão Condicionada à Oferta” na Seção “4. INFORMAÇÕES 
RELATIVAS À OFERTA”, na página [•] deste Prospecto 
Preliminar. 

Procedimentos para 
Aquisição de Cotas Classe 
A 

A aquisição das Cotas Classe A no âmbito da Oferta será 
efetuada mediante preenchimento do Contrato de Compra e 
Venda de Cotas Classe A, que especificará as respectivas 
condições de aquisição das Cotas Classe A, 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 
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daqueles referentes à Política de Investimento e aos Fatores 
de Risco. As Cotas Classe A serão adquiridas na Data de 
Liquidação pelo Valor Unitário por meio da B3. 
 
O PREÇO POR COTA CLASSE A A SER PAGO PELOS 
INVESTIDORES CORRESPONDERÁ AO VALOR 
PRESENTE DAS PARCELAS REMANESCENTES DE 
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL 
UNITÁRIO DAS DEBÊNTURES E DA REMUNERAÇÃO 
(LÍQUIDA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA 
RESERVA DE DESPESAS E ENCARGOS), NA DATA DE 
LIQUIDAÇÃO, UTILIZANDO COMO TAXA DE 
DESCONTO O CUPOM DO TÍTULO TESOURO IPCA+ 
COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B), COM VENCIMENTO 
EM 2028, APURADA NO FECHAMENTO DA DATA DO 
PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, ACRESCIDA 
EXPONENCIALMENTE DE SPREAD EQUIVALENTE A [•] 
([•]) AO ANO. 
 

Período de Reserva Para fins do recebimento dos Pedidos de Reserva, o período 
compreendido entre os dias [•] de [•] de 2022 (inclusive) e 
[•] de [•] de 2022 (inclusive), conforme indicado no item 
“4.1.12 Cronograma Estimativo da Oferta”, na Seção “4. 
INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA”, na página [•] deste 
Prospecto Preliminar. 

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 2022 (inclusive) e [•] de [•] de 2022 (inclusive), 
conforme indicado no item “4.1.12 Cronograma Estimativo da 
Oferta”, na Seção “4. INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA”, 
na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Prazo de Distribuição O prazo da distribuição será de até 6 (seis) meses a contar da 
divulgação do Anúncio de Início, ou até a data da divulgação 
do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

Na hipótese de, durante o Prazo de Distribuição, haver adesão 
de Investidores em volume maior ou igual ao Volume Mínimo 
da Oferta, a Oferta poderá ser encerrada antecipadamente, a 
critério dos Coordenadores. Nesse caso, os Coordenadores 
divulgarão ao mercado a nova data de liquidação da Oferta, 
após a qual será divulgado o Anúncio de Encerramento. 

Forma de Colocação das 
Cotas Classe A 

Os Investidores interessados em adquirir as Cotas Classe A, 
incluindo Pessoas Vinculadas, poderão formalizar seus 
Pedidos de Reserva e suas ordens de investimento, conforme 
o caso, junto às Instituições Participantes da Oferta, 
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observado o disposto neste Prospecto Preliminar, durante o 
Período de Reserva. 

Para mais informações sobre a colocação das Cotas Classe A, 
consulte o item “4.2.1 Plano de Distribuição” da Seção “4. 
INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA”, na página [•] deste 
Prospecto Preliminar. 

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 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, e, se for o 
caso, os Contratos de Compra e Venda de Cotas Classe A 
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. 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 AQUISIÇÃO 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 “9. – 
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. 
 

Reservas de Despesas e 
Encargos 

Nos termos do Regulamento do Fundo, significa a reserva a 
ser constituída pela Administradora para o pagamento de 
encargos do Fundo, constituída inicialmente no montante 
equivalente ao valor estimado necessário para o pagamento 
de despesas do Fundo por, no mínimo, 6 (seis) meses, cuja 
recomposição será semestral, juntamente com as datas de 
amortização de Cotas, em valor adicional equivalente à 0,01% 
(um centésimo por cento) incidente sobre o Valor Nominal 
Unitário Atualizado.  
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Taxa de Administração Nos termos do Regulamento do Fundo, significa a taxa de 

administração devida à Administradora a título de 
remuneração pelos serviços de administração, gestão, de 
carteira, custódia, tesouraria de escrituração das Cotas Classe 
A do Fundo, prestados direta ou indiretamente pela 
Administradora.  
 

Plano de Distribuição As Cotas Classe A serão objeto de distribuição pública, sob 
regime de melhores esforços de colocação, com a 
intermediação dos Coordenadores, utilizando-se o 
procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 33 da 
Instrução CVM 400, conforme plano de distribuição elaborado 
pelos Coordenadores, 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 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 O ITEM “4.2.1 – PLANO DE 
DISTRIBUIÇÃO”, NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO 
PRELIMINAR. 
 

Inadequação O INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÃO NÃO É ADEQUADO A INVESTIDORES QUE 
NECESSITEM DE LIQUIDEZ IMEDIATA, TENDO EM VISTA 
QUE OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO 
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 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 “9. – 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 
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ADQUIRIR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES. 

 

Registro para 
Distribuição e 
Negociação das Cotas 
Classe A 

As Cotas Classe A da Oferta foram registradas (i) no mercado 
primário, no Sistema de Distribuição Primária de Ativos (DDA), 
administrado pela B3, para distribuição e liquidação; e serão 
(ii) exclusivamente negociadas no mercado de bolsa 
administrado pela B3, para negociação no mercado 
secundário, sob o código “KNOX11”, a partir da autorização 
da B3, observado o disposto neste Prospecto Preliminar. 

Durante a colocação das Cotas Classe A, o Investidor que 
adquirir tais cotas receberá, quando realizada a respectiva 
liquidação, ISIN de Cotas Classe A, que estarão bloqueadas 
para negociação. Após a divulgação do Anúncio de 
Encerramento da Oferta e da obtenção de autorização da B3, 
as Cotas Classe A serão transferidas da carteira bloqueada 
para a carteira livre, momento em que será possível a livre 
negociação das Cotas Classe A, em conjunto com as cotas 
provenientes da Oferta Primária das Cotas Classe A do Fundo. 

Com relação ao tratamento de aquisição das Cotas Classe A, 
consulte o item “4.1.9. Registro para Distribuição e Registro 
para Distribuição e Negociação das Cotas Classe A”, na Seção 
“4. INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA” na página [•] deste 
Prospecto Preliminar. 

Alteração das 
Circunstâncias, 
Revogação ou 
Modificação da Oferta 

 

Os Ofertantes poderão 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, os Ofertantes poderão 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 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. 

Na hipótese de modificação das condições da Oferta, nos 
termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, as 
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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, os Ofertantes divulgarão 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, 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 
art. 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 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 
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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).  

Destinação dos Recursos Os recursos obtidos com a Oferta serão pagos aos Ofertantes, 
que, na data deste Prospecto Preliminar, são os titulares da 
totalidade das Cotas Classe A ofertadas pela presente Oferta. 

Fatores de Riscos LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O REGULAMENTO 
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 
“9. FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS [•] A [•] DESTE 
PROSPECTO PRELIMINAR PARA UMA DESCRIÇÃO DE 
CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS 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 o 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 
e Ofertante: https://www.btgpactual.com/investment-bank 
(neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, 
depois clicar em “2022”, procurar “Oferta Pública de 
Distribuição Secundária de Cotas Classe A de Emissão do 
Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em 
Infraestrutura” e clicar em “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de 
Início”, “Prospecto Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”, 
“Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada); (ii) da ABC 
Brasil DTVM: https://www.abcbrasil.com.br/abc-
corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-
dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (neste website, localizar o item 
“FIP-IE Knox 2022” e depois clicar em “Prospecto Preliminar”, 
“Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de 
Encerramento” ou “Aviso ao Mercado”) (iii) do Banco ABC e 
Ofertante: https://www.abcbrasil.com.br/abc-
corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-
dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (neste website, localizar o item 

https://www.btgpactual.com/investment-bank
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“FIP-IE Knox 2022” e depois clicar em “Prospecto Preliminar”, 
“Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de 
Encerramento” ou “Aviso ao Mercado”); (iv) da 
Administradora: https://www.btgpactual.com/asset-
management/administracao-fiduciaria#fundos (neste 
website, no campo “Fundos de Investimentos administrados 
pela BTG Pactual Serviços Financeiros”, acessar a barra 
“Pesquisar” e procurar por “FIP-IE Knox Debt – Oferta 
Secundária”, então clicar em “Anúncio de Início”, “Prospecto 
Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de 
Encerramento” ou a opção desejada); (v) da CVM: 
https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, (a) em 
“Pesquisa de Dados”, clicar em “Fundos de Investimento”, 
clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Knox Debt Fundo de 
Investimento em Participações em Infraestrutura”, digitar o 
número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar 
em “Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em 
Infraestrutura”, clicar em “Documentos Eventuais”, em 
seguida selecionar o documento desejado na aba “Tipo de 
Documento”, indicar a respectiva data na aba “Data”, clicar 
em “Exibir” e, então, no link do “Aviso ao Mercado”, “Anúncio 
de Início”, “Prospecto Preliminar” ou na opção desejada; e/ou 
(b) em “Pesquisa de Dados”, clicar em “Central de Sistemas 
da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de 
Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”, clicar no 
valor referente à coluna “PRIMÁRIAS”, na linha “Quotas de 
FIP/FIC-FIP”, localizar o “Knox Debt Fundo de Investimento 
em Participações em Infraestrutura” e, então, selecionar o 
“Prospecto Preliminar”); e (vi) da B3: www.b3.com.br (neste 
website, acessar > Produtos e Serviços > Soluções para 
Emissores > Ofertas públicas / Saiba mais > Ofertas em 
andamento > Fundos > “Knox Debt Fundo de Investimento 
em Participações em Infraestrutura - 1ª emissão” e, então, 
localizar o documento requerido).  
 
Sem prejuízo do disposto acima e embora esclarecimentos 
adicionais a respeito deste Prospecto Preliminar, do Anúncio 
de Início, da Oferta e do Fundo e cópias de qualquer 
documento da Oferta possam ser obtidos nas respectivas 
sedes das entidades mencionadas acima, recomenda-se que 
os Investidores obtenham tais documentos e/ou informações 
de forma exclusivamente eletrônica, tendo em vista as 
circunstâncias atuais e orientações do Ministério da Saúde. 

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 a inserção das informações previstas nos 

https://www.gov.br/cvm/pt-br
http://www.b3.com.br/
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itens 6.1 e 6.2 do Anexo III da Instrução CVM 400 e 
demais informações aplicáveis, sendo certo que nesta 
hipótese não haverá abertura de prazo para 
desistência, tampouco para modificação dos Pedidos 
de Reserva ou das intenções de investimento, 
conforme o caso, dos Investidores da Oferta. 

As informações do Fundo, nos termos da Instrução CVM 578, 
são incorporadas por referência a este Prospecto, e se 
encontram disponíveis para consulta no seguinte endereço: 
https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, (a) em 
“Pesquisa de Dados”, clicar em “Fundos de Investimento”, 
clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Knox Debt Fundo de 
Investimento em Participações em Infraestrutura”, digitar o 
número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar 
em “Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em 
Infraestrutura”, clicar em “Documentos Eventuais”, em 
seguida selecionar o documento desejado na aba “Tipo de 
Documento”, indicar a respectiva data na aba “Data”, clicar 
em “Exibir” e, então, no link do “Aviso ao Mercado”, “Anúncio 
de Início”, “Prospecto Preliminar” ou na opção desejada; e/ou 
(b) em “Pesquisa de Dados”, clicar em “Central de Sistemas 
da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de 
Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”, clicar no 
valor referente à coluna “PRIMÁRIAS”, na linha “Quotas de 
FIP/FIC-FIP”, localizar o “Knox Debt Fundo de Investimento 
em Participações em Infraestrutura” e, então, selecionar o 
“Prospecto Preliminar”). 
 

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 dos Coordenadores, da Administradora, da 
CVM e/ou da B3, a seguir indicadas: (i) do Coordenador Líder 
e Ofertante: https://www.btgpactual.com/investment-bank 
(neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, 
depois clicar em “2022”, procurar “Oferta Pública de 
Distribuição Secundária de Cotas Classe A de Emissão do Knox 
Debt Fundo de Investimento em Participações em 
Infraestrutura” e clicar em “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de 
Início”, “Prospecto Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”, 
“Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada); (ii) da ABC 
Brasil DTVM: https://www.abcbrasil.com.br/abc-
corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-
dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (neste website, localizar o item 
“FIP-IE Knox 2022” e depois clicar em “Prospecto Preliminar”, 
“Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de 

https://www.btgpactual.com/investment-bank
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Encerramento” ou “Aviso ao Mercado”) (iii) do Banco ABC e 
Ofertante: https://www.abcbrasil.com.br/abc-
corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-
dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (neste website, localizar o item 
“FIP-IE Knox 2022” e depois clicar em “Prospecto Preliminar”, 
“Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de 
Encerramento” ou “Aviso ao Mercado”); (iv) da 
Administradora: https://www.btgpactual.com/asset-
management/administracao-fiduciaria#fundos (neste 
website, no campo “Fundos de Investimentos administrados 
pela BTG Pactual Serviços Financeiros”, acessar a barra 
“Pesquisar” e procurar por “FIP-IE Knox Debt – Oferta 
Secundária”, então clicar em “Anúncio de Início”, “Prospecto 
Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de 
Encerramento” ou a opção desejada); (v) da CVM: 
https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, (a) em 
“Pesquisa de Dados”, clicar em “Fundos de Investimento”, 
clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Knox Debt Fundo de 
Investimento em Participações em Infraestrutura”, digitar o 
número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar 
em “Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em 
Infraestrutura”, clicar em “Documentos Eventuais”, em 
seguida selecionar o documento desejado na aba “Tipo de 
Documento”, indicar a respectiva data na aba “Data”, clicar 
em “Exibir” e, então, no link do “Aviso ao Mercado”, “Anúncio 
de Início”, “Prospecto Preliminar” ou na opção desejada; e/ou 
(b) em “Pesquisa de Dados”, clicar em “Central de Sistemas 
da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de 
Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”, clicar no 
valor referente à coluna “PRIMÁRIAS”, na linha “Quotas de 
FIP/FIC-FIP”, localizar o “Knox Debt Fundo de Investimento 
em Participações em Infraestrutura” e, então, selecionar o 
“Prospecto Preliminar”); e (vi) da B3: www.b3.com.br (neste 
website, acessar > Produtos e Serviços > Soluções para 
Emissores > Ofertas públicas / Saiba mais > Ofertas em 
andamento > Fundos > “Knox Debt Fundo de Investimento 
em Participações em Infraestrutura - 1ª emissão” 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 da Administradora e da CVM, a seguir 
indicados: (i) da Administradora: 
https://www.btgpactual.com/asset-
management/administracao-fiduciaria#fundos (neste 
website, no campo “Fundos de Investimentos administrados 
pela BTG Pactual Serviços Financeiros”, acessar a barra 
“Pesquisar” e procurar por “FIP-IE Knox Debt – Oferta 
Secundária”, então clicar a opção desejada); e (ii) da CVM: 
www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, abaixo do título 

https://www.gov.br/cvm/pt-br
http://www.b3.com.br/
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“Pesquisa de Dados”, acessar “Fundos de Investimento”, 
clicar em “Fundos Registrados”, buscar “Knox Debt Fundo de 
Investimento em Participações em Infraestrutura”, e, então, 
selecionar o documento desejado). 
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2. SUMÁRIO DO FUNDO 

ESTE SUMÁRIO E APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO FUNDO. AS INFORMAÇÕES 
COMPLETAS SOBRE O FUNDO ESTÃO NO REGULAMENTO E NESTE PROSPECTO PRELIMINAR, 
LEIA-OS ANTES DE ACEITAR A OFERTA. 

2.1. 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 ANBIMA, concernentes à condução das 
atividades dos FIP-IE, destacando-se aquelas relacionadas à transparência e governança. 

• manutenção de, no mínimo 90%, 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 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 dois anos para o Conselho de Administração, se houver, e adesão à 
câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários; 
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• nos termos da legislação aplicável, o FIP-IE deverá ter, no mínimo, cinco cotistas, sendo 
que cada cotista não poderá ter mais que 40% das cotas, ou auferir rendimento superior a 40% 
do rendimento do respectivo FIP-IE, sem prejuízo de eventuais limites mais 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. 

2.2. Características Gerais do Fundo 

2.2.1. Forma e Regras Aplicáveis 

O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, é um fundo de investimento em 
participações da categoria “Infraestrutura”, e é regido por seu Regulamento, pelo disposto na Lei 
nº 11.478, na Instrução CVM 578 e no Código ANBIMA, bem como pelas demais disposições legais 
e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 

2.2.2. Prazo de Duração 

O Fundo terá prazo de duração de 10 (dez) anos, contados da data da Primeira Integralização de 
Cotas ("Prazo de Duração"), o qual poderá ser prorrogado mediante recomendação da 
Administradora e deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. 

2.2.3. Público Alvo 

Nos termos do Art. 4º do Regulamento, o Fundo é destinado exclusivamente a investidores que 
sejam, no mínimo, Investidores Qualificados que cumulativamente: (i) estejam dispostos a aceitar 
os riscos inerentes ao investimento em Cotas do Fundo; (ii) estejam buscando retornos de 
investimento no médio e longo prazo, condizentes com a Política de Investimento do Fundo; (iii) 
estejam cientes de que o investimento em fundos de investimento em participações, tal como o 
Fundo, não é adequado a investidores que necessitam de liquidez; (iv) não possuam restrição legal 
e/ou regulamentar para investir no Fundo; e (v) sejam (a) pessoas físicas residentes no Brasil, (b) 
pessoas físicas não residentes ou domiciliados em país com tributação favorecida nos termos do 
Artigo 24 da Lei nº 9.430, de 1996, (c) pessoas jurídicas ou fundos de investimento isentos de 
recolhimento de imposto de renda na fonte, ou sujeitos à alíquota de 0% (zero por cento), quando 
da amortização de Cotas, nos termos do Artigo 2º, parágrafo segundo, da Lei n.º 11.478/07 e/ou 
da legislação específica aplicável ao Cotista. 

2.2.4. Objetivo e Política de Investimento 

O Fundo é uma comunhão de recursos cujo objetivo é proporcionar aos Cotistas a valorização e 
retorno de investimento a médio e longo prazo, exclusivamente por meio da aquisição de (a) 
Valores Mobiliários, e (b) Ativos Financeiros. 

O Fundo investirá no mínimo 90% (noventa por cento) de seu Patrimônio Líquido nas Valores 
Mobiliários, sempre de acordo com o Regulamento e o disposto na regulamentação aplicável. O 
Fundo deverá participar no processo decisório, com influência efetiva, direta ou indiretamente, na 
definição da política estratégica e gestão da Companhia, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 
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578 e do artigo 8º, caput e parágrafos do Regulamento. Adicionalmente, a Companhia deverá 
obrigatoriamente observar determinadas práticas de governança corporativa, nos termos do artigo 
8º da Instrução CVM 578 e do artigo 9º do Regulamento. 

O investimento do Fundo em debêntures, conversíveis ou não em ações, incluindo as previstas na 
Lei nº 12.431/11, não estará sujeito a limites de concentração, conforme disposto no Artigo 11, 
§1º, da Instrução CVM 578, desde que os requisitos estabelecidos no Capítulo II do Regulamento 
sejam cumpridos. 

Sem prejuízo do disposto no Regulamento, (i) até 100% (cem por cento) do Patrimônio Líquido do 
Fundo poderá ser investido nos Valores Mobiliários, e no mínimo 90% (noventa por cento) do 
Patrimônio Líquido do Fundo deverá estar investido nos Valores Mobiliários; e (ii) caso o Fundo 
possua recursos que não estejam investidos nos Valores Mobiliários da Companhia, a parcela 
remanescente do Patrimônio Líquido poderá ser investida em Ativos Financeiros, limitado a 10% 
(dez por cento) do Patrimônio Líquido total do Fundo. 

O Fundo não realizará qualquer operação com derivativos. O Fundo poderá deter ações de 
companhias no caso da excussão de garantias relacionadas aos Valores Mobiliários. 

Observada a Política de Investimento estabelecida no Regulamento, o Fundo: 

(i) não poderá realizar adiantamentos para futuros aumentos de capital (“AFAC”) na 
Companhia; 

(ii) não poderá investir em cotas de outros fundos de investimento em participações ou em 
infraestrutura, observado o disposto no Artigo 13 da Instrução CVM nº 578 e as disposições 
da Lei nº 11.478/07; e 

(iii) não poderá aplicar seus recursos no exterior. 

2.2.5. Principais Características das Cotas e Direitos Patrimoniais 

As Cotas do Fundo correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido do Fundo, têm a forma 
nominativa e escritural, conferindo a titulares de Cotas de uma mesma classe os mesmos direitos 
políticos e econômico-financeiros. Tendo em vista a natureza do Fundo, não haverá resgate de 
Cotas. As Cotas Classe A somente poderão ser resgatadas na data de liquidação do Fundo e de 
acordo com os procedimentos estipulados na Seção XV do Regulamento. 

As Cotas do Fundo são de Classe A e, em casos excepcionais e por tempo limitado, Classe B. Exceto 
pelos Cotistas Classe B, todos os Cotistas têm o direito de comparecer às Assembleias Gerais, 
sendo atribuído a cada Cota Classe A, o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais. 

Todas as Cotas Classe A outorgam aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações. 

As Cotas Classe B são destinadas exclusivamente à operacionalização da amortização total 
obrigatória para os fins de enquadramento ao Limite de Participação, conforme procedimento 
abaixo descrito. 

Na hipótese de serem emitidas novas Cotas Classe A, nos termos do Regulamento, os recursos 
aportados no Fundo deverão ser utilizados para investimentos nos Valores Mobiliários até o último 
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Dia Útil do 2º (segundo) mês subsequente à data da primeira integralização realizada das Cotas 
no âmbito da respectiva oferta de Cotas do Fundo, conforme disposto no Regulamento e no art. 
9º, § 3º e §4º da Instrução CVM 578, caso contrário, deverão ser distribuídos aos Cotistas conforme 
o disposto no Regulamento.  

2.2.6. Novas Emissões de Cotas 

Novas emissões de Cotas não poderão ocorrer, exceto (i) quando aprovado em Assembleia Geral, 
na forma prevista no Regulamento; e (ii) pelas Cotas Classe B, conforme descrito abaixo. 

Ressalvados os limites de participações previstos no Artigo 31 do Regulamento, os Cotistas que já 
detiverem Cotas Classe A do Fundo no momento da nova emissão de Cotas Classe A terão direito 
de preferência para subscrever tais Cotas Classe A, não podendo ceder tal direito de preferência a 
terceiros. Os Cotistas exercerão o direito de preferência segundo os procedimentos operacionais 
estabelecidos pela B3, observado que a data-base para a verificação dos Cotistas elegíveis ao 
exercício do direito de preferência será definida nos documentos que aprovarem as novas emissões 
de Cotas Classe A. 

2.2.7. Capital Autorizado 

O Fundo não tem capital autorizado, de modo que a Administradora e/ou a Gestora não poderá 
emitir novas Cotas Classe A sem que haja a alteração do Regulamento e a aprovação pela 
Assembleia Geral de Cotistas, observado o quórum previsto na regulamentação aplicável. 

2.2.8. Limite de Participação 

O Fundo terá, no mínimo 5 (cinco) Cotistas, sendo que cada Cotista não poderá deter mais do que 
30% (trinta por cento) das Cotas do Fundo (“Limite de Participação”) ou fazer jus a um 
rendimento superior a 30% (trinta por cento) do rendimento total auferido pelo Fundo, não 
obstante o disposto no Artigo 1º, Parágrafo 9º, da Lei nº 11.478/07. 

Caso um Cotista detenha, direta ou indiretamente, mais de 30% (trinta por cento) das Cotas do 
Fundo, tal Cotista terá os direitos econômicos e políticos em relação às Cotas que ultrapassarem o 
Limite de Participação automaticamente suspensos, incluindo, sem limitação, os direitos de (a) 
votar nas Assembleias Gerais de Cotistas; (b) receber pagamentos a título de amortizações, 
resgates, distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio; e (c) receber dos valores que 
lhe caberiam por ocasião da liquidação do Fundo. Para fins de esclarecimento, os pagamentos a 
título de amortização devidos ao Cotista que exceder o Limite de Participação serão retidos pela 
Administradora e realizados assim que tal Cotista passe a observar o Limite de Participação, sem 
qualquer correção monetária. 

Sem prejuízo do disposto acima, caso o Cotista não enquadre a participação de suas Cotas Classe 
A ao Limite de Participação, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, contados de seu 
desenquadramento, a Administradora converterá automática e compulsoriamente, tais Cotas 
Classe A excedentes ao Limite de Participação em Cotas Classe B, sem a necessidade de 
autorização da Assembleia Geral, no montante suficiente para que, após referida conversão e 
posterior amortização nos termos do presente, o referido Cotista passe a deter 29,9% (vinte e 
nove inteiros e nove décimos por cento) do total de Cotas do Fundo. Na data de conversão das 
Cotas Classe A em Cotas Classe B, a Administradora apurará o valor das Cotas Classe B, nos termos 
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do Artigo 2º, inciso XVI, da Instrução CVM nº 555, e as amortizará integralmente, em valor 
equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do que for o menor entre (a) o valor de mercado 
das Cotas Classe A já emitidas ou (b) o Patrimônio Líquido por Cota Classe A atribuído às Cotas 
Classe A, ambos calculados no Dia Útil imediatamente anterior à data da conversão, observado o 
disposto no Parágrafo 7 do artigo 31 do Regulamento. 

Após a entrega do pedido de conversão, as respectivas Cotas Classe A excedentes ao Limite de 
Participação serão convertidas em Cotas Classe B mediante autorização do Custodiante (ou da 
entidade que vier a prestar serviços de escrituração de Cotas ao Fundo) na mesma data, mediante 
amortização integral e liquidação financeira nos termos do Regulamento, sendo tal conversão 
processada diretamente junto ao Custodiante do Fundo (ou à entidade que vier a prestar serviços 
de escrituração de Cotas ao Fundo) conforme determinação da Administradora, observados os 
termos do Regulamento. 

O valor da amortização compulsória das Cotas Classe B será pago em 1 (uma) ou mais parcelas, 
em moeda corrente, no último Dia Útil de cada semestre, na proporção do número de Cotistas 
Classe B na data da respectiva amortização, sem qualquer atualização monetária, juros e/ou 
encargos, e estará condicionado à manutenção após o referido pagamento, em caixa do Fundo, 
de recursos líquidos que sobejem a soma de (i) 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido do 
Fundo e (ii) do valor de todas as obrigações de investimento assumidas pelo Fundo. Não havendo 
valores que sobejem a soma acima suficientes para a amortização total das Cotas Classe B no 
último Dia Útil de um determinado semestre, então o saldo remanescente poderá ser pago no 
último Dia Útil do semestre subsequente, quando novamente a regra aqui descrita será aplicada, 
podendo o pagamento do saldo ser sucessivamente prorrogado até o integral pagamento do saldo 
devido. 

2.2.9. Obrigações da Administradora 

Observadas as limitações estabelecidas no Regulamento e nas regras aplicáveis, o presente 
capítulo apresenta as obrigações da Administradora constantes do Regulamento. Neste sentido, a 
Administradora terá autoridade para praticar todos os atos necessários com relação ao 
funcionamento e à manutenção do Fundo, incluindo, sem limitação, as obrigações abaixo elencadas 
nos termos do prevalecente art. 39 da Instrução CVM 578: 

(i) diligenciar para que os documentos abaixo sejam mantidos atualizados e em perfeita ordem 
por um período de 5 (cinco) anos após o encerramento e a liquidação do Fundo, às suas próprias 
custas: 

(a) os registros de Cotistas e de transferência de Cotas; 

(b) livro de atas das Assembleias Gerais e atas das reuniões dos comitês consultivo, técnico ou 
de investimento, conforme aplicável; 

(c) lista ou livro de presenças dos Cotistas; 

(d) relatórios dos auditores independentes do Fundo sobre as demonstrações contábeis do 
Fundo; 

(e) registros e demonstrações contábeis referentes às operações executadas pelo Fundo e seu 
patrimônio; e 

(f) cópia da documentação relativa às operações e aos ativos do Fundo; 
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(ii) receber, em nome do Fundo, 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 estabelecidos nas regras 
aplicáveis ou no Regulamento; 

(iv) elaborar relatório a respeito das operações e resultados do Fundo, incluindo a declaração 
de que foram observadas as disposições da Instrução CVM nº 578 e do Regulamento; 

(v) no caso de instauração de procedimentos administrativos pela CVM, manter os documentos 
mencionados no item (i) acima até o encerramento de tais procedimentos; 

(vi) representar o Fundo em juízo e fora dele e empregar na defesa dos direitos do Fundo o 
cuidado exigido naquelas circunstâncias e praticar todos os atos necessários para assegurá-los, 
incluindo quaisquer providências judiciais cabíveis, e tomar todas as medidas necessárias em 
relação à gestão do Fundo, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor e às 
disposições do Regulamento; 

(vii) exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos inerentes ao patrimônio 
e às atividades do Fundo; 

(viii) transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de 
sua condição de administradora fiduciária e/ou gestora da carteira do Fundo; 

(ix) manter os Valores Mobiliários e Ativos Financeiros integrantes da Carteira do Fundo 
custodiados em entidade de custódia devidamente autorizada a exercer a atividade pela CVM; 

(x) preparar e divulgar as demonstrações contábeis e outras informações previstas no Capítulo 
VIII da Instrução CVM nº 578, observando a metodologia e frequência que possam ser 
estabelecidas por resoluções expedidas pela ANBIMA; 

(xi) cumprir as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas; 

(xii) cumprir e fazer cumprir todas as disposições do Regulamento; 

(xiii) cumprir e fazer cumprir qualquer lei, regulamento, normas administrativas e determinações 
de agências governamentais, autarquias ou tribunal, conforme aplicáveis às atividades da 
Administradora, com exceção daquelas: 

(a) discutidas em esfera administrativa e/ou judicial e que, em razão de tais discussões, tenham 
sua aplicabilidade suspensa; ou 

(b) cujo descumprimento não resulte em efeito adverso significativo para o Fundo; 

(xiv) manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo fundo e 
informados no momento do seu registro, bem como as demais informações cadastrais; 

(xv) fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo Fundo; 

(xvi) empregar, na defesa do direito do Fundo, a diligência exigida pelas circunstâncias, 
praticando todo e qualquer ato necessário para assegurá-lo, tomando inclusive quaisquer medidas 
judiciais cabíveis; e 

(xvii) divulgar a todos os Cotistas e à CVM qualquer ato ou fato relevante relacionado ao Fundo. 
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2.2.10. Obrigações da Gestora 

A Gestora terá poderes para, em nome do Fundo, nos termos do prevalecente art. 40 da Instrução 
CVM 578: 

(i) implementar oportunidades de investimento e desinvestimento em Valores Mobiliários, 
celebrando, em nome do Fundo, qualquer documento, acordo ou contrato necessário para cumprir 
a política de investimento do Fundo e representar o Fundo para todos os respectivos fins legais 
incluindo, mas não se limitando a: acordos de confidencialidade; memorandos de entendimento 
(MoU); propostas vinculantes e não vinculantes; compromissos de investimento; acordos de 
investimento; contratos de compra e venda e de usufruto; 

(ii) celebrar, ainda que como parte interveniente, contratos de concessão, contratos de 
autorização ou concessão e utilização de bens públicos e prestar as garantias correspondentes, 
boletins de subscrição, acordos de acionistas e/ou cotistas, livros societários, atos e documentos 
necessários para a representação do Fundo em assembleias gerais da Companhia, incluindo 
assembleias gerais extraordinárias e ordinárias, além de quaisquer outros atos e documentos 
relacionados sob qualquer aspecto com os investimentos e desinvestimentos do Fundo; 

(iii) negociar e contratar, em nome do Fundo, terceiros para a prestação de serviços de 
assessoria e consultoria incluindo, sem limitação, serviços jurídicos, fiscais, contábeis e de 
consultoria especializada, diretamente relacionados com o investimento ou desinvestimento nos 
Valores Mobiliários, na forma estabelecida no Regulamento; 

(iv) representar o Fundo nas assembleias gerais de detentores dos Valores Mobiliários, 
incluindo, sem limitação, aquelas que versem sobre quaisquer hipóteses que impliquem no 
pagamento antecipado dos Valores Mobiliários; 

(v) representar o Fundo perante a Companhia, entidades governamentais, autarquias, agências 
reguladoras e quaisquer terceiros, com relação ao cumprimento do disposto na legislação e 
regulamentação aplicáveis pelo Fundo; e 

(vi) monitorar os ativos investidos pelo Fundo e exercer direitos de voto, bem como quaisquer 
outros direitos políticos e econômicos atribuídos ao Fundo por tais ativos, tomando todas as outras 
medidas necessárias para tal exercício, em observância às disposições da política de voto da 
Administradora. 

Não obstante quaisquer disposições legais e regulamentares aplicáveis, as obrigações da Gestora 
de recursos do Fundo incluem: 

(i) investir, em nome do Fundo, em Valores Mobiliários; 

(ii) administrar de maneira proativa os recursos do Fundo não investidos em Valores 
Mobiliários, e investi-los em Ativos Financeiros; 

(iii) fornecer aos Cotistas que assim requererem os estudos e análises de investimento, 
incluindo os registros apropriados contendo justificativas das recomendações e as respectivas 
decisões; 

(iv) celebrar todos os acordos ou outros documentos relativos aos investimentos diretos ou 
indiretos ou desinvestimentos a serem feitos pelo Fundo em estrita conformidade com a política 
de investimento do Fundo incluindo, sem limitação, documentos de subscrição, contratos de 
compra e venda, protocolos de cisão, fusão ou aquisição, acordos de acionistas, escrituras de 
emissão, outros acordos entre acionistas, regulamentos e/ou outros documentos; 
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(v) manter influência efetiva nos processos decisórios da Companhia, na forma estabelecida no 
Regulamento e na regulamentação aplicável, e de acordo com as práticas de governança aqui 
referidas e na regulamentação aplicável; 

(vi) representar o Fundo, na forma da legislação aplicável, perante a Companhia e monitorar 
os investimentos do Fundo, e assinar, em nome do Fundo, qualquer acordo de acionista da 
Companhia, conforme o caso; 

(vii) custear as despesas de propaganda do Fundo, se houver; 

(viii) contratar e coordenar, em nome do Fundo, qualquer serviço de assessoria e consultoria 
relacionado aos investimentos ou desinvestimentos do Fundo;  

(ix) conduzir o procedimento de cobrança extrajudicial e judicial dos Valores Mobiliários, bem 
como realizar o processo de excussão das respectivas garantias, conforme aplicável; e 

(x) fornecer aos Cotistas, no mínimo semestralmente, por meio de divulgação no site da 
Administradora do Fundo, atualizações periódicas dos estudos e análises que permitam o 
acompanhamento dos investimentos realizados pelo Fundo, objetivos alcançados, perspectivas de 
retorno e identificação de possíveis ações que maximizem o resultado do investimento, contendo, 
ao menos, informações operacionais e financeiras sobre o Fundo, seus investimentos e os Valores 
Mobiliários investidos pelo Fundo, incluindo comentários sobre o desempenho operacional dos 
Valores Mobiliários. 

2.2.11. Taxa de Administração 

Em contrapartida aos serviços prestados direta ou indiretamente pela Administradora de 
administração, gestão de carteira, custódia, tesouraria e escrituração das Cotas do Fundo, o Fundo 
pagará uma Taxa de Administração equivalente a 0.10% (um décimo por cento) ao ano, incidente 
sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. 

Não obstante o disposto acima, o valor mínimo da remuneração da Administradora será de 
R$20.000,00 (vinte mil reais) mensais, ajustado anualmente pela variação positiva do IPCA em 
janeiro de cada ano. 

A Administradora poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas 
diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços que tenham sido subcontratados pela 
Administradora, desde que o somatório de tais parcelas não exceda o montante total da Taxa de 
Administração. 

2.2.12. Outras Taxas 

O Fundo não cobrará taxa de ingresso dos Cotistas e não pagará taxa de performance à 
Administradora, à Gestora ou qualquer prestador de serviços. O Fundo não cobrará taxa de saída, 
observado o tratamento dado às Cotas Classe B. 

2.2.13. Amortização das Cotas 

Desde que o patrimônio do Fundo assim o permita e observado o disposto abaixo, as Cotas Classe 
A deverão ser amortizadas semestralmente, nos meses de maio e novembro de cada ano, sem 
redução do seu número. A amortização de Cotas do Fundo deverá observar os procedimentos 
operacionais da B3 (incluindo o prazo de, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência entre 
a divulgação do evento de amortização e o seu efetivo pagamento). 
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A Administradora deverá distribuir os recursos do Fundo por meio da amortização semestral, 
observado o disposto no Regulamento. Nesse sentido, a Administradora levará em consideração a 
seguinte ordem de prioridade para efetuar os pagamentos, para fins de determinação da 
amortização aos Cotistas: 

(i) primeiro, a Administradora considerará os Encargos e demais exigibilidades do Fundo antes 
de fazer pagamentos a título de amortização, de forma a manter fluxo de caixa suficiente para 
cobrir tais despesas durante todo o exercício social;  
 

(ii) posteriormente, a Administradora determinará a recomposição da Reserva de Despesas e 
Encargos; 

 
 

(iii) uma vez atendido o disposto nos itens (i) e (ii) acima, a Administradora determinará o 
pagamento da amortização integral das Cotas Classe B, observados os procedimentos 
estabelecidos no Artigo 31, Parágrafo 6 do Regulamento; e 

 
 

(iv) uma vez atendido o disposto nos itens (i) a (iii) acima, a Administradora determinará a 
amortização de todas as Cotas de Classe A, em iguais condições e de forma pro rata, utilizando 
os recursos líquidos disponíveis do Fundo. 

 
 
Os pagamentos referentes às amortizações semestrais tentativas de Cotas descritas acima serão 
realizados, caso as disponibilidades do Fundo à época assim permitam tal pagamento e observado 
o disposto na regulamentação aplicável e no Regulamento, nos meses de maio e novembro de 
cada ano. 

Sempre que uma distribuição aos Cotistas for determinada de acordo com o previsto acima, a 
Administradora informará os Cotistas sobre tal distribuição por meio de um (a) comunicado ao 
mercado, ou (b) aviso aos Cotistas a ser divulgado após o encerramento do pregão das Cotas na 
B3, conforme aplicável. 

No caso de liquidação total ou parcial dos investimentos, a Administradora procederá com a 
amortização de Cotas no valor total dos recursos obtidos com tal liquidação (observada a ordem 
de prioridade estabelecida acima). 

Os valores distribuídos pela Companhia a título de juros, principal, ou quaisquer outros valores 
recebidos em razão dos investimentos do Fundo na Companhia, serão obrigatoriamente utilizados 
para amortização de Cotas. 

Não obstante as disposições acima mencionadas, a Administradora poderá reter montantes 
destinados à distribuição para cobrir quaisquer encargos do Fundo limitados ao montante da 
Reserva de Despesas e Encargos. 

2.2.14. Demonstrações Contábeis 

O Fundo tem escrituração contábil própria e os investimentos, contas e demonstrações contábeis 
do Fundo são segregados dos da Administradora, bem como dos do Custodiante e do depositário 
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contratado pelo Fundo, se aplicável. O exercício social do Fundo tem a duração de 1 (um) ano e 
encerra-se no dia 31 de março de cada ano. 

A Administradora prepara as demonstrações contábeis do Fundo ao final de cada exercício, de 
acordo com a Instrução CVM nº 579 e com o plano contábil apropriado, as quais são auditadas 
anualmente por um Auditor Independente. 

As demonstrações contábeis e informações trimestrais do Fundo podem ser acessadas pelos 
Cotistas através da seguinte página da rede mundial de computadores da Administradora: 
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual. 
 
O informe trimestral do Fundo referente ao período de competência entre outubro de 2021 e 
dezembro de 2021 está reproduzido no Anexo VI a este Prospecto Preliminar.  
 
Caso, ao longo do período de distribuição da Oferta, haja a divulgação pelo Fundo de alguma 
informação periódica exigida pela regulamentação aplicável (especialmente aquelas previstas nos 
itens 6.1 e 6.2 do Anexo III da Instrução CVM 400), o Prospecto Preliminar ou o Prospecto 
Definitivo, conforme aplicável, será novamente divulgado 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. 

2.2.15. Arbitragem 

Toda e qualquer controvérsia oriunda do ou relacionada ao Regulamento, inclusive quanto a sua 
existência, validade, eficácia, interpretação, execução e/ou extinção envolvendo quaisquer dos 
Cotistas e quaisquer prestadores de serviços do Fundo, inclusive seus sucessores a qualquer título, 
serão definitivamente resolvidos por arbitragem administrada pela Câmara de Comércio 
Internacional (CCI), nos termos das disposições previstas no artigo 63 do Regulamento. 

AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS E INFORMAÇÕES DO FUNDO ESTÃO DESCRITAS NO 
REGULAMENTO, CONSTANTE DO ANEXO IV, A PARTIR DA PÁGINA [•] DESTE 

PROSPECTO PRELIMINAR. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA. 

2.3. 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, 
conforme especificados no item “2.1 – Base Legal”, na página [•] deste Prospecto Preliminar, 

resultará na sua liquidação ou transformação em outra modalidade de fundo de investimento, nos 
termos o 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, regra geral, a incidência do IRRF às alíquotas de 22,5% (aplicações com prazo de 
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até 180 dias) a 15% (aplicações com prazo superior a 720 dias), conforme previsto na Lei nº 
11.033. Dessa forma, para manutenção do tratamento e benefícios tributários abaixo descritos 
(conforme termos do §6º do art. 17 da Instrução CVM 578), deverão ser observadas tais condições 
e requisitos previstos na Lei nº 11.478 e na Instrução CVM 578. 

As referidas condições e requisitos previstos na Lei nº 11.478 e na Instrução CVM 578 que devem 
ser observados para manutenção dos benefícios tributários (conforme especificados no item “2.1 
– Base Legal”, na página [•] deste Prospecto Preliminar) são os seguintes: 

(i) manutenção de, no mínimo 90%, do patrimônio líquido do Fundo 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; 

(ii) nos termos da legislação aplicável, o Fundo ter, no mínimo, 5 (cinco) cotistas, sendo que cada 
cotista não poderá ter mais que 40% das cotas, ou auferir rendimento superior a 40% do 
rendimento do Fundo, sem prejuízo de eventuais limites mais restritivos (tal como o Limite de 
Participação); 

(iii) as sociedades investidas pelo Fundo 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 dois anos para o Conselho de Administração, se houver, e adesão à 
câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários; 

(iv) O Fundo deve participar do processo decisório das companhias investidas, com efetiva 
influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, notadamente por meio da 
indicação de membros do Conselho de Administração ou, ainda, pela 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 ao Fundo efetiva influência na definição da política estratégica e gestão das companhias 
investidas, inclusive através da indicação de membros do conselho de administração; e 

(v) o Fundo ter o prazo de 180 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 regras de tributação aplicáveis ao Fundo são as seguintes: 

a) Os rendimentos e ganhos apurados nas operações da carteira do Fundo não estão sujeitos ao 
IR.  

b) 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 1,50% ao dia, relativamente a operações ocorridas após este eventual 
aumento, exceção feita às operações com derivativos, cuja alíquota pode ser majorada até 
25% para transações realizadas após este eventual aumento.  
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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, especialmente referente a benefícios 
tributários (conforme termos do §6º do art. 17 da Instrução CVM 578), aplicáveis aos Cotistas são 
as seguintes:  

a) Cotista Pessoa Física: As pessoas físicas Cotistas do Fundo serão isentas do IR sobre os 
rendimentos auferidos por ocasião de 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% 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 de cotas se sujeitam ao IRRF à alíquota de 15%. 
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 INR: Aos Cotistas INR é aplicável tratamento tributário específico determinado em 
função de residirem ou não em JTF.  

d) Cotistas INR não residentes em JTF: (i) os rendimentos auferidos por ocasião de 
amortização e liquidação do Fundo ficam sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15%; (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%, 
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% ao dia sobre o valor do resgate, 
limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, conforme tabela anexa do Decreto 
nº 6.306, sendo o limite igual a zero após 30 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% 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 RELACIONADOS A MUDANÇAS NA 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA” NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 
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2.4. Concepção da Estrutura de Investimento 

Conforme melhor detalhado na Seção 6 – PORTFÓLIO ATUAL DO FUNDO deste Prospecto 
Preliminar, nas páginas [•] a [•], o objetivo primordial do Fundo é o investimento de, no mínimo 
90% (noventa por cento) de seu Patrimônio Líquido, em Valores Mobiliários, especialmente nas 
Debêntures de emissão da Norte Brasil. Atualmente, o Fundo detém [100% (cem por cento)] das 
Debêntures, em linha com sua Política de Investimentos, representando [99,92% (noventa e nove 
inteiros e noventa e dois centésimos por cento)] do Patrimônio Líquido do Fundo.  

Desse modo, a estratégia de investimento do Fundo, a ser aplicada pela Gestora, é proporcionar 
aos Cotistas a valorização e retorno de investimento a médio e longo prazo, exclusivamente por 
meio da aquisição de (a) Valores Mobiliários (incluindo as Debêntures), e (b) Ativos Financeiros. 

Outras informações e maior detalhamento sobre Companhia e as Debêntures podem ser 
encontradas na Seção 6 – PORTFÓLIO ATUAL DO FUNDO, nas páginas [•] a [•] deste Prospecto 
Preliminar. 

2.5. Breve Histórico do Fundo 

O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado por meio do “Instrumento Particular 
de Constituição do Fundo de Investimento em Participações Shelf 29- Multiestratégia”, celebrado 
em 28 de fevereiro de 2020 pela Administradora, e regido por seu Regulamento, pela Lei nº 11.478, 
pela Instrução CVM no 578, e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem 
aplicáveis. O Fundo foi registrado na CVM em 25 de novembro 2020, sob o código nº 0120224. 

A administração do Fundo é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, e a gestão 
da carteira de ativos do Fundo é de responsabilidade da BTG Pactual Asset Management S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. 

O Fundo realizou sua oferta pública de distribuição primária, sob o regime de garantia firme de 
colocação, de Cotas Classe A da Primeira Emissão, nos termos da Instrução da CVM 476, com início 
em 05 de novembro de 2020 e encerrada em 28 de dezembro de 2020. Através dos recursos da 
Oferta Pública Primária das Cotas Classe A, o Fundo adquiriu 100% (cem por cento) das 
Debêntures emitidas pela Norte Brasil, em linha com sua Política de Investimentos. 

Os Coordenadores, em conjunto com o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na 
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1°, 2°, 3° 
(parte), 4° e 5° andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 60.701.190/4816-09 (“Itaú 
Unibanco”), realizaram a oferta pública de distribuição secundária, sob o regime de melhores 
esforços, de Cotas Classe A de sua titularidade, nos termos da Instrução da CVM 400, com início 
em 22 de abril de 2021 e encerrada em 28 de abril de 2021. 

2.6. Principais Fatores de Risco 

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 de crédito: Consiste no risco de inadimplência ou atrasos no pagamento de juros 
e/ou principal pelos emissores de ativos detidos pelo Fundo ou contrapartes de operações com o 
Fundo que podem resultar, conforme o caso, em ganhos reduzidos ou perdas financeiras até o 
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valor das operações que forem executadas, mas não liquidadas. Mudanças e erros na avaliação do 
risco de crédito de um emissor podem causar mudanças no valor dos ativos que integram a carteira 
do Fundo.  
 
(ii) Riscos de Não Aplicação do Tratamento Tributário Vigente: A Lei nº 11.478/07 estabelece 
tratamento tributário benéfico para os Cotistas que invistam no Fundo, sujeito a certos requisitos 
e condições. O Fundo deverá aplicar, no mínimo, 90% (noventa por cento) do seu patrimônio em 
Valores Mobiliários. Além disso, o Fundo deverá ter, no mínimo, 5 (cinco) cotistas, sendo que cada 
Cotista não poderá deter mais do que 40% (quarenta por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, 
ou auferir rendimento superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimento do Fundo. Dado 
que o FIP-IE é um produto relativamente novo no mercado brasileiro, há lacunas na 
regulamentação e divergências de interpretação sobre o cumprimento de certos requisitos e 
condições de enquadramento, incluindo mas não se limitando às condições mínimas suficientes 
para comprovação de ingerência na Companhia, situação em que o Fundo aplicará a melhor 
interpretação vigente à época. No caso do não cumprimento destes e demais requisitos dispostos 
na Lei nº 11.478/07 e na Instrução CVM nº 578, não será aplicável aos Cotistas o tratamento 
tributário descrito na Lei nº 11.478/07. Ademais, o não atendimento das condições e requisitos 
previstos na Lei nº 11.478/07 resultará na liquidação do Fundo ou transformação em outra 
modalidade de fundo de investimento, nos termos da Lei nº 11.478/07. Em ambos os casos, a não 
aplicação do tratamento tributário vigente poderá impactar negativamente a rentabilidade das 
Cotas. 
 
(iii) Risco relativo ao resgate e liquidez das Cotas: As Cotas do Fundo, constituído sob a 
forma de condomínio fechado, não são resgatáveis. Além disso, o mercado secundário de cotas de 
fundos de investimento não é bem desenvolvido no Brasil, e como tal há risco no sentido de que 
os Cotistas que queiram alienar seus investimentos no Fundo não sejam capazes de negociar suas 
Cotas no mercado secundário devido a uma potencial falta de interessados. Portanto, dada a 
reduzida liquidez das Cotas, os Cotistas podem ter dificuldade para vender suas Cotas e/ou podem 
obter preços reduzidos na venda de suas Cotas. 
 
(iv) Risco de concentração dos investimentos feitos pelo Fundo: O objetivo do Fundo é 
investir exclusivamente em Valores Mobiliários, e o mau desempenho da Companhia poderá ter 
efeitos adversos significativos sobre o desempenho do Fundo. Nessa hipótese, o rendimento do 
Fundo e, consequentemente, dos Cotistas, pode ser adversamente afetado.  
 
(v) Risco relacionado à oneração de Ativos da Companhia em virtude do 
Financiamento de Projetos: A Companhia, em vista da natureza e do estágio de suas 
operações, obtém ou pode vir a obter financiamento para projetos de infraestrutura, o que 
geralmente envolve o oferecimento de garantias, tais como ações da Companhia, bem como seus 
bens e diretos. Sem prejuízo do disposto acima, no âmbito da emissão dos Valores Mobiliários, (i) 
foi constituída, sob condição suspensiva, alienação fiduciária sobre a totalidade das ações de 
emissão da Companhia, e (ii) foram cedidos fiduciariamente, sob condição suspensiva, 
determinados direitos creditórios da Companhia oriundos de contratos de concessão e de outros 
contratos. Assim, se a Companhia não cumprir suas obrigações no âmbito dos respectivos contratos 
de financiamento relacionados às garantias descritas nos itens (i) e (ii) acima, bem como de outros 
contratos que venham a ser celebrados pela Companhia, caso aplicável, as garantias reais que 
tiverem sido constituídas poderão ser excutidas e vendidas a terceiros, causando prejuízos ao 
Fundo e aos Cotistas.  
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2.7. Consulta Formal 

Nos termos do Artigo 30 da Instrução CVM 578 e do Artigo 37, Parágrafos 2 e 3 do Regulamento do 
Fundo, foi realizada Consulta Formal, enviada aos Cotistas em 18 de fevereiro de 2021, por meio da 
qual a Administradora informou aos Cotistas que, de maneira equivocada, constou na Cláusula 6.1.2, 
“(i)” da Escritura que “O ICSD será calculado pela Emissora, validado pelos auditores independentes 
e verificado pelo Agente Fiduciário de acordo com a fórmula descrita no Anexo I desta Escritura de 
Emissão, anualmente, com base nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores com todas as 
informações financeiras auditadas da Emissora, a partir do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020”, bem como na Cláusula 7.1, “(gg)” do referido documento, que “O ICSD será 
acompanhado pelo Agente Fiduciário e calculado pela Emissora de acordo com a fórmula descrita no 
Anexo I desta Escritura de Emissão, com base nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores 
cobertos por informações financeiras auditadas da Emissora, a partir do período encerrado em 31 de 
dezembro de 2020, (...)”, e não, em ambos os casos, em 31 de dezembro de 2021. 
 
Nesses termos, a Administradora convocou os Cotistas, por meio da Consulta Formal e conforme 
disposto no Artigos 37, (xi) do Regulamento do Fundo, para deliberar sobre: 
 
(i) a outorga, pelo Fundo, de Waiver Prévio (conforme definido no Regulamento) à decretação 

de vencimento antecipado das Debêntures em razão da potencial verificação de Hipótese de 
Vencimento Antecipado Não Automático (conforme definida no Regulamento) em razão da 
não observância, pela Sociedade Alvo (conforme definida no Regulamento), dos níveis 
mínimos de ICSD (conforme definido na Escritura) previstos na Escritura nos 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, em 
razão do disposto acima e nos termos das Cláusulas 6.1.2, “(a)”, “(g)”, (i) e (ii) e “(i)” e 7.1, 
“(gg)” da Escritura; e 

 
(ii) exclusivamente em caso de rejeição da outorga de Waiver Prévio descrita no item “(i)” acima, 

a alteração do Prazo de Duração do Fundo de 10 (dez) anos para 18 (dezoito) meses, de forma 
a adequá-lo ao vencimento antecipado das Debêntures, conforme aplicável. 

 
As matérias descritas nos itens “(i)” e “(ii)” acima dependiam de aprovação de Cotistas Classe A 
representando, no mínimo, maioria das Cotas Classe A subscritas presentes, desde que estas 
representassem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas Classe A Subscritas, nos 
termos do Artigo 37, (xi) do Regulamento. 
 
As manifestações dos Cotistas a respeito da Consulta Formal foram encaminhadas até o dia 5 de 
março de 2021 à Administradora. Desse modo, no âmbito da Consulta Formal, a matéria descrita 
no item “(i)” acima foi integralmente aprovada pela maioria dos Cotistas presentes detentores de 
Cotas Classe A Subscritas, representando 32,47% (trinta e dois inteiros e quarenta e sete 
centésimos por cento) das Cotas Classe A subscritas, em linha com o previsto no Artigo 37, (xi) do 
Regulamento, tendo sido registradas abstenções de voto formalmente manifestadas 
correspondentes a 0,41% (quarenta e um centésimos por cento), nos termos do termo de apuração 
da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo, datado de 10 de março de 2021. Adicionalmente, 
tendo em vista a aprovação da matéria descrita no item “(i)” acima, a matéria descrita no item 
“(ii)” restou prejudicada. 
 
Nos termos do Art. 31, §1º, III da Instrução CVM 578, não puderam votar nas assembleias gerais 
do Fundo e nem fazer parte do cômputo para fins de apuração do quórum de aprovação: 
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I – seu administrador ou seu gestor;  
II – os sócios, diretores e funcionários do administrador ou do gestor;  
III – empresas consideradas partes relacionadas ao administrador ou ao gestor, seus sócios, 
diretores e funcionários;  
IV – os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários;  
V – o cotista de cujo interesse seja conflitante com o do Fundo; e  
VI – o cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade 
que concorram para a formação do patrimônio do Fundo. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DA ADMINISTRADORA, DA GESTORA, DOS COORDENADORES, 
DOS OFERTANTES E DEMAIS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA OFERTA 

 
 

Coordenador Líder e Ofertante 
 
Banco BTG Pactual S.A. 
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte, 
Torre Corcovado, Botafogo 
CEP 22250-040 – Rio de Janeiro, RJ 
At.: Daniel Vaz / Departamento Jurídico 
E-mail: ol-legal-ofertas@btgpactual.com 
Tel.: (11) 3383-2000 
Website: www.btgpactual.com.br 

Coordenador e Ofertante 
 
Banco ABC Brasil S.A. 
Avenida Cidade Jardim, n.º 803, 2º andar, 
CEP 01453-000 – São Paulo, SP 
At.: Rodrigo Franco Glette 
E-mail: mercado.capitais@abcbrasil.com.br 
Tel.: +55 11 3170-2425 
Website: www.abcbrasil.com.br 

Ofertante 
 
 
ABC Brasil DTVM S.A.  
Avenida Cidade Jardim, n.º 803, 2º andar, 
CEP 01.453-000 – São Paulo, SP 
At.: Rodrigo Franco Glette 
E-mail: mercado.capitais@abcbrasil.com.br 
Tel.: +55 11 3170-2425 
Website: www.abcbrasil.com.br 

Administradora, Custodiante e 
Escriturador 
 
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. 
DTVM 
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte) 
CEP 22250-040, Rio de Janeiro – RJ 
At.: Sra. Carolina Cury 
E-mail: OL-Ofertas-FIP@btgpactual.com / 
OLSH-ADM-FIP-FIDC-
FUNCINE@btgpactual.com 
Tel.: +55 (11) 3383-2681 
Website: www.btgpactual.com.br 
 

Gestora 
 
BTG Pactual Asset Management S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários 
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte) 
CEP 22250-040, Rio de Janeiro – RJ 
At.: Renato Mazzola 
E-mail: OL-RM-MB@btgpactual.com 
Tel.: +55 (11) 3383-2123 
Website: www.btgpactual.com.br 

Consultores Legais dos Coordenadores e 
da Gestora 
 
Stocche Forbes Advogados 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 10º 
andar 
CEP 04538-132 – São Paulo, SP 
At.: Sr. Marcos Ribeiro e Sr. Bernardo Kruel 
E-mail: mribeiro@stoccheforbes.com.br e 
blima@stoccheforbes.com.br  
Telefone: (11) 3755-5464 e (21) 3609-9607 
Website: www.stoccheforbes.com.br 
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4. INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA 

4.1. Características e Prazos 

4.1.1. Regime de Distribuição 

As Cotas Classe A da Primeira Emissão serão objeto de distribuição pública secundária, nos termos 
da Instrução CVM 400, conduzida pelos Coordenadores, na qualidade de instituições intermediárias 
da Oferta, com a participação dos Participantes Especiais, sob o regime de melhores esforços, em 
condições que assegurem tratamento equitativo aos destinatários e aceitantes da Oferta, conforme 
procedimentos previstos na Instrução CVM 578 e na Instrução CVM 400. 

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

4.1.2. Participantes Especiais da Oferta 

Os Participantes Especiais serão convidados, em nome do Fundo, para participar juntamente com 
os Coordenadores, da colocação das Cotas Classe A junto aos Investidores por meio da Oferta. 

4.1.3. Público-Alvo da Oferta 

A Oferta destina-se exclusivamente à participação dos Investidores. 

O Fundo deverá ter, no mínimo, 5 (cinco) Cotistas, sendo que cada Cotista não poderá deter mais 
do que 30% das Cotas emitidas pelo Fundo ou fazer jus a um rendimento superior a 30% (trinta 
por cento) do rendimento total auferido pelo Fundo. 

Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 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 e/ou, se for o caso, Contratos de Compra e Venda de Cotas 
Classe A 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. 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 AQUISIÇÃO 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 “9. – FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O 
FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA 
[•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 
 

4.1.4. Quantidade de Cotas Classe A e Valor Unitário 

O Volume Total da Oferta é de 1.644.005 (um milhão e seiscentos e quarenta e quatro mil e cinco) 
Cotas Classe A, perfazendo um montante de R$ [•] ([•] reais), com base no Valor Unitário Base 
por Cota Classe A.  
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O Valor Unitário para aquisição de cada Cota Classe A será determinado no Procedimento de 
Bookbuilding e será equivalente ao valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de 
amortização do Valor Nominal Atualizado das Debêntures e da Remuneração das Debêntures 
(líquida da Taxa de Administração e da Reserva de Despesas e Encargos), na Data de Liquidação, 
utilizando como taxa de desconto o cupom do título Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-
B), com vencimento em 2028, apurada na data de fechamento do Procedimento do Bookbuilding, 
acrescida exponencialmente de spread equivalente a [•]% ([•] por cento) ao ano. Caso a liquidação 
da Oferta ocorra posteriormente à Data de Liquidação prevista no Cronograma Estimativo da 
Oferta, o Valor Unitário das Cotas Classe A deverá ser atualizado com base no mesmo critério de 
Atualização Monetária das Debêntures e acrescido da Remuneração das Debêntures (líquida da 
Taxa de Administração e da Reserva de Despesas e Encargos). 

Nos termos do art. 23 do §1º da Instrução CVM 400 o critério objetivo que irá presidir a fixação 
do Valor Unitário apurado conforme Procedimento de Bookbuilding será o cálculo equivalente ao 
valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal 
Atualizado das Debêntures e da Remuneração das Debêntures (líquida da Taxa de Administração 
e da Reserva de Despesas e Encargos), na Data de Liquidação, utilizando como taxa de desconto 
o cupom do título Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 2028, 
apurada no fechamento da data do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 
spread equivalente a [•]% ([•] por cento) ao ano.  

No contexto da Oferta, estima-se que o Valor Unitário das Cotas Classe A estará situado entre o 
Valor Unitário Base e o Valor Unitário Máximo Indicativo, podendo, no entanto, ser fixado acima 
ou abaixo da Faixa Indicativa, a depender única e exclusivamente da oscilação da [NTN-B28], fator 
de desconto variável entre a presente data e o Procedimento de Bookbuilding. O Valor Unitário 
Máximo Indicativo foi exclusivamente estipulado para proporcionar maior 
previsibilidade ao investidor quanto ao investimento máximo no âmbito da Oferta, não 
representando, no entanto, um valor unitário máximo fixo na definição do Valor 
Unitário das Cotas Classe A. 

A manutenção da Oferta está condicionada à aquisição pelos Investidores de, no mínimo, o Volume 
Mínimo da Oferta durante o Prazo de Distribuição. Após atingido o Volume Mínimo da Oferta, a 
Oferta poderá ser encerrada a qualquer momento, a critério dos Coordenadores. 

4.1.5. Distribuição Parcial e Adesão Condicionada à Oferta 

Em razão da distribuição das Cotas Classe A sob o regime de melhores esforços, será admitida, 
nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, a distribuição parcial das Cotas Classe A 
objeto da Oferta, desde que observado o Volume Mínimo da Oferta.  

O Volume Mínimo da Oferta, isto é, o volume mínimo de Cotas Classe A a serem adquiridas por 
Investidores necessárias para a manutenção da Oferta, é de [•] ([•]) de Cotas Classe A, perfazendo 
o montante de R$ [•] ([•] reais), com base no Valor Unitário Base por Cota Classe A. A Oferta 
poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das Cotas Classe A, desde que haja 
aquisição de Cotas Classe A equivalente ao Volume Mínimo da Oferta. Os Coordenadores da Oferta 
não são responsáveis pela aquisição de eventual saldo de Cotas Classe A que não seja adquirido 
no âmbito da Oferta. 
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Caso não seja atingido o Volume Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada. Caso já tenha ocorrido 
o pagamento referente à aquisição de Cotas Classe A e a Oferta seja cancelada, os valores 
eventualmente depositados pelos Investidores serão integralmente devolvidos sem juros, 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). Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão 
fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos 
Contratos de Compra e Venda de Cotas Classe A cujos valores tenham sido restituídos. 

Tendo em vista a possibilidade de distribuição parcial, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução 
CVM 400, os Investidores poderão, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, ordens 
de investimento ou aceitação da Oferta condicionar sua adesão à Oferta a que haja a colocação: 
(a) do Volume Total da Oferta; ou (b) do montante igual ou superior ao Volume Mínimo da Oferta, 
mas inferior ao Volume Total da Oferta, sendo que, neste caso, os Investidores poderão indicar 
sua intenção de adquirir (i) a totalidade das Cotas Classe A por eles indicadas no Pedido de Reserva 
e nas ordens de investimento, conforme o caso; ou (ii) a quantidade de Cotas Classe A 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 de manifestação, o interesse do 
Investidor em receber a totalidade das Cotas Classe A indicadas. 

Caso o Investidor condicione sua adesão definitiva à Oferta, nos termos do item (a) acima, e tal 
condição não seja implementada, todos os atos de aceitação serão automaticamente cancelados. 

Caso sejam adquiridas Cotas Classe A em montante igual ou superior ao Volume Mínimo da Oferta, 
mas inferior ao Volume Máximo da Oferta, a Oferta poderá ser encerrada, a exclusivo critério dos 
Coordenadores, e os Ofertantes devolverão aos Investidores que tiverem condicionado a sua 
adesão à colocação integral das Cotas Classe A, ou para as hipóteses de alocação proporcional das 
Cotas Classe A, os valores já pagos pelos Investidores, 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). 

Sendo assim, a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de Distribuição Parcial das Cotas 
Classe A, desde que haja aquisição do Volume Mínimo da Oferta. As Instituições Participantes da 
Oferta não são responsáveis pela aquisição de eventual saldo de Cotas Classe A que não seja 
adquirido no âmbito da Oferta.  

Na hipótese de realização da Distribuição Parcial das Cotas Classe A, o rateio entre as respectivas 
Cotas Classe A de titularidade dos Ofertantes a serem efetivamente distribuídas aos Investidores 
será realizado de forma proporcional. Para mais informações a respeito da quantidade de Cotas 
Classe A detidas por cada Ofertante, consulte a Seção “5. – Ofertantes”, na página [•] deste 
Prospecto Preliminar.  



63 
 

 

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

As Cotas do Fundo serão de Classe A e, em casos excepcionais e por tempo limitado, Cotas Classe 
B. Exceto pelos Cotistas Classe B, todos os Cotistas terão o direito de comparecer às Assembleias 
Gerais, sendo atribuído a cada Cota Classe A, o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais. 
Todas as Cotas Classe A outorgarão aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações. 

Para informações adicionais sobre os termos e condições aplicáveis às Cotas Classe A vide Seção 
VIII do Regulamento do Fundo. 

4.1.7. Procedimentos para Aquisição de Cotas Classe A 

A aquisição de cada uma das Cotas Classe A será realizada em moeda corrente nacional, quando 
da sua liquidação, pelo Valor Unitário, não sendo permitida a aquisição de Cotas Classe A 
fracionadas, observado que eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, 
mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo). Cada um dos investidores deverá 
efetuar o pagamento do valor correspondente ao montante de Cotas Classe A que adquirir perante 
a Instituição Participante da Oferta à qual tenha apresentado seu Pedido de Reserva e/ou sua 
ordem de investimento. 

O PREÇO POR COTA CLASSE A A SER PAGO PELOS INVESTIDORES CORRESPONDERÁ 
AO VALOR PRESENTE DAS PARCELAS REMANESCENTES DE PAGAMENTO DE 
AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL UNITÁRIO DAS DEBÊNTURES E DA 
REMUNERAÇÃO (LÍQUIDA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA RESERVA DE DESPESAS 
E ENCARGOS), NA DATA DE LIQUIDAÇÃO, UTILIZANDO COMO TAXA DE DESCONTO O 
CUPOM DO TÍTULO TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B), COM 
VENCIMENTO EM 2028, APURADA NO FECHAMENTO DA DATA DO PROCEDIMENTO DE 
BOOKBUILDING, ACRESCIDA EXPONENCIALMENTE DE SPREAD EQUIVALENTE A [•] 
([•])AO ANO.  

Os rendimentos do Fundo devidos a partir de [•] de 2022 serão destinados aos cotistas titulares 
do Fundo na data de pagamento de tais rendimentos, nos termos previstos no Regulamento, 
somente a partir do encerramento da presente Oferta.  

A aquisição de Cotas Classe A será realizada na Data de Liquidação, de acordo com o Valor Unitário 
por Cota Classe A, em consonância com os procedimentos operacionais da B3 e com aqueles 
descritos no Pedido de Reserva e/ou na ordem de investimento, conforme aplicável. 

A aquisição das Cotas Classe A será feita mediante assinatura do Contrato de Compra e Venda de 
Cotas Classe A, que especificará as condições da aquisição e pagamento e será autenticado pela 
Instituição Participante da Oferta com a qual o Investidor realizou seu Pedido de Reserva ou sua 
ordem de investimento, conforme o caso. 
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O Contrato de Compra e Venda de Cotas Classe A servirá como título executivo extrajudicial para 
todos os fins e efeitos de direito. A não observância às condições de aquisição das Cotas Classe A 
constantes do Contrato de Compra e Venda de Cotas Classe A constituirá o adquirente em mora, 
de pleno direito, nos termos do parágrafo único do artigo 13 da Lei nº 8.668/93. 

O pagamento referente à aquisição das Cotas Classe A será realizado exclusivamente em moeda 
corrente nacional, na Data de Liquidação. 

Os Investidores adquirirão cada uma das Cotas Classe A pelo Valor Unitário por Cota Classe A, 
multiplicado pela quantidade de Cotas Classe A que vierem a adquirir no âmbito da Oferta. 

As pessoas que sejam Pessoas Vinculadas deverão atestar esta condição quando do ato de 
aquisição, por meio do Pedido de Reserva. 

No ato da formalização da aquisição das Cota Classe A do Fundo pelos Investidores, além da 
assinatura do Contrato de Compra e Venda de Cotas Classe A, o Investidor deverá declarar ter lido 
o Prospecto Preliminar e o Regulamento do Fundo. O Investidor deverá declarar, ainda, por meio 
da assinatura de Termo de Adesão ao Regulamento, estar ciente (i) das disposições contidas no 
Regulamento, especialmente daquelas referentes à Política de Investimento, à composição da 
carteira do Fundo e à taxa de administração, conforme definida no Regulamento; e (ii) dos riscos 
inerentes ao investimento no Fundo, conforme descritos neste Prospecto Preliminar e no 
Regulamento. 

O Contrato de Compra e Venda de Cotas Classe A e o Termo de Adesão ao Regulamento poderão 
ser firmados pelo Investidor mediante sua assinatura em via física e/ou eletrônica do documento 
junto às Instituições Participantes da Oferta ou mediante outra forma aceita pela respectiva 
Instituição Participante da Oferta para a confirmação da aceitação das condições do Contrato de 
Compra e Venda de Cotas Classe A e do Termo de Adesão ao Regulamento eletrônicos. 

As Instituições Participantes da Oferta declaram conhecer o inteiro teor do Regulamento e do 
Prospecto Preliminar, os riscos envolvidos e o valor de todas as taxas e despesas, inclusive no que 
se refere à taxa de administração e taxa de performance do Fundo, praticadas no período da 
Oferta, comprometendo-se a informá-los com total clareza aos Investidores, potenciais e efetivos. 

4.1.8. Prazo de Distribuição 

As Cotas Classe A serão distribuídas sob o regime de melhores esforços, no prazo máximo de até 
180 (cento e oitenta) dias contado da data de divulgação do Anúncio de Início, ou até a data da 
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

Na hipótese de, durante o Prazo de Distribuição, haver adesão de Investidores em volume maior 
ou igual ao Volume Mínimo da Oferta, a Oferta poderá ser encerrada antecipadamente, a critério 
dos Coordenadores. Nesse caso, os Coordenadores divulgarão ao mercado a nova data de 
liquidação da Oferta, após a qual será divulgado o Anúncio de Encerramento. 

4.1.9. Registro para Distribuição e Negociação das Cotas Classe A 

As Cotas Classe A da Oferta foram registradas (i) no mercado primário, no Sistema de Distribuição 
Primária de Ativos (DDA), administrado pela B3, para distribuição e liquidação; e serão (ii) 
exclusivamente negociadas no mercado de bolsa administrado pela B3, para negociação no 
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mercado secundário, sob o código “KNOX11”, a partir da autorização da B3, observado o disposto 
neste Prospecto Preliminar. 

Durante a colocação das Cotas Classe A, o Investidor que adquirir tais cotas receberá, quando 
realizada a respectiva liquidação, ISIN de Cotas Classe A, que estarão bloqueadas para negociação. 
Após a divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta e da obtenção de autorização da B3, as 
Cotas Classe A serão transferidas da carteira bloqueada para a carteira livre, momento em que 
será possível a livre negociação das Cotas Classe A, em conjunto com as cotas provenientes da 
Oferta Primária de Cotas Classe A do Fundo. 

4.1.10. Inadequação da Oferta para Investidores 

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 
CLASSE A NÃO É ADEQUADO AOS INVESTIDORES QUE (I) NECESSITEM DE LIQUIDEZ IMEDIATA, 
TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE SEREM PEQUENAS OU INEXISTENTES AS NEGOCIAÇÕES 
DE COTAS CLASSE A NO MERCADO SECUNDÁRIO; E/OU (II) NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A CORRER 
OS DEMAIS RISCOS PREVISTOS NA SEÇÃO VI – FATORES DE RISCO DO REGULAMENTO ANEXO 
A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR. ALÉM DISSO, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÃO TÊM A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, OU SEJA, NÃO ADMITEM A 
POSSIBILIDADE DE RESGATE DE SUAS COTAS CLASSE A. DESSA FORMA, OS SEUS COTISTAS 
PODEM TER DIFICULDADES EM ALIENAR SUAS COTAS CLASSE A 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 CLASSE A DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÕES. 

AS COTAS CLASSE A NÃO FORAM E NÃO SERÃO REGISTRADAS NOS TERMOS DO SECURITIES 
ACT. ASSIM, AS COTAS CLASSE A NÃO PODERÃO SER OFERTADAS OU DISTRIBUÍDAS, DIRETA 
OU INDIRETAMENTE (I) NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, (II) A QUALQUER PESSOA 
CONSIDERADA UMA US PERSON OU EM BENEFÍCIO DE UMA PESSOA CONSIDERADA UMA US 
PERSON, CONFORME DEFINIDO NA REGULATION S DO SECURITIES ACT, OU (III) A QUAISQUER 
TERCEIROS, PARA REVENDA OU REDISTRIBUIÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, NOS ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA OU A UMA PESSOA CONSIDERADA UMA US PERSON, EXCETO NOS TERMOS 
DE UMA ISENÇÃO AOS REQUISITOS DE REGISTRO DO SECURITIES ACT OU MEDIANTE 
ATENDIMENTO AO SECURITIES ACT E QUAISQUER OUTRAS LEIS E REGULAMENTAÇÕES 
APLICÁVEIS DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 

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 riscos 
relacionados às Debêntures investidas pelo Fundo e ao ambiente macroeconômico do Brasil, 
conforme descritos neste Prospecto Preliminar (páginas [•] a [•]) e no Regulamento (Seção VI), 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. 

4.1.11. Aprovação da Oferta 

A presente Oferta foi informada à Administradora por meio de notificação específica encaminhada 
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em [•] de [•] de 2022. De acordo com os respectivos estatutos sociais dos Ofertantes, a aprovação 
da Oferta não precisou ser formalizada por meio de assembleia de acionistas, reunião de conselho, 
reunião de diretoria ou outros atos societários específicos.  

4.1.12. Cronograma Estimativo 

Estima-se que a Oferta seguirá o cronograma abaixo: 

Ordem  Eventos Data Prevista (1) 

1 Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM [•] /[•] /2022 

2 Ofício de Exigências da CVM referente ao Pedido de Registro da Oferta [•] /[•] /2022 

3 

Disponibilização do Aviso ao Mercado 

Disponibilização do Prospecto Preliminar [•] /[•] /2022 

4 Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores [•] /[•] /2022 

5 Início do Período de Reserva e Período de Reserva para Pessoas Vinculadas [•] /[•] /2022 

6 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas [•] /[•] /2022 

7 Encerramento do Período de Reserva [•] /[•] /2022 

8 Data do Procedimento de Bookbuilding [•] /[•] /2022 

9 Registro da Oferta pela CVM [•] /[•] /2022 

10 

Divulgação do Anúncio de Início 

Disponibilização do Prospecto Definitivo [•] /[•] /2022 

11 Data do Procedimento de Alocação [•] /[•] /2022 

12 Data de Liquidação [•] /[•] /2022 

13 Divulgação do Anúncio de Encerramento [•] /[•] /2022 

(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 dos Coordenadores, 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 imediatamente divulgado nas páginas da rede mundial de 
computadores dos Coordenadores, da Administradora, 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. 

4.2. Contrato de Distribuição 

Por meio do Contrato de Distribuição, os Coordenadores foram contratados para prestarem serviços 
de coordenação, colocação e distribuição de Cotas Classe A, diretamente ou por meio dos 
Participantes Especiais, sob regime de melhores esforços de colocação com relação à totalidade 
das Cotas Classe A objeto da Oferta. 

Sob pena de resolução do Contrato de Distribuição e sem prejuízo do reembolso das despesas 
comprovadamente incorridas, o cumprimento, pelos Coordenadores, de suas obrigações previstas 
no Contrato de Distribuição, é condicionado à integral satisfação, até a(s) data(s) estabelecida(s) 
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na Cláusula 2.2 do Contrato de Distribuição, das seguintes condições precedentes (em conjunto as 
“Condições Precedentes”):  

(i) obtenção, pelas Partes, de todas e quaisquer aprovações, averbações, protocolizações, 

registros e/ou demais formalidades, necessárias à realização, efetivação, formalização, 

precificação, liquidação, conclusão e validade da Oferta e dos Documentos da Oferta (conforme 

definido abaixo), incluindo, mas não se limitando, junto a (a) órgãos governamentais e não 

governamentais, entidades de classe, oficiais de registro, juntas comerciais, e/ou agências 

reguladoras de seu setor de atuação, e (b) quaisquer terceiros, inclusive credores e instituições 

financeiras; 

(ii) obtenção, pelas Partes do Contrato de Distribuição, de todas as aprovações internas 

necessárias para a realização, efetivação, formalização, liquidação, conclusão e validade da Oferta; 

(iii) negociação, preparação, aprovação, formalização e assinatura de toda a documentação 

necessária à realização da Oferta (“Documentos da Oferta”), que conterão, entre outros, os 

termos e condições da Oferta; 

(iv) todos os Documentos da Oferta sejam válidos e estejam em vigor na data de divulgação 

do Anúncio de Início; 

(v) cumprimento de todas as disposições da regulamentação aplicável à Oferta, incluindo mas 

não se limitando às normas referentes (a) à vedação à negociação prevista no artigo 48 da 

Instrução CVM 400; e (b) ao dever de sigilo previstas na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro 

de 2002, conforme alterada, e na Instrução CVM 400;  

(vi) recebimento de parecer jurídico (legal opinion) elaborado pelos assessores legais a respeito 

da regularidade da Oferta, cujos termos sejam satisfatórios aos Coordenadores, os quais deverão 

razoavelmente justificar caso não sejam. Tais opiniões poderão ser entregues aos Coordenadores, 

sob forma de minuta, em tempo hábil, a critério dos Coordenadores, sem prejuízo da entrega de 

uma versão final e assinada, em até 1 (um) Dia Útil antes da Data de Liquidação (conforme abaixo 

definido); 

(vii) cumprimento de todas as obrigações assumidas no Contrato de Distribuição e a serem 

assumidas nos demais Documentos da Oferta que sejam exigíveis até a data estabelecida para o 

cumprimento da respectiva obrigação, exceto em relação àquelas obrigações que não afetem 

materialmente a conclusão da Oferta, a critério dos Coordenadores; e 

(viii) realização do registro da Oferta na CVM e/ou B3, conforme aplicável, com a subsequente 

liberação das Cotas Classe A para distribuição. 

Para prestação dos serviços de distribuição, as Instituições Participantes da Oferta farão jus a uma 
remuneração detalhada na seção “4.2.2 – 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 “3. – Identificação da 
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Administradora, da Gestora, dos Coordenadores, dos Ofertantes e demais Entidades Envolvidas na 
Oferta” na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Para maiores informações sobre o relacionamento entre os Coordenadores e as partes envolvidas 
com o Fundo e a Oferta, veja a Seção “8. – Relacionamento entre as Partes Envolvidas com o 
Fundo e a Oferta” na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

4.2.1. Plano de Distribuição 

As Instituições Participantes da Oferta, observadas as disposições da regulamentação aplicável, 
realizarão a distribuição das Cotas Classe A, sob o regime de melhores esforços de colocação, 
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 adquirentes 
seja justo e equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus respectivos 
clientes, em conformidade com a Resolução CVM 30, 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, que, nos termos do Art. 4º do Regulamento, cumulativamente: (i) estejam 
dispostos a aceitar os riscos inerentes ao investimento em Cotas Classe A; (ii) estejam 
buscando retornos de investimento no médio e longo prazo, condizentes com a Política de 
Investimento do Fundo; (iii) estejam cientes de que o investimento em fundos de 
investimento em participações, tal como o Fundo, não é adequado a investidores que 
necessitam de liquidez; (iv) não possuam restrição legal e/ou regulamentar para investir no 
Fundo; e (v) sejam (a) pessoas físicas residentes no Brasil, (b) pessoas físicas não residentes 
ou domiciliados em país com tributação favorecida nos termos do Artigo 24 da Lei nº 9.430, 
de 1996, (c) pessoas jurídicas ou fundos de investimento isentos de recolhimento de imposto 
de renda na fonte, ou sujeitos à alíquota de 0% (zero por cento), quando da amortização de 
Cotas, nos termos do Artigo 2º, parágrafo segundo, da Lei n.º 11.478/07 e/ou da legislação 
específica aplicável ao Cotista; 

(b) Será permitida a colocação para Pessoas Vinculadas, observado o disposto no Contrato de 
Distribuição; 

(c) Após a disponibilização do Prospecto Preliminar e do Aviso ao Mercado, poderão ser 
realizadas apresentações para potenciais Investidores (roadshow e/ou one-on-ones). 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; 

(d) Observado o disposto no Contrato de Distribuição, a celebração dos Contratos de Compra e 
Venda de Cotas Classe A no âmbito da Oferta terá início após: (i) a obtenção do registro da 
Oferta pela CVM; (ii) a divulgação do Anúncio de Início; e (iii) a disponibilização do Prospecto 
Definitivo aos Investidores; 
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(e) Caso 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 Contrato de Compra e Venda de Cotas 
Classe A, 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 pagos pelos Investidores serão restituídos ao 
Investidor (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 respectiva revogação; 

(f) 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, mediante autorização prévia da CVM e nos termos do 
Contrato de Distribuição, todos os atos de aceitação serão cancelados e as Instituições 
Participantes da Oferta comunicarão aos Investidores o cancelamento da Oferta. Nesses 
casos, mediante autorização prévia da CVM, os recursos financeiros pagos 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 

(g) 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 Contratos de 
Compra e Venda de Cotas Classe A referentes aos valores restituídos serão cancelados. 

4.2.1.1. 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, observado o Investimento Mínimo e o Limite Máximo de 
Investimento por Investidor Não Institucional; 

 
(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; 
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(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 esteja interessado em adquirir Cotas Classe A deverá 

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 Valor Unitário por Cota Classe A 
desejado; e (ii) a quantidade de Cotas Classe A a ser adquirida, observado o Limite 
Máximo de Investimento por Investidor Não Institucional; e (ii) 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) o Valor Unitário por Cota Classe A desejado e 
a mesma quantidade máxima (em Cotas Classe A) a ser comprometida no referido Pedido 
de Reserva, observado o Limite Máximo de Investimento por Investidor Não Institucional. 
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 divulgação do Anúncio de Início 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 art. 45, § 4º, da Instrução CVM 400; e (3) bem como nas hipóteses de 
alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da 
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Oferta, conforme previstas neste Prospecto Preliminar; e 
 

(j) Relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos 
Coordenadores, do Fundo e da Gestora 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) o Prospecto Preliminar – em especial os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e o 
disposto na Seção “9. – 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, exigirá 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 de cadastro 
em tal Instituição Participante da Oferta, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados 
por cada Instituição Participante da Oferta. 

4.2.1.2. Alocação Prioritária 

No mínimo 30% (trinta por cento) do Volume Total da Oferta, será destinado, prioritariamente, 
aos Investidores Não Institucionais, sendo certo que os Coordenadores poderão 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 Volume Total da Oferta. 

4.2.1.3. 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 
pelos Coordenadores, 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 aquisição 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 pelos Coordenadores, 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 pelos Coordenadores, sendo 
que: (i) o limite será o Volume Total da Oferta e (ii) eventuais arredondamentos de Cotas Classe 
A serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para 
baixo). O rateio será realizado entre todos os Investidores Não Institucionais que participaram da 
Oferta Não Institucional, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, proporcionalmente à 
quantidade de Cotas Classe A indicada nos respectivos Pedidos de Reserva.  

4.2.1.4. Oferta Institucional 
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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 que desejar, indicando (i) o Valor Unitário 
por Cota Classe A desejado, e (ii) a quantidade de Cotas Classe A a ser adquirida durante 
o Prazo de Distribuição, até o Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do 
Procedimento de Bookbuilding, observado o Limite Máximo de Investimento por Investidor 
Institucional; 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, os 
Coordenadores da Oferta farão a alocação conforme critérios de rateio definidos abaixo. 

 
4.2.1.5. 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 pelos 
Coordenadores, 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 aquisição 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 pelos Coordenadores, os Coordenadores poderão dar prioridade à 
totalidade ou à parte dos Investidores Institucionais que, no entender dos Coordenadores 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.  

4.2.1.6. 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, os Pedidos de Reserva de Investidores Não Institucionais 
(inclusive Pessoas Vinculadas) e ordens de investimento de Investidores Institucionais.  

O Valor Unitário para aquisição de cada Cota Classe A será determinado no Procedimento de 
Bookbuilding e será equivalente ao valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de 
amortização do Valor Nominal Atualizado das Debêntures e da Remuneração das Debêntures 
(líquida da Taxa de Administração e da Reserva de Despesas e Encargos), na Data de Liquidação, 
utilizando como taxa de desconto o cupom do título Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-
B), com vencimento em 2028, apurada na data de fechamento do Procedimento do Bookbuilding, 
acrescida exponencialmente de spread equivalente a [•] ([•]) ao ano. Caso a liquidação da Oferta 
ocorra posteriormente à Data de Liquidação prevista no Cronograma Estimativo da Oferta, o Valor 
Unitário das Cotas Classe A deverá ser atualizado com base no mesmo critério de Atualização 
Monetária das Debêntures e acrescido da Remuneração das Debêntures (líquida da Taxa de 
Administração e da Reserva de Despesas e Encargos). 
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Nos termos do art. 23 do §1º da Instrução CVM 400 o critério objetivo que irá presidir a fixação 
do Valor Unitário a ser apurado conforme Procedimento de Bookbuilding será o cálculo equivalente 
ao valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal 
Atualizado das Debêntures e da Remuneração das Debêntures (líquida da Taxa de Administração 
e da Reserva de Despesas e Encargos), na Data de Liquidação, utilizando como taxa de desconto 
o cupom do título Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 2028, 
apurada no fechamento da data do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 
spread equivalente a [•] ([•]) ao ano. 

No dia [•] de [•] de 2022, após o recebimento das informações pela B3, os Coordenadores (i) 
conduzirão a verificação da demanda pelas Cotas Classe A, considerando as ordens de investimento 
dos Investidores Institucionais e o volume da Oferta; e (ii) definirão o Valor Unitário, 
correspondente ao cálculo equivalente ao valor presente das parcelas remanescentes de 
pagamento de amortização do Valor Nominal Atualizado das Debêntures e da Remuneração das 
Debêntures (líquida da Taxa de Administração e da Reserva de Despesas e Encargos), na Data de 
Liquidação, utilizando como taxa de desconto o cupom do título Tesouro IPCA+ com juros 
semestrais (NTN-B), com vencimento em 2028, apurada no fechamento da data do Procedimento 
de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de spread equivalente a [•] ([•]) ao ano. 

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 será aferido tendo como 
parâmetro o resultado do Procedimento de Bookbuilding e com base nas indicações de interesse 
em função das ordens de investimentos coletada junto a Investidores durante o Procedimento de 
Bookbuilding.  

Todos os pedidos de reserva e ordens de investimento de Cotas Classe A em valor inferior ao Valor 
Unitário 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. 

4.2.1.7. Início da Oferta, Prazo de Distribuição e Liquidação das Cotas Classe A 

A distribuição pública secundária 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 Prazo de Distribuição 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 Volume 
Mínimo da Oferta, os Coordenadores poderão decidir, a qualquer momento, pelo encerramento da 
Oferta; e (b) caso não venha a ser captado o Volume Mínimo da Oferta até o 180º dia, contado da 
data de divulgação do Anúncio de Início, a Oferta será automaticamente cancelada. 

Durante a colocação das Cotas Classe A, o Investidor que adquirir tais cotas receberá, quando 
realizada a respectiva liquidação, ISIN de Cotas Classe A, que estarão bloqueadas para negociação. 
Após a divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta e da obtenção de autorização da B3, as 
Cotas Classe A serão transferidas da carteira bloqueada para a carteira livre, momento em que 
será possível a livre negociação das Cotas Classe A, em conjunto com as cotas provenientes da 
Oferta Primária das Cotas Classe A do Fundo. 
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As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens 
acolhidas no âmbito das ordens de investimento e dos Pedidos de Reserva. 

Com base nas informações enviadas pela B3 ao Coordenador Líder, este verificará, em conjunto 
com os demais Coordenadores, se: (i) o Volume Mínimo da Oferta foi atingido; (ii) o Volume Total 
da Oferta foi atingido; e (iii) houve excesso de demanda; diante disto, os Coordenadores definirão 
se haverá liquidação da Oferta, bem como seu volume final. 

Até o Dia Útil subsequente à data 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, 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 
Prazo de Distribuição se dará na Data de Liquidação.  

O pagamento de cada uma das Cotas Classe A será realizado em moeda corrente nacional, quando 
da sua liquidação, pelo preço de aquisição, que corresponderá ao Valor Unitário 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 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 de Cotas Classe A (i) da quantidade de Cotas Classe A a eles 
alocadas, e (ii) do preço de aquisição e valor total a ser pago para a aquisição das Cotas Classe A. 

As Instituições Participantes da Oferta deverão realizar a liquidação física e financeira dos pedidos 
de aquisição efetuados pelos Investidores junto à B3 na data de liquidação estabelecida neste 
Prospecto Preliminar, a qual deverá ocorrer somente após obtenção do registro da Oferta junto à 
CVM e a divulgação do Anúncio de Início. 

Durante a colocação das Cotas Classe A, o Investidor que adquirir tais cotas receberá, quando 
realizada a respectiva liquidação, ISIN de Cotas Classe A, que estarão bloqueadas para negociação. 
Após a divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta e da obtenção de autorização da B3, as 
Cotas Classe A serão transferidas da carteira bloqueada para a carteira livre, momento em que 
será possível a livre negociação das Cotas Classe A, em conjunto com as cotas provenientes da 
Oferta Primária de Cotas Classe A do Fundo. 

Caso, na Data de Liquidação, as Cotas Classe A adquiridas não sejam totalmente pagas por falha 
dos Investidores e/ou das Instituições Participantes da Oferta e/ou sobras de rateio, a aquisição 
das Cotas Classe A objeto da falha poderá ser realizada junto ao Escriturador, a exclusivo critério 
deste, no 5º (quinto) Dia Útil imediatamente subsequente à Data de Liquidação pelo Valor Unitário 
em que verificou-se a falha de liquidação. 

Caso o Volume 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 
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devolvidos aos respectivos investidores (incluídos os custos de distribuição da Oferta, conforme 
previstos no 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, 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 Prazo de Distribuição, 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. 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 AQUISIÇÃO 
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 “9. – FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO 
DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO 
PRELIMINAR. 

Não será firmado contrato de garantia de liquidez nem 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. 

4.2.1.8. Liquidação das Cotas Classe A na B3 

A liquidação financeira das Cotas Classe A ocorrerá na Data de Liquidação, observado o prazo para 
aquisição 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 
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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 16h00 da Data de Liquidação para realizar o devido pagamento 
diante da Instituição Participante com quem contratou; 

(v) até às 15h00 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 adquiridas no âmbito da Oferta. 

Os horários e procedimentos acima poderão ser alterados em caso de mudança dos procedimentos 
operacionais da B3. 

4.2.1.9. Encerramento da Oferta 

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 Prazo de Distribuição 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 
Volume Mínimo da Oferta seja atingido, a Oferta poderá ser encerrada, pelos Coordenadores.  

Uma vez encerrada a Oferta, os Coordenadores divulgarão o resultado da Oferta mediante 
divulgação de Anúncio de Encerramento, nos termos da Instrução CVM 400. 

4.2.1.10. Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta 

Os Ofertantes poderão 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, os Ofertantes 
poderão 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 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, os Ofertantes divulgarão 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, 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) 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 art. 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. 

4.2.1.11. 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 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 equivalente a zero venha ser majorada). 

4.2.1.12. Violação de Normas de Conduta 
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Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer do 
Participantes Especiais, 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 Participante Especial, 
a critério exclusivo dos Coordenadores, e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos 
Coordenadores, (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 e, se for o caso, Contratos de Compra e Venda de Cotas Classe A 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 Participante Especial 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 seis meses contados da data do descredenciamento, poderá não 
ser admitida nos consórcios de distribuição sob a coordenação dos Coordenadores. Caso o 
investidor já tenha efetuado o pagamento de valores em contrapartida às Cotas Classe A, os valores 
já depositados serão devolvidos pelo respectivo Participante Especial 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 03 (três) Dias Úteis contados da comunicação do 
cancelamento da ordem de investimento nas Cotas Classe A. Os Coordenadores não serão, em 
hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem seus 
Pedidos de Reserva e ordens de investimento, e, se for o caso, Contratos de Compra e Venda de 
Cotas Classe A cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada. 

4.2.1.13. Classificação de Risco 

A Oferta não conta com classificação de risco. 

4.2.1.14. Condições da Oferta 

A Oferta das Cotas Classe A estará sujeita apenas às condições expressamente informadas neste 
Prospecto Preliminar. 

4.2.1.15. Registro 

A Oferta será registrada na CVM, nos termos da Instrução CVM 400. 

4.2.2. Custos da Oferta 

Todos os custos e despesas relacionados com a realização da Oferta serão arcados pelos 
Ofertantes, com os recursos decorrentes da alienação das Cotas Classe A no âmbito da Oferta. 
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Abaixo segue descrição dos custos relativos à Oferta, calculados considerando a colocação do 
Volume Total da Oferta: 

 

Custo da Distribuição Montante (R$)(1) % em relação ao valor 
total da Oferta(1) 

Comissão de Distribuição [•] [•]% 

Comissão de Estruturação e 
Coordenação 

[•] [•]% 

Tributos sobre o Comissionamento [•] [•]% 

Total de Comissões [•] [•]% 

Taxa de Registro da Oferta na CVM [•] [•]% 

Taxa de Registro ANBIMA [•] [•]% 

Taxa de Registro na B3  [•] [•]% 

Taxa de Análise da B3 [•] [•]% 

Despesas com Consultores Legais [•] [•]% 

Outras despesas da Oferta(2)  [•] [•]% 

Total de Despesas  [•] [•]% 

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 Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow), custos estimados com impressões, registros, dentre 
outros. 

 
4.3. Formador de Mercado 

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

4.4. Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta 

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 PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA ADMINISTRADORA, DOS OFERTANTES, 
DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3: 

Administradora  

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM 

https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria#fundos (neste website, 
no campo “Fundos de Investimentos administrados pela BTG Pactual Serviços Financeiros”, acessar 
a barra “Pesquisar” e procurar por “FIP-IE Knox Debt – Oferta Secundária”, então clicar em 
“Anúncio de Início”, “Prospecto Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Encerramento” 
ou a opção desejada). 
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Coordenador Líder/Ofertante 

Banco BTG Pactual S.A.  

https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - 
Download”, depois clicar em “2022”, procurar “Oferta Pública de Distribuição Secundária de Cotas 
Classe A de Emissão do Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura” e 
clicar em "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Prospecto Preliminar" ou "Prospecto Definitivo", 
"Anúncio de Encerramento" ou a opção desejada). 
 
Coordenador/Ofertante 

Banco ABC Brasil S.A. 

https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-
dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (neste website, localizar o item “FIP-IE Knox 2022” e depois clicar em 
“Prospecto Preliminar”, “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou 
“Aviso ao Mercado”). 

Ofertante 

ABC Brasil DTVM S.A.  

https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-
dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (neste website, localizar o item “FIP-IE Knox 2022” e depois clicar em 
“Prospecto Preliminar”, “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou 
“Aviso ao Mercado”). 

Participantes Especiais 

Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos 
Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br). 

CVM 

Na sede da CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade 
do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º 
andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, bem como nas 
seguintes páginas: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, (a) em “Pesquisa de Dados”, 
clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Knox Debt Fundo de 
Investimento em Participações em Infraestrutura”, digitar o número que aparece ao lado e clicar 
em “Continuar”, clicar em “Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura”, 
clicar em “Documentos Eventuais”, em seguida selecionar o documento desejado na aba “Tipo de 
Documento”, indicar a respectiva data na aba “Data”, clicar em “Exibir” e, então, no link do “Aviso 
ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Prospecto Preliminar” ou na opção desejada; e/ou (b) em 
“Pesquisa de Dados”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar 
em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”, clicar no valor referente à 
coluna “PRIMÁRIAS”, na linha “Quotas de FIP/FIC-FIP”, localizar o “Knox Debt Fundo de 
Investimento em Participações em Infraestrutura” e, então, selecionar o “Prospecto Preliminar”). 

http://www.b3.com.br/
https://www.gov.br/cvm/pt-br
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B3 

www.b3.com.br (neste website, acessar > Produtos e Serviços > Soluções para Emissores > 
Ofertas públicas / Saiba mais > Ofertas em andamento > Fundos > “Knox Debt Fundo de 
Investimento em Participações em Infraestrutura - 1ª emissão” 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 os Ofertantes, o Fundo, a Administradora, a Gestora 
e a Oferta, os Coordenadores alertam 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 AS SEÇÕES “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 [•] de abril de 2022. 

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DOS 
OFERTANTES, DO FUNDO, DA ADMINISTRADORA, DA GESTORA, DO OBJETIVO DO FUNDO E DE 
SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS QUE 
INTEGRAM SUA CARTEIRA, BEM COMO SOBRE AS COTAS CLASSE A 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 riscos 
relacionados às Debêntures investidas pelo Fundo e ao ambiente macroeconômico do Brasil, 
conforme descritos neste Prospecto Preliminar (páginas [•] a [•]) e no Regulamento (Seção VI), 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.b3.com.br/
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5. OFERTANTES 

Os Ofertantes, nesta data, detêm [•%] [•] das Cotas Classe A do Fundo.  

As Cotas Classe A objeto da presente Oferta foram adquiridas pelos Coordenadores no âmbito da 
oferta pública de distribuição primária das Cotas Classe A do Fundo da Primeira Emissão, realizada 
pelo Fundo, sob o regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução da CVM 476, e 
encerrada em 21 de dezembro de 2020 (“Oferta Primária das Cotas Classe A”). 

No âmbito da Oferta Primária das Cotas Classe A, foram subscritas e integralizadas (i) 2.962.688 
(duas milhões, novecentas e sessenta e dois mil, seiscentas e oitenta e oito) Cotas Classe A pelo 
Coordenador Líder; (ii) 2.962.687 (duas milhões, novecentas e sessenta e duas mil, seiscentas e 
oitenta e sete) Cotas Classe A pelo Itaú Unibanco; e (iii) 658.375 (seiscentas e cinquenta e oito 
mil, trezentas e setenta e cinco) Cotas Classe A pelo Banco ABC, todas com valor unitário de R$ 
100,00 (cem reais) cada, totalizando R$ 658.375.000,00 (seiscentos e cinquenta e oito milhões, 
trezentos e setenta e cinco mil reais). 

As Cotas Classe A objeto da presente Oferta foram adquiridas pelo ABC Brasil DTVM no âmbito da 
oferta pública de distribuição secundária das Cotas Classe A do Fundo da Primeira Emissão, 
realizada, sob o regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução da CVM 400, 
e encerrada em 28 de abril de 2021 (“Oferta Secundária das Cotas Classe A”). 

No âmbito da Oferta Secundária das Cotas Classe A, foram subscritas e integralizadas 190.500 
(cento e noventa mil e quinhentos) Cotas Classe A pela ABC Brasil DTVM.  
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6. PORTFÓLIO ATUAL DO FUNDO 

Em linha com sua Política de Investimento, através dos recursos da Oferta Primária das Cotas Classe A, o 

Fundo adquiriu 100% (cem por cento) das Debêntures emitidas pela Norte Brasil. Desse modo, na presente 
data, a carteira de investimento do Fundo é composta pelas Debêntures de emissão da Norte Brasil 

(“Portfólio Atual”). 

A seguir, pode ser encontrada uma descrição do setor de atuação da Norte Brasil, seus negócios e as 

Debêntures, que compõem o Portfolio Atual: 

6.1. Visão Geral do Setor Elétrico 

O Setor Elétrico Brasileiro é composto por quatro principais agentes: geração, transmissão, distribuição e 

consumidor final. Os agentes do setor elétrico brasileiro são coordenados pelo ONS (Operador Nacional do 

Sistema) e regulados pela ANEEL. 

 

Fonte: ANEEL, SIN e ONSi 

 
i Disponível 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=%2Fas
set_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_ty
pe=content&_101_groupId=656877&_101_urlTitle=segmentos-do-setor-eletrico&inheritRedirect=true. 
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Fonte: ANEELii 

A regulação da interação entre os quatro agentes é feita por dois órgãos governamentais principais: ONS 

(Operador Nacional do Sistema) e ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). 

Órgãos do Setor Elétrico 

Ministério de Minas e Energia – MME 

O MME é o órgão do Governo Federal responsável pela condução das políticas energéticas do País. Suas 
principais obrigações incluem a formulação e implementação de políticas para o setor energético, de 

acordo com as diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Política Energética – 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.  

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

Em 26 de dezembro de 1996, por meio da Lei nº 9.427/96, foi constituída a ANEEL, uma autarquia de regime 
especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia – 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. 

 
ii Disponível em: (i) https://www.aneel.gov.br/regulacao-do-setor-eletrico; (ii) https://www.aneel.gov.br/indicadores; (iii) 
https://www.aneel.gov.br/documents/655804/14752877/Panorama+geral+do+setor+el%C3%A9trico+e+governan%C3%A7a+setori
al_Victor.pdf/43046afc-c5ce-8f77-0f68-597e1dcfdfa0; e (iv) estimativas do Coordenador Líder. 
 

https://www.aneel.gov.br/regulacao-do-setor-eletrico
https://www.aneel.gov.br/indicadores
https://www.aneel.gov.br/documents/655804/14752877/Panorama+geral+do+setor+el%C3%A9trico+e+governan%C3%A7a+setorial_Victor.pdf/43046afc-c5ce-8f77-0f68-597e1dcfdfa0
https://www.aneel.gov.br/documents/655804/14752877/Panorama+geral+do+setor+el%C3%A9trico+e+governan%C3%A7a+setorial_Victor.pdf/43046afc-c5ce-8f77-0f68-597e1dcfdfa0
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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, 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°. 10.847/04 foi criada a 
Empresa de Pesquisa Energética, 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 em seu papel de elaborador de programas para o setor energético nacional. 

CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

A CCEE é uma organização sem fins lucrativos 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 (1) promover leilões de compra e venda de energia elétrica, por delegação da ANEEL; 

(2) 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; e (3) efetuar a 

contabilização e liquidação dos montantes de energia elétrica comercializados no mercado de curto prazo, 

dentre outras atribuições. A CCEE é integrada pelos concessionários, permissionários, autorizatários de 

serviços de energia elétrica, pelos comercializadores, 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. 

6.2. Características do setor de transmissão de energia elétrica 

Ativos de transmissão de energia elétrica detêm importante papel na infraestrutura nacional. A atividade 

caracteriza-se pelo transporte de energia elétrica, sob alta tensão (igual ou superior a 230 kV), desde os 

centros geradores de energia até os centros consumidores. Atualmente, o sistema do país está quase 

totalmente interconectado por meio do Sistema Interligado Nacional (“SIN”), exceto pelos sistemas isolados, 

localizados em sua maioria da região amazônica - representam apenas 1,7% da capacidade de produção de 

energia elétrica no país. Hoje, no Brasil, existem 204 concessões no sistema de transmissão, totalizando 

aproximadamente 147 mil km de linhas de transmissão, com níveis de tensão iguais ou superiores a 230 kV. 

Sistema Interligado Nacional 

O SIN é um sistema integrado de geração e transmissão de energia elétrica, de grande porte, formado por 

empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Integram o SIN as 

instalações de transmissão de energia elétrica pertencentes à Rede Básica. A rede é utilizada para o 

transporte dos grandes blocos de energia dos centros de produção até os centros de consumo. É 

representada pelo conjunto de: (i) linhas de transmissão, barramentos, transformadores de potência e 

equipamentos de subestação em tensão igual ou superior a 230 kV; e (ii) transformadores de potência com 

tensão primária igual ou superior a 230 kV e tensões secundária e terciária inferiores a 230kV, bem como as 

respectivas conexões e demais equipamentos ligados ao terciário, a partir de 1º de julho de 2004. 
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Devido à crescente demanda nacional de energia e a implementação de novas unidades geradoras, 

especialmente em regiões mais afastadas dos grandes centros (como grandes hidrelétricas na Amazônia 

e parques eólicos na costa do Nordeste) criou-se uma necessidade ainda maior por ativos de 

transmissão. Dentro deste contexto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) realiza 

frequentemente leilões para a outorga de concessões de ativos a serem construídos (“greenfields”).  

Total de Linhas de Transmissão Leiloadas desde 2011: 

 

Fonte: ANEELiii 

A expansão do SIN é planejada com base no Programa de Expansão da Transmissão de Energia Elétrica 
(“PET”), elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (“EPE”). Este plano indica as linhas de transmissão 

e subestações a serem construídas ou reforçadas para a adequada prestação dos serviços de transmissão 
de energia elétrica pela Rede Básica. O PET é submetido à aprovação do MME e, quando aprovado, 

encaminhado à ANEEL para outorga das respectivas concessões, mediante licitação pública ou autorizações 

diretas às transmissoras proprietárias das instalações a serem reforçadas. A participação em licitação é 
permitida a todos os interessados, incluindo agentes não atuantes no setor elétrico, desde que apresentem 

as qualificações exigidas em edital, demonstrando dentre outras condições, capacidade técnica para operar 

e manter o empreendimento, além de capacidade financeira. 

Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica do MME (“PDE”), a ampliação da oferta de energia 
elétrica prevista até 2027 continuará a ser realizada essencialmente por meio da exploração do potencial 

hidráulico, embora se perceba um processo de diversificação da matriz de energia elétrica devido ao 

crescimento expressivo de outras fontes renováveis. Segundo dados do PDE, até 2027, aproximadamente 
103,4 GW virão de novas hidrelétricas, principalmente da região Norte, onde ocorrerá a maior expansão 

 
iii Disponível em: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjJiZjBiOTgtYzcxOS00NzZjLWE4NDItODg4NzkyYTdkNjgyIiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctN
DZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBlMSIsImMiOjR9. 
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hidrelétrica, devido à entrada em operação de grandes empreendimentos. O crescimento da oferta de 

energia elétrica demandará a ampliação das redes de transmissão, bem como o reforço das redes existentes. 

Segundo dados do PDE, estima-se que cerca de 55.240 km de linhas de transmissão serão construídas até 

2027. 
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PDE 2018 para Transmissão de Energia - Capacidade de Transformação (‘000 MVA): 

Tensão (kV) 750 500 440 345 230 Total 

2017 23.2 152.5 27.9 51.4 93.3 348.2 

2018-2022 1.7 48.9 4.2 10.7 25.4 91 

2023-2027 - 46.9 3 7.7 28 85.6 

2027 24.9 248.3 34.9 69.9 146.8 524.9 

Fonte: MMEiv 

PDE 2018 para Transmissão de Energia - Extensão das linhas (‘000 km): 

Tensão (kV) 750 500 440 345 230 Total 

2017 2.7 47.7 6.7 10.3 56.7 141 

2018-2022 - 16.2 0.2 0.8 8.6 30.6 

2023-2027 - 12.3 0.1 0.7 8.5 24.6 

2027 2.7 76.2 7 11.8 73.9 196.8 

Fonte: MMEv 

Remuneração das transmissoras: 

As concessionárias de transmissão de energia elétrica são remuneradas pela disponibilidade de suas 

instalações, integrantes da Rede Básica, de Fronteira ou das Demais Instalações de Transmissão, não 
estando vinculadas à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado pela ANEEL, 

quando da outorga do contrato de concessão. 

Cada contrato de concessão tem uma receita fixa original pré-definida, a RAP, que representa a 

remuneração, em termos caixa, que as concessionárias do segmento recebem de transmissão de energia 

elétrica pela prestação do serviço público. A RAP tem um valor fixo determinado no leilão original da outorga 

 
iv Disponível em:  
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Documents/PDE%202027_aprovado_OFICIAL.pdf. 
v Disponível em:  
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Documents/PDE%202027_aprovado_OFICIAL.pdf. 

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Documents/PDE%202027_aprovado_OFICIAL.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Documents/PDE%202027_aprovado_OFICIAL.pdf
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de cada concessão e não está relacionada ao volume de energia elétrica transmitido por suas instalações, 

sendo que cada participante do leilão faz sua proposta apresentando um deságio em relação à RAP máxima 

permitida para o ativo, conforme definido pela ANEEL. A RAP é reajustada anualmente a cada 1º de julho a 
30 de junho do ano subsequente, pelo índice de inflação, medida pelo IGP-M ou IPCA, de junho do ano 

anterior a maio do ano em referência, de acordo com os termos previstos nos contratos de concessão. 

Além disso, as concessões dos ativos de energia detidos pela Norte Brasil estão sujeitas a revisões tarifárias 

periódicas. Seguindo o estabelecido em cada contrato de concessão individual, a ANEEL procederá à revisão 

da RAP no quinto, décimo e décimo quinto ano, contados do primeiro mês de julho subsequente à data de 
assinatura do contrato de concessão, observando os parâmetros regulatórios fixados no referido contrato e 

regulamentação específica do setor, para considerar ganho de eficiência operacional e variações no custo 
real de capital de terceiros. Assim, a revisão tarifária periódica, quando prevista nos contratos de concessão, 

tendo por objetivo reposicionar a RAP em um nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos de concessão.  

As redes de transmissão constituem-se vias de uso aberto, podendo ser utilizadas por qualquer agente do 

setor, mediante pagamento de remuneração ao proprietário. Em outras palavras, qualquer agente do 
mercado de energia elétrica que produz ou consome energia tem direito a usar a Rede Básica. Os 

consumidores livres também têm este direito, desde que cumpram com certas exigências técnicas e legais. 
Isto é denominado acesso livre e é garantido por lei e pela ANEEL. A operação e a administração da Rede 

Básica são de responsabilidade do ONS, que é também responsável por administrar a entrega de energia a 

partir de usinas em condições otimizadas, envolvendo o uso dos reservatórios hidrelétricos e o combustível 

de usinas térmicas do sistema elétrico interconectado. 

As empresas que desenvolvem suas atividades de disponibilização da rede básica com base em contratos 
celebrados junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”), denominados Contratos de Uso do 

Sistema de Transmissão (“CUST”), que estabelecem os termos e condições que irão regular a administração 
do ONS na cobrança e liquidação dos encargos de uso dos ativos. Sendo assim, nem o FIP-IE nem a Norte 

Brasil têm controle sobre quais são os usuários das linhas e quanto cada um deverá pagar pelo acesso a sua 

disponibilidade, o que é responsabilidade do ONS. 

6.3. Visão Geral da Companhia 

6.3.1. Visão do Grupo Evoltz 

A Companhia emissora das Debêntures é sociedade integrante do grupo econômico da Evoltz Participações 

S.A. (“Evoltz”).  

Fundada em 2018, a Evoltz foi concebida para administrar os ativos de transmissão adquiridos por fundos 
geridos pela Texas Pacific Group (“TPG”) no leilão da recuperação judicial da Abengoa em dezembro de 

2017. A Evoltz conta com um time multidisciplinar, com ampla experiência em questões regulatórias e 

elétricas, além de profundo conhecimento técnico (engenharia) e em administração de projetos no Brasil. 

A Evoltz possuí altos níveis de governança, combinado com uma equipe de execução com anos de experiência 

e comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento / administração de ativos de energia no Brasil. A 
Evoltz conta com 7 ativos 100% (cem por cento) operacionais, portanto, sem qualquer risco de construção 

atrelado à operação, garantindo um fluxo de caixa recorrente para a companhia. 

Em 2019, consolidou-se com uma plataforma apta a receber qualquer investimento, fruto da reorganização 

da estrutura organizacional e administrativa. Ainda em linha com o processo de reestruturação concluiu a 
aquisição de 50% das ações de uma de suas joint ventures, a ATE VIII Transmissora de Energia S.A. detidas 

pela Empresa Brasileira de Desenvolvimento e Participações Ltda. – EMBRADE. 
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Como destaques para o grupo, a RAP 2020/2021 contratada é de R$ 546 milhões, sendo que a extensão das 

linhas soma 3.576 km e a capacidade total de transmissão é de 4.794 MVA: 

Evoltz IV 

Transmissão 1 LT de 525 Kv, 1 LT de 230 kV e 4 SE 

Extensão 87 km 

Localização PR e SC 

Potência (MVA) 1,272 

Evoltz V 

Transmissão 2 LT de 230 kV e 4 SE 

Extensão 147 km 

Localização PR e SP 

Potência (MVA) 972 

Evoltz VI 

Transmissão 2 LT de 230 kV e 4 SE 

Extensão 134 km 

Localização SC e RS 

Potência (MVA) 300 

Evoltz VII 

Transmissão 2 LT de 230 kV e 3 SE 

Extensão 131 km 

Localização PR 

Potência (MVA) 300 

Evoltz VIII 

Transmissão 1 LT de 230 kV e 2 SE 

Localização PA 

Potência (MVA) - 

MTE 

Transmissão 2 LT de 500 kV e 3 SE 

Extensão 557 km 

Localização PA e AM 

Potência (MVA) 1,950 

NBTE 

Transmissão 1 LT de 600 kV 

Extensão 2,411 km 

Localização RO, MT, GO, MG e SP 

Potência (MVA) - 
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Fonte: Evoltzvi 

Linha do Tempo: 

Em 2009 a Evoltz participou do leilão da Norte Brasil e a Companhia encontra-se em operação comercial 
desde 4 de novembro de 2014, conforme oficializado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. Em 

dezembro de 2017, a linha de transmissão da Companhia foi definitivamente conectada ao Sistema 

Interligado Nacional - SIN. 

 

Fonte: Relatório Técnico de Engenharia sobre os Ativos de Transmissão da Evoltz, datado de agosto de 2020 (Informação Gerencial) 

e Cartas ONSvii 

Nota: Exceto no caso da Evoltz VIII, as datas referentes ao início das operações indicadas acima 

correspondem às datas nas quais foram obtidos os termos de liberação provisórios da ONS. Os termos de 
liberação definitivos, emitidos pela ONS, foram obtidos pela Evoltz IV, V, e VII em março de 2012, pela Evoltz 

VI em abril de 2012, pela MTE em outubro de 2014 e pela Norte Brasil em novembro de 2017. 

A Evoltz é uma das poucas operadoras de linhas de transmissão 100% operacionais no Brasil, sendo a RAP 

total (ciclo 2019/2020) de R$ 524 milhões de ativos totalmente operacionais, conforme ilustrado no gráfico 

abaixo: 

 
vi Disponível em: https://www.evoltz.com.br/portal/a-companhia#banner-seta-target (neste link, ao descer a página, clicar em 
“Apresentação Completa”). 
vii Carta ONS 338-100-2012; Carta ONS 202-100-2011; Carta ONS 340-100-2012; Carta ONS 397-100-2010; Carta ONS 428-100-
2012; Carta ONS 216-100-2010; Carta ONS 344-100-2012; Carta ONS 889-100-2009; Carta ONS 233-100-2014; Carta ONS 1598-100-
2014; Carta ONS 0752-100-2013; Carta ONS 99-DTA-2017; e Carta ONS 1854-100-2014. 

https://www.evoltz.com.br/portal/a-companhia#banner-seta-target


92 
 

 

 

Fonte: Informações Financeiras de cada Playerviii 

6.3.2. Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. 

A Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (“Norte Brasil” ou “Companhia”), emissora das Debêntures, 

é uma sociedade por ações de capital aberto e prazo indeterminado, com sede e foro na cidade de Brasília, 
Distrito Federal, constituída em 6 de maio de 2008, tendo como objeto social, único e exclusivo, a construção, 

implantação, operação e manutenção do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica da Rede Básica 
do Sistema Elétrico Interligado, composto pela Linha de Transmissão Coletora Porto Velho (RO) - Araraquara 

2 (SP), n° 2, em Corrente Contínua, em 600kV bem como as demais instalações necessárias às funções de 
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio, nos termos do 

contrato.  

A linha de transmissão atravessa 85 municípios em 5 estados: Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais 

e São Paulo, sendo uma das maiores linhas do mundo. Estão sendo estabelecidas 3 bases de manutenção 
para atendimento às Linhas de Transmissão. O empreendimento adiciona uma capacidade de transmissão 

de aproximadamente 6.300 MW ao Sistema Interligado Nacional – SIN, sendo responsável pelo escoamento 

da energia gerada nas usinas hidrelétricas de Santo Antônio, com capacidade de 3.568 MW, e Jirau, com 
capacidade de 3.750 MW. 

Principais stakeholders da Norte Brasil são Ômega Brasil – operadora de manutenção e a Evoltz, que, além 

de acionista majoritária, atua como operadora da linha. 

 

 
viii Player 1 (ISA Cteep), disponível em: http://www.isacteep.com.br/ri/a-isa-cteep/rap-ciclo-20-21; 
Player 2 (State Grid), disponível em: https://www.stategrid.com.br/wp-content/uploads/2020/04/RDP457_2020_RJO_DFs-SGBH-
2019.pdf;  
Player 3 (Taesa), disponível em: https://ri.taesa.com.br/informacoes-financeiras/planilhas-interativas/;  
Player 4 (Alupar), disponível em: https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/7055e766-fc6d-42b3-9911-c19f8e89875a/18acbf95-
cda3-41ee-898d-434ba2445794_alupar_release%20-%201t20%20v2.pdf;  
Player 5 (Celeo Redes), disponível em: http://celeoredesbrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/07/CRB-DF-31.12.2019.pdf;  
Evoltz, disponível em: 
https://arquivos.evoltz.com.br/arquivos-site-evoltz/arquivos/20200629/0ddf4fd6a47d47e384aa87d9cc3bc096.pdf;  
Player 7 (Equatorial), disponível em: https://mz-prod-cvm.s3.amazonaws.com/20010/IPE/2020/347365e0-ed1a-479e-a16d-
6aca8b9e110f/20200717211459552239_20010_776931.pdf;  
Player 8 (Neoenergia), disponível em: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/2aec7c3f-0df1-4df1-967a-
66ab1030fc14/07dc1c47-4736-5db1-13d3-01ea69b18c81?origin=1; e 
Player 9 (Engie), disponível em: https://www.engie.com.br/uploads/2020/02/APS-EBE-4T19.pdf. 

https://www.stategrid.com.br/wp-content/uploads/2020/04/RDP457_2020_RJO_DFs-SGBH-2019.pdf
https://www.stategrid.com.br/wp-content/uploads/2020/04/RDP457_2020_RJO_DFs-SGBH-2019.pdf
https://ri.taesa.com.br/informacoes-financeiras/planilhas-interativas/
https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/7055e766-fc6d-42b3-9911-c19f8e89875a/18acbf95-cda3-41ee-898d-434ba2445794_alupar_release%20-%201t20%20v2.pdf
https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/7055e766-fc6d-42b3-9911-c19f8e89875a/18acbf95-cda3-41ee-898d-434ba2445794_alupar_release%20-%201t20%20v2.pdf
https://arquivos.evoltz.com.br/arquivos-site-evoltz/arquivos/20200629/0ddf4fd6a47d47e384aa87d9cc3bc096.pdf
https://mz-prod-cvm.s3.amazonaws.com/20010/IPE/2020/347365e0-ed1a-479e-a16d-6aca8b9e110f/20200717211459552239_20010_776931.pdf
https://mz-prod-cvm.s3.amazonaws.com/20010/IPE/2020/347365e0-ed1a-479e-a16d-6aca8b9e110f/20200717211459552239_20010_776931.pdf
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/2aec7c3f-0df1-4df1-967a-66ab1030fc14/07dc1c47-4736-5db1-13d3-01ea69b18c81?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/2aec7c3f-0df1-4df1-967a-66ab1030fc14/07dc1c47-4736-5db1-13d3-01ea69b18c81?origin=1
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Trecho  Rondônia – São Paulo | 2.411km de extensão 

Participação da Evoltz 51,0% 

Tensão 600kV 

RAP R$ 291,5 milhões (Ciclo 2020-21) 

Contrato de Concessão | 

Início da Operação 
Fevereiro de 2009 | novembro de 2014 

Término da Concessão Fevereiro de 2039 (30 anos) 

Fonte: Evoltzix 

 

Fonte: Evoltzx 

A Companhia detém a concessão do serviço público de energia elétrica, nos termos do contrato de concessão 
nº 016/2009 – ANEEL de 26 de fevereiro de 2009, pelo prazo de 30 anos, contados a partir da data de sua 

celebração, para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica 
caracterizadas no Anexo 6G-CC do Edital do Leilão 007/08-ANEEL. O prazo de duração da Companhia é 

determinado, por ser limitado pela conclusão do seu objeto social, que se realizará após o fim da concessão 
outorgada à Companhia nos termos do Contrato de Concessão nº 016/2009-ANEEL (“Contrato de 

Concessão”), celebrado em 26 de fevereiro de 2009, entre a União e a Companhia, podendo tal concessão 

ser renovada nos termos do Contrato Concessão. A Companhia obteve pela disponibilização das instalações 
de serviço público de transmissão de energia uma Receita Anual Permitida - RAP de R$291,5 milhões, ciclo 

2020/21, (valor contratual corrigido – salvo o montante necessário à cobertura das contribuições sociais 
relativas ao PIS e COFINS). O valor da RAP é reajustado anualmente, no mês de julho, nos termos do 

contrato de concessão.  

 
ix https://www.evoltz.com.br/portal/a-companhia#banner-seta-target (neste link, ao descer a página, clicar em “Apresentação 
Completa”), Relatório Técnico Evoltz - agosto de 2020, Contrato de Concessão e Carta ONS 99-DTA-2017. 
x https://www.evoltz.com.br/portal/a-companhia#banner-seta-target (neste link, ao descer a página, clicar em “Apresentação 
Completa”, página 16) 

https://www.evoltz.com.br/portal/a-companhia#banner-seta-target
https://www.evoltz.com.br/portal/a-companhia#banner-seta-target
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Estrutura Societária e Diretoria da Norte Brasil 

Os acionistas da Norte Brasil são Evoltz com 51% de participação, parte adquirida em 30 de maio de 2018, 

da sócia Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. (“Abengoa Concessões”), e Centrais Elétricas do Norte 

do Brasil S.A. – Eletronorte (“Eletronorte”) com 49% de participações. 

 

Fonte: Evoltzxi 

Notas: (1) Evoltz recebeu uma aceitação vinculante da Cofides para a compra da sua participação (23.6%) na Evoltz IV; (2) Evoltz 

assinou Contrato de Compra e Venda de Acionistas para a compra da participação minoritária da Eletrobras (49.5%) na TEM. 

 
xi Disponível em: https://www.evoltz.com.br/portal/a-companhia#banner-seta-target (neste link, baixar “Apresentação Completa”, 
página 10). 

https://www.evoltz.com.br/portal/a-companhia#banner-seta-target
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A Norte Brasil conta com uma diretoria executiva e conselho alinhados e com experiência de mercado e no 

setor de energia: 

 

Fonte: Norte Brasilxii 

 

Fonte: Norte Brasilxiii 

 
xii Disponível em: https://nbte.com.br/a-companhia-norte (neste link, descer a página e acessar “Governança Corporativa” – Conselho 
de Administração e clicar no currículo de cada membro). 
xiii Disponível em: https://nbte.com.br/a-companhia-norte (neste link, descer a página e acessar “Governança Corporativa” – Diretoria 
Executiva e clicar no currículo de cada membro). 

file://///vmware-host/Shared%20Folders/Mesa/balancos/tor%20de%20energia:%0d%0d%0dFonte:%20Norte%20Brasi
file://///vmware-host/Shared%20Folders/Mesa/balancos/tor%20de%20energia:%0d%0d%0dFonte:%20Norte%20Brasi
file://///vmware-host/Shared%20Folders/Mesa/balancos/tor%20de%20energia:%0d%0d%0dFonte:%20Norte%20Brasi
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Fonte: Norte Brasilxiv  

Resultados Financeiros e Operacionais: 

No primeiro semestre de 2020, a Norte Brasil contabilizou R$ 163 milhões de receitas líquidas e R$ 148 

milhões de EBITDA, o que representa uma margem de 91%. Em 2019, a Companhia registrou R$ 350 
milhões de receitas líquidas e EBITDA de R$ 164 milhões, devido a impactos que incluem: a adesão ao 

programa de Anistia do ICMS que permitiu liquidação de débito em aberto com redução de juros e multas 
(valor total pago de R$ 78 milhões) e homologação de acordo declaratório na 2ª Vara Cível no valor de R$ 

85,4 milhões, firmado com a Toshiba para encerrar a ação judicial estabelecida da referida companhia contra 

a Norte Brasil, a respeito de supostos inadimplementos contratuais do período de implantação da linha de 
transmissão durante período de construção. Desconsiderando-se tais impactos não recorrentes, tem-se um 

EBITDA ajustado para o ano de 2019 de R$ 317 milhões. 

A Companhia encerrou o primeiro semestre de 2020 com R$ 72 milhões de lucro líquido (44% de margem), 

frente a R$ 62 milhões do mesmo período anterior (35% de margem líquida).  

 

Fonte: Demonstrações Financeiras Auditadas da Companhia, disponível em https://www.nbte.com.br/relacao-investidores. 

 

 
xiv Disponível em: https://nbte.com.br/a-companhia-norte (neste link, descer a página e acessar “Governança Corporativa” – Diretoria 
Executiva e clicar no currículo de cada membro). 

https://www.nbte.com.br/relacao-investidores
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Fonte: Demonstrações Financeiras Auditadas da Companhia, disponível em https://www.nbte.com.br/relacao-investidores I Nota: 
Data Base Em 30/06/2020 (IFRS) (1) Adesão ao programa de Anistia do ICMS que permitiu liquidação de débito em aberto com 

redução de juros e multas – valor total pago de R$ 78milhões. (2) Em outubro de 2019, foi homologado acordo declaratório na 2ª 
Vara Cível, firmado com a Toshiba para encerrar a ação judicial estabelecida da referida companhia contra a Norte Brasil, a respeito 
de supostos inadimplementos contratuais do período de implantação da linha de transmissão durante período de construção. Acordo 

no valor de R$ 85,4milhões. 

No primeiro semestre de 2021, a Norte Brasil contabilizou R$ 171 milhões de receita líquida e R$ 155 milhões 

de EBITDA. A Companhia encerrou o primeiro semestre de 2021 com R$ 42 milhões de lucro líquido, frente 

a R$ 71 milhões do mesmo período anterior (35% de margem líquida).xv 

Perfil de Dívida: 

O valor total da dívida em junho de 2020 era de R$ 1,10 bilhões, composta por R$ 729 milhões do BNDES 
(a TJLP+ 2,42% a.a.), R$ 279 milhões da 1ª emissão de debêntures de infraestrutura (a IPCA+ 7,15% a.a.) 

e R$ 103 milhões de notas promissórias (a CDI+ 1,63% a.a.) que venceram em 2020. A 1ª emissão de 

debêntures possui classificação de risco (rating) “AAA” pela S&P. 

No dia 31 de dezembro de 2020, a Norte Brasil possuía endividamento total de R$ 1.284.001.537,00 (um 

bilhão, duzentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e sete mil reais), já considerando o pré-
pagamento do BNDES e das notas promissórias, bem como liquidação das Debêntures. O cronograma de 

amortização é diluído no longo prazo e segue o fluxo abaixo:  

 

Fonte: Demonstrações Financeiras Auditadas da Companhia disponíveis em https://www.nbte.com.br/relacao-investidores e Escritura 
das Debêntures, disponível no Anexo V. 

No que tange à estrutura de capital, a Norte Brasil possui uma equilibrada proporção entre capital próprio 

(54%) e de terceiros (46%). O índice de alavancagem (dado pela razão Dívida Financeira Líquida pelo 
EBITDA) em junho/2020 foi de 6,2x, comparado a 2,8x no mesmo período do anterior, principalmente devido 

aos acordos judiciais realizados e adesão ao programa de Anistia do ICMS ao final de 2019, conforme 

ilustrado no gráfico a seguir: 

 
xv Fonte: Demonstrações Financeiras Auditadas da Companhia disponíveis em: https://www.nbte.com.br/relacao-investidores. 

https://www.nbte.com.br/relacao-investidores
https://www.nbte.com.br/relacao-investidores
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Fonte: Demonstrações Financeiras Auditadas da Companhia disponíveis em https://www.nbte.com.br/relacao-investidores 

 

O valor total da dívida em junho de 2021 era de R$ 1,27 bilhões, composta por R$ 275 milhões da 1ª emissão 
de debêntures de infraestrutura (a IPCA+ 7,15% a.a.) e por R$ 1,039 bilhões da 2ª emissão de debêntures 

(a IPCA+ 5,07% a.a.) cujo vencimento dar-se-á, respectivamente, em setembro de 2026 e novembro de 

2030. 

Informações Periódicas da Norte Brasil 

A Norte Brasil, na qualidade companhia aberta, está sujeita a divulgações periódicas relativas às suas 
informações financeiras e demais informações periódicas, nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de 

dezembro de 2009, conforme alterada. Abaixo seguem os caminhos para as versões mais recentes do 

formulário de referência da Norte Brasil, bem como suas demonstrações financeiras e informações 
trimestrais, sendo certo que as informações constantes do formulário de referência da Norte Brasil, bem 

como de suas demonstrações financeiras e informações trimestrais, não são incorporadas por referência a 
este Prospecto. 

 
Formulário de Referência: 

 

(I) Norte Brasil: https://www.nbte.com.br/ (neste website, selecione “Central de Resultados”, e abaixo 
do título “Centro de Resultados”, selecione o período desejado e, em seguida, selecione “Formulário 

de Referência”); 
 

(II) CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste site, abaixo do título “Pesquisa de Dados”, selecione 

“Companhias”, “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”, digite “Norte Brasil 
Transmissora de Energia S.A.” no campo de busca, clique na razão social da Companhia, insira o 

período desejado no título “Período de Entrega”, clique “Consulta” e selecione o formulário de 
referência mais recente, divulgado em 8 de outubro de 2020). 

 

Demonstrações Financeiras e Informações Trimestrais 
 

(I) Norte Brasil: https://www.nbte.com.br/ (neste website, selecione “Central de Resultados”, e abaixo 
do título “Centro de Resultados”, selecione o período desejado e, em seguida, selecione as 

demonstrações financeiras e/ou informações trimestrais desejadas); 
 

(II) CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste site, abaixo do título “Pesquisa de Dados”, selecione 

“Companhias”, “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”, digite “Norte Brasil 

https://www.nbte.com.br/relacao-investidores
https://www.nbte.com.br/
https://www.gov.br/cvm/pt-br
https://www.nbte.com.br/
https://www.gov.br/cvm/pt-br
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Transmissora de Energia S.A.” no campo de busca, clique na razão social da Companhia, insira o 

período desejado no título “Período de Entrega”, clique “Consulta” e selecione as demonstrações 

financeiras e/ou informações trimestrais referentes ao período desejado). 
 

6.3.3. Debêntures da Norte Brasil 

Na presente data, o Fundo é detentor de 100% (cem por cento) das Debêntures emitidas pela Norte Brasil. 

O investimento pelo Fundo nas Debêntures não é considerado como ativo em situação de conflito de 

interesses, uma vez que a Companhia não tem qualquer vínculo com o Fundo, Administradora, Gestora e/ou 
os Coordenadores. Neste sentido, considerando que a oferta pública de distribuição das Debêntures foi 

intermediada pelo Coordenador Líder, ou seja, por sociedade integrante do mesmo grupo econômico da 
Administradora e da Gestora do Fundo, a realização de tal investimento foi objeto de deliberação na primeira 

assembleia geral de cotistas do Fundo em atenção ao artigo 44, II, “a”, e ao artigo 24, XII, da Instrução 
CVM 578. Desse modo, a realização de tal investimento pelo Fundo foi devidamente aprovado pelos Cotistas 

do Fundo, cuja matéria foi deliberada de forma não presencial, por meio de consulta formal, nos termos do 

artigo 37, parágrafos segundo e terceiro, do Regulamento do Fundo. 

Os principais termos e condições das Debêntures encontram-se a seguir descritos: 

Emissora NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

Valor Mobiliário Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, 

a ser convolada na espécie com garantia real, em série única, da 

2ª (segunda) emissão da Emissora. 

Número da Emissão  A Emissão representa a 2ª (segunda) emissão de Debêntures da Emissora. 

Número de Séries A Emissão foi realizada em série única. 

Valor Total da Emissão O valor total da Emissão é de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na 

Data de Emissão. 

Quantidade de 

Debêntures  

Foram emitidas 1.000.000 (um milhão) de Debêntures. 

Data de Emissão 15 de novembro de 2020 (“Data de Emissão”). 

Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão. (“Valor Nominal Unitário”). 

Destinação dos Recursos Os recursos obtidos pela Emissora com a Oferta Restrita foram destinados 
para (i) liquidação antecipada da totalidade do saldo devido pela Emissora 

no âmbito do financiamento obtido junto ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”), nos termos do 
“Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.0834.1”, 

celebrado entre a Emissora e o BNDES, com a interveniência de terceiros, 
em 2 de outubro de 2012, conforme aditado de tempos em tempos 

(“Financiamento BNDES”) dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados 
da Data da Primeira Integralização, nos termos da autorização do BNDES 

para pré-pagamento do Financiamento BNDES (Carta AE/DEENE1 

144/2019), datada de 30 de dezembro de 2019; (ii) quitação da totalidade, 
seja por meio de resgate antecipado ou pagamento na respectiva data de 
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vencimento, do saldo devido pela Emissora no âmbito da “1ª (Primeira) 
Emissão, pela Norte Brasil Transmissora de Energia S.A., de Notas 
Promissórias, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos” dentro do prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados da data da Data 

da Primeira Integralização, previsto na Cláusula 9.2 das respectivas 

cártulas; e (iii) gestão ordinária dos negócios da Emissora. 

Prazo de Vigência e Data 

de Vencimento 

Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada previstas na Escritura 

de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 10 (dez) anos 
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de novembro 

de 2030.  

Conversibilidade As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de 

emissão da Emissora. 

Espécie As Debêntures são da espécie quirografária, a ser convolada na espécie 

com garantia real, nos termos da Escritura de Emissão e nos termos do 

artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações. 

Atualização Monetária do 

Valor Nominal Unitário 

das Debêntures 

O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o 

caso, será atualizado monetariamente pela variação acumulada do IPCA, 

apurado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, desde a Data de Início da Rentabilidade até a data de seu 

efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da 
Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal 

Unitário ou, se for o caso, ao saldo do Valor Nominal Unitário (“Valor 

Nominal Atualizado”). A Atualização Monetária será calculada conforme 

a fórmula prevista na Escritura de Emissão. 

Remuneração das 

Debêntures 

Sobre o Valor Nominal Atualizado incidirão juros remuneratórios 

correspondentes a 5,0700% (cinco inteiros e setecentos décimos de 
milésimos por cento), ao ano-base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) 

Dias Úteis. 

Pagamento da 

Remuneração 

Semestralmente, a partir da Data de Início da Rentabilidade, sendo o 
primeiro pagamento devido em 15 de maio de 2021, e os demais 

pagamentos devidos sempre no dia 15 (quinze) dos meses de maio e 

novembro de cada ano, sendo o último devido na Data de Vencimento 

(cada uma, uma “Data de Pagamento da Remuneração”).  

Amortização do Valor 

Nominal Atualizado 

O Valor Nominal Atualizado será amortizado em parcelas semestrais 

consecutivas, sem carência e com fluxo customizado, devidas sempre no 
dia 15 (quinze) dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo que a 

primeira parcela será devida em 15 de maio de 2021 e as demais parcelas 
serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização das 

Debêntures, de acordo com as datas e percentuais indicados na Escritura 

de Emissão. 

Resgate Antecipado 

Facultativo 

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a partir do 6º (sexto) 

aniversário da Data de Emissão, ou seja, a partir de 15 de novembro de 
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2026 (inclusive), realizar o resgate antecipado facultativo total das 

Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão. 

Amortização 
Extraordinária 

Facultativa 

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a partir do 6º (sexto) 
aniversário da Data de Emissão, ou seja, a partir de 15 de novembro de 

2026 (inclusive), realizar a amortização extraordinária parcial facultativa 

das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão. 

Aquisição Facultativa A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o 
disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, desde 

que observe as eventuais regras expedidas pela CVM, devendo tal fato, se 
assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar 

do relatório da administração e das demonstrações financeiras da 
Emissora. As Debêntures adquiridas pela Emissora de acordo com este item 

poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria da Emissora ou ser 

novamente colocadas no mercado, observadas restrições impostas pela 
Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Emissora para 

permanência em tesouraria nestes termos, se e quando recolocadas no 

mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures. 

Garantidoras Na qualidade de outorgantes da Alienação Fiduciária de Ações, a 

(i) Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, 
sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, 

com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SCN Setor Comercial 

Norte, Quadra nº 6, Conjunto A, Blocos “B” e “C”, Entrada Norte 2, Asa 
Norte, CEP 70.716-901, inscrita no CNPJ sob o nº 00.357.038/0001-16, 

com seus atos constitutivos registrados perante a JCDF sob o NIRE 
53.3.00002819 (“Eletronorte”); e (ii) Evoltz Participações S.A., 

sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, 

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, Sala 204, CEP 22775-022, inscrita no 

CNPJ sob o nº 28.037.759/0001-68, inscrita na JUCERJA sob o NIRE 
nº 33.3.00329536 (“Evoltz” e, em conjunto com a Eletronorte, as 

“Acionistas”). 

Agente Fiduciário PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, 

Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita perante o 
CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário da 

Emissão (“Agente Fiduciário”). 

Escriturador e Banco 

Liquidante 

A instituição prestadora de serviços de banco liquidante das Debêntures é 
o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Praça Alfredo 

Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, CEP 04.344-902, 
Parque Jabaquara, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ sob o nº 60.701.190/0001.04 (“Banco Liquidante”, cuja definição 

inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o Banco Liquidante 

na prestação dos serviços de banco liquidante da Emissão). 

A instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures é o 

Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Av. 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, Cidade de São Paulo, Estado de 
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São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Escriturador”, 

cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o 

Escriturador na prestação dos serviços de escriturador das Debêntures). 
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7. BREVE HISTÓRICO DO COORDENADOR LÍDER, DOS COORDENADORES, DA 
ADMINISTRADORA, DA GESTORA E DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 
7.1. Breve histórico da Administradora, do Custodiante e do Escriturador  

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM ou simplesmente “BTG PSF”, controlada integral pelo 
Banco BTG Pactual, é a empresa do grupo dedicada à prestação de serviços de Administração 
Fiduciária e Controladoria de Ativos para terceiros. 

A BTG PSF administra R$ 174,58 bilhões (dados Anbima, junho/2020,) e ocupa posição entre os 
maiores administradores de recursos do Brasil, com aproximadamente 2233 fundos dentre Fundos 
de Investimento Multimercado, Fundos de Investimento em Ações, Fundos de Renda Fixa, Fundos 
Imobiliários, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e Fundos de Investimento em 
Participações. 

É líder em Administradores de Recursos de Fundos Imobiliários do Brasil, com aproximadamente 
R$ 32,2 bilhões e 79 fundos sob Administração, detendo 22% do total do mercado, considerando 
os dados disponíveis em junho de 2020. A empresa consolidou seu crescimento neste mercado 
unindo investimentos em tecnologia com a expertise da sua equipe de funcionários, de alta 
qualificação técnica e acadêmica. O desenvolvimento de produtos customizados às demandas dos 
clientes se tornou um fator chave da estratégia da empresa. 

Diferenciais da estrutura na administração de fundos: 

Grupo BTG: total interação com a plataforma do maior Banco de Investimentos da América Latina; 

Atendimento: estrutura consolidada com pontos de contato definidos, facilitando o dia a dia; 

Qualificação da Equipe: equipe experiente com alta qualificação técnica e acadêmica; 

Tecnologia: investimento em tecnologia é um fator chave de nossa estratégia; 

Produtos customizados: desenvolvimento de produtos customizados para diversas necessidades 
dos clientes; 

7.2. Breve histórico da Gestora 

O Fundo será gerido pelo time de Infraestrutura do Gestor, o qual conta com 14 (quatorze) 
profissionais responsáveis pela gestão de 22 (vinte e dois) ativos desde 2005 em diversos países e 
setores.  

O time de Investimentos do Fundo BTG Pactual Infraestrutura Dividendos, liderado por Renato 
Mazzola, trabalha em conjunto com 6 (seis) outros executivos seniores por 9 (nove) anos, desde 
o início do Fundo BTG Pactual Infraestrutura II. Desde então, o time foi responsável pela gestão 
de 4 (quatro) fundos de investimento em participações em infraestrutura (FIP-IE) e 2 (dois) ativos 
do balanço do BTG Pactual, Eneva e Estapar, conforme lista abaixo. 

Recentemente, o time de Investimentos de Infraestrutura foi escolhido pelo Preqin, base de dados 
mais conceituada a nível mundial, que analisa a performance dos fundos de infraestrutura no 
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mundo, como o gestor mais consistente em termos de performance na América Latina e no Brasil 
e o segundo no mundo.  

7.3. Breve histórico do Coordenador Líder 

O BTG Pactual é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
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 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 
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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 Iguatemixvi.  

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 milhõesxvii. 

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, respectivamentexviii.  

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 milhõesxix. 

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. Destaca-se que o BTG Pactual exerceu a função de Coordenador Líder em 
aproximadamente 80% das transações coordenadas nos últimos 24 mesesxx.  

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 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 

 
xvi Fonte: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar 
em “2015” e selecionar operação desejada).  
xvii Fonte: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar 

em “2016” e selecionar operação desejada). 
xviii Fonte: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar 

em “2017” e selecionar operação desejada). 
xix Fonte: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar 

em “2018” e selecionar operação desejada). 
xx Fonte: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar 

em “2019” e selecionar operação desejada). 
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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 Termoelétrica 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.  

Em 05 de abril de 2021, o BTG Pactual, em continuidade ao comunicado ao mercado divulgado em 
26 de outubro de 2020, comunicou ao mercado e seus acionistas que concluiu a aquisição de 100% 
(cem por cento) do capital social da Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e 
Commodities.  

No ano de 2021, o BTG Pactual se posicionou em 2º lugar no ranking ANBIMA de distribuição 
consolidado e em 3º lugar no ranking ANBIMA de originação de renda fixa, tendo distribuído 
aproximadamente R$ 22,2 bilhões e originado aprox. R$ 40,5 bilhões no mercado local. Dentre as 
principais transações executadas, o BTG Pactual atuou como Coordenador Líder nas Debêntures 
da Concessionária da Rodovia MS 306 (R$315 milhões), nas Debêntures da Ômega Geração (R$ 
1,05 bilhão), nas Debêntures da Renner (R$ 1 bilhão), nas Debêntures de Corsan (R$ 600 milhões), 
nas Debêntures da Litoral Sul (R$ 550 milhões), nas Debêntures da Celeo Redes Expansões (R$ 
137 milhões) e nas Debêntures da Unifique Telecom (R$ 100 milhões), na emissão de CRAs da 
Tereos (R$ 300 milhões), na emissão de Debentures da TAESA (R$ 750 milhões) como Coordenador 
Líder, emissão de CRI lastreados em recebíveis da GAZIT Malls como Coordenador Único (R$ 650 
milhões), na emissão de CRA lastreados em recebíveis da JSL (R$ 500 milhões), na emissão de 
debentures da Eletrobras (R$ 2,7 bilhões), na emissão de CRA lastreados em recebíveis da Minerva 
(R$ 1,6 bilhões) como Coordenador Líder), na emissão de debentures da Manaus Transmissora de 
Energia S.A. (R$ 750 milhões), da emissão de debentures da Companhia de Distribuição Brasileira 
(GPA) (R$ 1,5 bilhões), como Coordenador Líder na emissão de debêntures da Concessionária Rota 
das Bandeiras (R$600 milhões), como Coordenador Líder na emissão de debêntures da TAESA (R$ 
750 milhões), como Coordenador na emissão de debêntures da C&A Modas S.A. (R$500 milhões), 
Coordenador na emissão de debêntures da Centauro (R$ 300 milhões), como Coordenador Líder 
na emissão de debêntures da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. (R$ 
1 bilhão), Coordenador Líder na emissão de Letras Financeiras pelo Banco Pan S.A. (R$ 750 
milhões), Coordenador Líder na emissão de debêntures da Via Oeste S.A. (R$ 450 milhões), 
Coordenador da emissão de debêntures da Eletrobras (R$ 2,7 bilhões), Coordenador na emissão 
de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A. (R$ 916 milhões), Coordenador Líder na 
emissão de debêntures da Xingu Rio Transmissão de Energia S.A. (R$ 1,1 bilhão), Coordenador na 
emissão de debêntures da Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. (R$ 400 milhões), na emissão de 
debêntures da Rumo S.A. via ICVM 400 (R$ 1,043 bilhões), como Coordenador Líder na emissão 
de CRA lastrados em recebíveis da Usina Jacarezinho (R$ 80 milhões), Coordenador Líder na 
emissão de debêntures da Anemus Wind Holding S.A. (R$ 475 milhões), na emissão de debêntures 
da GNA (R$ 1,8 bilhões), na emissão de debêntures da CSN Mineração (R$ 1 bilhão), na emissão 
de CRA lastreados em recebíveis e debêntures da Eldorado Brasil e Celulose S.A. (R$ 500 milhões 
e R$ 700 milhões, respectivamente), da emissão de debêntures da Engie Brasil Energia S.A. (R$ 
400 milhões), na emissão de CRI lastrados em recebíveis da Almeida JR (R$ 192 milhões), na 
emissão de CRA via ICVM 400 da Caramuru (R$ 300 milhões), como Coordenador da emissão de 
debêntures da Holding do Araguaia S.A. (R$ 1,4 bilhões), como Coordenador Líder na emissão de 
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debêntures da Vamos Locação (R$ 1,0 bilhões), da emissão de debêntures da Concessionária Via 
Oeste (R$ 450 milhões), da emissão de debêntures da Aura Minerals (R$ 400 milhões), da emissão 
de debêntures da RGE Sul – grupo CPFL – (R$ 603 milhões), como Coordenador da emissão de 
debêntures da Magazine Luiza (R$ 1,5 bilhão), da emissão de debêntures da Athena Saúde (R$ 1 
bilhão) e da emissão de debêntures da Multiplan (R$ 450 milhões) e, como Coordenador Líder na 
emissão de debêntures da Contour Global (R$ 610 milhões), como Coordenador Líder na emissão 
de debêntures e de CRAs lastreados em recebíveis da Eldorado Brasil Celulose S.A. (R$ 700 milhões 
e R$ 500 milhões, respectivamente), como como Coordenador Líder na oferta de debêntures de 
Hapvida (R$ 2,5 bilhões), como Coordenador na emissão de CRIs lastreados em recebíveis da LOG 
CP (R$ 450 milhões), como Coordenador Líder na emissão de debêntures da Smartfit (R$ 1,06 
bilhão), como Coordenador na emissão de debêntures do Hospital Mater Dei (R$ 700 milhões), 
como Coordenador Líder na oferta de debêntures da DASA (R$ 2,0 bilhões), como Coordenador 
Líder na emissão de debêntures da Camil Alimentos (R$ 600 milhões), como Coordenador na 
emissão de CRAs lastreados em recebíveis da Braskem (R$ 700 milhões),  como Coordenador na 
emissão de CRAs lastreados em recebíveis agrícolas da Cereal (R$ 300 milhões), como Coordenador 
Líder na emissão de notas promissórias da CCR S.A. (R$ 2,3 bilhões) e Coordenador Líder na 
emissão de debêntures da Desktop (R$ 350 milhões). 

 
7.4. Breve histórico do Banco ABC 

O Banco ABC Brasil S.A. é um banco múltiplo, com sede na Cidade de São Paulo, na Avenida Cidade 
Jardim, 803, bairro Itaim Bibi. Reconhecido pela sua solidez e agilidade, o Banco ABC possui um 
amplo portfólio de produtos bancários e produtos estruturados como Mercado de Capitais Renda 
Fixa, Fusões e Aquisições, ECM, Project Finance, Treasury, Comercializadora de Energia e Trade 
Financexxi. 

O Banco ABC é controlado pelo Arab Banking Corporation, possui capital aberto listado na B3 e 
está presente no Brasil há mais de 30 anos. O ABC possui uma base de 3.490 clientes ativos, 
carteira expandida de crédito de R$ 37,7 bilhões, Market Cap. de aprox. R$ 3,5 bilhões, Patrimônio 
Líquido de R$ 4,7 bilhões e Índice de Basiléia de 15,1% (em dez/21). Possui uma alta capilaridade, 
oferecendo seus serviços para mais de 3.400 clientes de suas plataformas nacionais, cobrindo 
todas as regiões do paísxxii. 

O acionista controlador, Arab Banking Corporation, é um banco internacional com sede em 
Manama, Reino do Bahrein. O suporte operacional e financeiro do acionista controlador, em 
conjunto com o conhecimento do mercado brasileiro garante ao ABC boa classificação entre as 3 
principais agências de risco (AAA pela Fitch, Aa2.br pela Moody’s e brAAA pela S&P, em escala 
local).  

O Banco ABC possui vasta experiência no Mercado de Capitais. Nos últimos anos consolidou sua 
presença nas posições top 10 do Ranking ANBIMA de Renda Fixa e Híbridosxxiii. Em 2018 o banco 
alcançou a quinta colocação na categoria de Volume Total Originado, oitavo lugar em Número 
Total de Transações e décimo lugar no Volume Total Distribuído. Em 2019 o banco ficou na oitava 
colocação no Volume Total Originado, sétimo lugar em Número Total de Transações e nono lugar 

 
xxi Fonte: Banco ABC, disponível em https://www.abcbrasil.com.br/quem-somos/. 
xxii Fonte: Banco ABC, disponível em https://ri.abcbrasil.com.br/?_ga=2.50871594.2072374880.1610080165-756570285.1581088250. 
xxiii Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-domestico-
renda-fixa-e-hibridos.htm. 
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no Volume Total Distribuído. Em 2021, o banco ficou na décima colocação no Volume Total 
Originado, em sétimo lugar em Número Total de Transações e nono lugar no Volume Total 
Distribuído. Também atuou como coordenador de duas operações de Debêntures que receberam 
o conceituado prêmio Latin Finance de melhor financiamento de projeto de infraestrutura em 
2018xxiv e 2019xxv, e uma operação que recebeu o prêmio IJGlobal Awards 2021 – Refinancing Deal 
of the Year de melhor refinanciamento do ano em 2021.xxvi 

Entre as operações mais recentes, destacam-se as emissões de debêntures da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, em março de 2022, no valor de R$ 1,0 
bilhão;  da Localiza Rent a Car S.A., em outubro de 2021, no valor de R$1,5 bilhões; da UTE GNA 
I Geração de Energia S.A., em julho de 2021, no valor de R$ 1,8 bilhões; da CSN Mineração S.A., 
em julho de 2021, no valor de R$ 1,0 bilhão; da Copel Distribuição S.A., em junho de 2021, no 
valor de R$ 1,5 bilhões; da Equatorial Transmissão S.A., em março de 2021, no valor de R$ 800 
milhões; da Águas Guariroba S.A., em novembro de 2020, no valor de R$350 milhões, da Ocean 
Pact Serviços Marítimos S.A., em setembro de 2020, no valor de R$204 milhões e da AEGEA 
Saneamento e Participações S.A., em setembro de 2020, no valor de R$300 milhões; de debêntures 
incentivadas pela Lei n° 12.431 da Energisa S.A., em outubro de 2020, no valor de R$750 milhões 
e da BRK Ambiental Participações S.A., também em outubro de 2020, no valor de R$1.100 milhões; 
do CRI da MA Empreendimentos LTDA., em dezembro de 2020, no valor de R$50 milhões e da GS 
Souto Engenharia LTDA., em dezembro de 2020, no valor de R$44 milhões; do FIDC da 
Concessionária Rota das Bandeiras S.A., em dezembro de 2020, no valor de R$150 milhões; de 
notas promissórias da Energisa S.A., em abril de 2020, no valor de R$100 milhões. 

  

 
xxiv Fonte: Valor, disponível em https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2019/12/20/caso-da-entrevias-e-referencia-
no-mercado-de-divida.ghtml. 
xxv Fonte: Latin Finance, disponível em https://www.latinfinance.com/awards/project-infrastructure-finance-awards/2019/port-
financing-of-the-year-itapo%C3%A1. 
xxvi Fonte: https://www.ijglobal.com/articles/162769/ijglobal-awards-2021-latin-america-deal-winners. 
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8. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E A OFERTA 

 
8.1. Relacionamento da Administradora com o Coordenador Líder/Ofertante 

A Administradora e o Coordenador Líder/Ofertante pertencem ao mesmo grupo econômico. O 
relacionamento acima pode vir a ensejar uma situação de conflito de interesses. 

8.2. Relacionamento da Administradora com a ABC Brasil DTVM/Ofertante 

Até a data de assinatura deste documento, não há qualquer relação de vínculo entre o ABC Brasil 
DTVM e a Administradora, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si, que possa 
configurar conflito de interesses no âmbito da Oferta. 

8.3. Relacionamento da Administradora com o Banco ABC/Ofertante 

Até a data de assinatura deste documento, não há qualquer relação de vínculo entre o Banco ABC 
e a Administradora, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si, que possa configurar 
conflito de interesses no âmbito da Oferta. 
 
8.4. Relacionamento da Gestora com o Coordenador Líder/Ofertante 

A Gestora e o Coordenador Líder/Ofertante pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo que a 
Gestora é responsável pela seleção dos ativos adquiridos pelo Fundo. O relacionamento acima pode 
vir a ensejar uma situação de conflito de interesses. 

8.5. Relacionamento da Gestora com a ABC Brasil DTVM/Ofertante  

Até a data de assinatura deste documento, não há qualquer relação de vínculo entre o Banco ABC 
e a Gestora, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si, que possa configurar conflito 
de interesses no âmbito da Oferta. 

8.6. Relacionamento da Gestora com o Banco ABC/Ofertante 

Até a data de assinatura deste documento, não há qualquer relação de vínculo entre o Banco ABC 
e a Gestora, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si, que possa configurar conflito 
de interesses no âmbito da Oferta.  
 
8.7. Relacionamento dos Ofertantes com o Fundo 

Na data deste Prospecto Preliminar, os Ofertantes são cotistas do Fundo.  
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9. FATORES DE RISCO 

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 da Administradora, dos 
Coordenadores, da Gestora ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de 
Créditos – FGC, podendo ocorrer, inclusive, perda total do patrimônio do Fundo e, 
consequentemente, do capital investido pelos Cotistas. 

Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco 
de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de 
atuação e, mesmo que a Administradora 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 que compõem sua carteira (incluindo os Valores Mobiliários) e, por 
consequência, os Cotistas estão sujeitos aos seguintes fatores de risco, estão sujeitos aos 
seguintes fatores de risco, entre outros: 

9.1. Riscos de Mercado 

Fatores macroeconômicos relevantes: variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil 
ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos 
de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de 
forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de 
juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas relevantes, poderão afetar 
negativamente os preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo, bem como resultar na 
inabilidade ou impossibilidade de alienação dos Valores Mobiliários do Fundo e/ou redução nos 
dividendos distribuídos ao Fundo, o que poderá ocasionar a perda, pelos respectivos Cotistas, do 
valor de suas aplicações. Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo a 
Administradora e a Gestora, qualquer multa ou penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por 
qualquer razão, a inabilidade ou impossibilidade de alienação dos Valores Mobiliários do Fundo 
e/ou redução nos dividendos distribuídos ao Fundo ou, ainda, caso os Cotistas sofram qualquer 
dano ou prejuízo resultante de tais eventos. O Fundo desenvolverá suas atividades no mercado 
brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da política econômica praticada pelo governo 
federal. Ocasionalmente, o governo brasileiro intervém na economia realizando relevantes 
mudanças em suas políticas. As medidas do governo brasileiro para controlar a inflação e 
implementar as políticas econômica e monetária têm envolvido, no passado recente, alterações 
nas taxas de juros, desvalorização da moeda, controle de câmbio, aumento das tarifas públicas, 
entre outras medidas. Essas políticas, bem como outras condições macroeconômicas, têm 
impactado significativamente a economia e o mercado de capitais nacional. A adoção de medidas 
que possam resultar na flutuação da moeda, indexação da economia, instabilidade de preços, 
elevação de taxas de juros ou influenciar a política fiscal vigente poderão impactar o Fundo, a 
Companhia e os Cotistas de forma negativa. Impactos negativos na economia, tais como recessão, 
perda do poder aquisitivo da moeda e aumento exagerado das taxas de juros resultantes de 
políticas internas ou fatores externos podem influenciar nos resultados do Fundo. Além disso, o 
mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e 
de mercado de outros países, incluindo países de economia emergente. A reação dos investidores 
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aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço de ativos 
e valores mobiliários emitidos no País, reduzindo o interesse dos investidores nesses ativos, entre 
os quais se incluem as Cotas Classe A, o que poderá prejudicar de forma negativa as atividades da 
Companhia e, por conseguinte, os resultados das Debêntures, do Fundo e a rentabilidade dos 
Cotistas. 

9.2. Riscos Relacionados à Oferta 

Riscos de cancelamento da Oferta ou de colocação parcial das Cotas Classe A: a Oferta 
poderá ser cancelada caso não seja adquirido o Volume Mínimo da Oferta. Caso haja aquisição e 
a Oferta seja cancelada, os valores depositados serão devolvidos aos respectivos Investidores 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). Neste caso, a expectativa de rentabilidade dos Investidores poderá ser 
prejudicada. Observadas as disposições do presente Prospecto Preliminar, será admitida a 
Distribuição Parcial das Cotas Classe A no âmbito da Oferta, desde que respeitado o Volume Mínimo 
da Oferta. Desta forma, a manutenção da Oferta foi condicionada à aquisição de, no mínimo, o 
montante equivalente ao Volume Mínimo da Oferta, existindo, nesta hipótese, a possibilidade de 
que, ao final do Prazo de Distribuição, não sejam adquiridas todas as Cotas Classe A, fazendo com 
que parcela relevante das Cotas do Fundo permaneçam sob a titularidade do Ofertante, que 
poderão influenciar de maneira significativa a governança do Fundo e a liquidez das Cotas Classe 
A do Fundo. Por consequência, a concentração das cotas do Fundo em poucos investidores poderá 
afetar a rentabilidade das Cotas e o retorno dos investimentos dos demais Cotistas do Fundo. 

Riscos de Não Distribuição do Volume Total da Oferta: Existe a possibilidade de que não 
sejam adquiridas todas as Cotas Classe A ofertadas pelo Fundo, o que, consequentemente, fará 
com que os Ofertantes permaneçam com uma proporção relevante do total de Cotas Classe A de 
emissão do Fundo, diminuindo a pulverização das Cotas Classe A e, potencialmente, sua liquidez. 

Risco de Bloqueio à Negociação de Cotas Classe A: As Cotas objeto da Oferta somente serão 
liberadas para negociação no secundário após o encerramento da Oferta. Desta forma, caso o 
Investidor opte pelo desinvestimento no Fundo antes do encerramento da Oferta, não poderá 
negociar suas Cotas na B3, o que poderá afetar negativamente o Investidor. 

Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta: nos termos da regulamentação em vigor, 
poderá ser aceita a participação de Pessoas Vinculadas na Oferta. 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, e, se for o caso, Contratos de Compra e Venda de Cotas Classe A 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. 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 Oferta poderá promover 
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redução da liquidez das Cotas Classe A do Fundo no mercado secundário.  

9.3. Riscos Relacionados ao Fundo e aos Valores Mobiliários 

Risco de crédito: Consiste no risco de inadimplência ou atrasos no pagamento de juros e/ou 
principal pelos emissores de ativos detidos pelo Fundo ou contrapartes de operações com o Fundo 
que podem resultar, conforme o caso, em ganhos reduzidos ou perdas financeiras até o valor das 
operações que forem executadas, mas não liquidadas. Mudanças e erros na avaliação do risco de 
crédito de um emissor podem causar mudanças no valor dos ativos que integram a carteira do 
Fundo. 

Risco de liquidez: Consiste no risco de redução ou ausência de demanda pelos ativos que 
compõem a carteira do Fundo nos mercados em que são negociados, devido a condições 
específicas atribuídas a esses ativos ou aos mercados de negociação. Como resultado de tais riscos, 
o Fundo poderá enfrentar dificuldades ao liquidar posições ou para negociar tais ativos pelo preço 
e no tempo desejados, de acordo com a estratégia de gestão de carteira adotada pelo Fundo, 
sendo que durante o período de iliquidez o Fundo permanecerá exposto aos riscos associados a 
tais ativos, podendo fazer com que o Fundo aceite descontos nos preços desses ativos para 
negociá-los no mercado. Tais fatores podem dificultar os pagamentos de amortização e/ou resgate 
de Cotas nos termos do Regulamento. 

Risco de mercado: Consiste no risco de flutuação de preços e no retorno dos ativos que 
compõem a carteira do Fundo, que são afetados por diversos fatores de mercado, tais como 
liquidez, crédito e mudanças políticas, econômicas e fiscais. Tais alterações de preço podem fazer 
com que determinados ativos sejam avaliados a preços diferentes do preço de emissão e/ou do 
valor contábil, resultando em volatilidade para as Cotas e prejuízos para os Cotistas. 

Riscos relacionados a acontecimentos e à percepção do risco em outros países: Os 
mercados de capitais brasileiros são influenciados em diferentes graus pelas condições econômicas 
e de mercado de outros países, incluindo países de economia emergente. As reações dos 
investidores a acontecimentos em outros países podem causar um efeito adverso nos preços de 
ativos e valores mobiliários de emissores brasileiros, reduzindo o interesse dos investidores por tais 
ativos, incluindo as Cotas, o que poderia ter um efeito adverso nos resultados do Fundo e nos 
ganhos que poderiam ser auferidos pelos Cotistas 

Risco relacionado a fatores macroeconômicos e à política governamental: O Fundo pode 
também estar sujeito a outros riscos decorrentes de razões além ou fora de seu controle, tais como 
a ocorrência de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado no Brasil ou no exterior, 
assim como acontecimentos políticos, relacionados à saúde, econômicos ou financeiros que 
alterem a ordem atual e influenciem materialmente o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, 
incluindo mudanças nas taxas de juros, ocorrências de depreciação da moeda e mudanças nas leis. 
Tais eventos podem resultar em (a) perda de liquidez para os ativos que compõem a Carteira e 
(b) inadimplência por parte dos emissores dos ativos detidos pelo Fundo. O Fundo desempenhará 
suas atividades no mercado brasileiro e, portanto, estará sujeito aos efeitos da política econômica 
do Governo Brasileiro. Por vezes, o Governo Brasileiro interfere na economia através de mudanças 
substanciais em suas políticas. No passado recente, medidas adotadas pelo governo brasileiro para 
controlar a inflação e implementar políticas econômicas e monetárias envolveram mudanças nas 
taxas de juros, depreciação cambial, controle cambial, aumentos nos preços dos serviços públicos, 
entre outras medidas. Tais políticas, assim como outras condições macroeconômicas, tiveram um 
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impacto substancial sobre a economia e os mercados de capitais brasileiros. A adoção de medidas 
que possam resultar em flutuação cambial, indexação, instabilidade de preços, aumento das taxas 
de juros ou alterações à atual política fiscal podem ter um efeito adverso sobre o Fundo e os 
Cotistas. 

Riscos relacionados a mudanças na legislação tributária: O Governo e 
Legislativo brasileiros frequentemente introduzem mudanças nos regimes fiscais que podem 
aumentar a carga tributária aplicável ao mercado brasileiro de valores mobiliários. Tais mudanças 
incluem modificações nas alíquotas e bases tributárias e, por vezes, a criação de impostos 
temporários cuja arrecadação é utilizada para determinados fins governamentais. Os efeitos de 
tais mudanças tributárias e quaisquer outras mudanças resultantes da introdução de alterações 
fiscais adicionais não podem ser quantificados. Entretanto, algumas dessas medidas podem sujeitar 
o Fundo, os Valores Mobiliários, os Ativos Financeiros e/ou os Cotistas ao pagamento de outros 
impostos não originalmente contemplados. Não há garantia de que as regras tributárias atualmente 
aplicáveis ao Fundo, aos Valores Mobiliários, aos Ativos Financeiros e aos Cotistas permanecerão 
em vigor e existe o risco de que tais regras possam ser alteradas no contexto de uma reforma 
tributária, o que poderia ter um impacto nos resultados dos Valores Mobiliários, dos Ativos 
Financeiros e, portanto, nos resultados do Fundo e nos ganhos que poderiam ser auferidos pelos 
Cotistas. 

Riscos relacionados à lentidão do sistema judiciário brasileiro: O Fundo poderá vir a se 
tornar parte em ações judiciais relacionadas às atividades da Companhia, tanto como autor quanto 
réu. Entretanto, dada a lentidão amplamente conhecida do sistema judiciário brasileiro, a resolução 
de tais litígios pode não ser alcançada dentro de um prazo razoável. Além disso, não há garantia 
de que o Fundo obterá resultados favoráveis nessas ações judiciais. Os fatos acima podem afetar 
negativamente os resultados do Fundo e os ganhos dos Cotistas. 

Amortização e/ou resgate de Cotas utilizando Valores Mobiliários ou Ativos Financeiros 
integrantes da carteira do Fundo: O Regulamento contempla circunstâncias nas quais as Cotas 
poderão ser amortizadas ou resgatadas em espécie utilizando Valores Mobiliários e/ou Ativos 
Financeiros que integram a carteira do Fundo. Nessas hipóteses, os Cotistas poderão enfrentar 
dificuldades para negociar os Valores Mobiliários e/ou Ativos Financeiros recebidos do Fundo. 

Risco relativo ao resgate e liquidez das Cotas: As Cotas do Fundo, constituído sob a forma 
de condomínio fechado, não são resgatáveis. Além disso, o mercado secundário de cotas de fundos 
de investimento não é bem desenvolvido no Brasil, e como tal há risco no sentido de que os Cotistas 
que queiram alienar seus investimentos no Fundo não sejam capazes de negociar suas Cotas no 
mercado secundário devido a uma potencial falta de interessados. Portanto, dada a reduzida 
liquidez das Cotas, os Cotistas podem ter dificuldade para vender suas Cotas e/ou podem obter 
preços reduzidos na venda de suas Cotas. 

Riscos relacionados à amortização de Cotas: Os rendimentos gerados pelo Fundo resultarão 
de ganhos e valores atribuídos aos Valores Mobiliários. A capacidade do Fundo de amortizar as 
Cotas está condicionada ao recebimento desses rendimentos pelo Fundo. 

Risco de concentração dos investimentos feitos pelo Fundo: O objetivo do Fundo é 
investir exclusivamente em Valores Mobiliários, e o mau desempenho da Companhia poderá ter 
efeitos adversos significativos sobre o desempenho do Fundo. Nessa hipótese, o rendimento do 
Fundo e, consequentemente, dos Cotistas, pode ser adversamente afetado. 
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Risco de Diluição: Na eventualidade de novas emissões de Cotas pelo Fundo, os Cotistas 
incorrerão no risco de ter sua participação no capital do Fundo diluída. O Cotista que sofrer diluição 
também poderá ver sua influência nas decisões políticas do Fundo reduzida. Ainda, caso o Fundo 
venha a ser acionistas de quaisquer sociedades, o Fundo poderá não exercer o direito de 
preferência que lhe cabe nos termos da Lei das S.A., em quaisquer aumentos de capital que 
venham a ser realizados pelas sociedades investidas. Dessa maneira, caso sejam aprovados 
quaisquer aumentos de capital das sociedades investidas no futuro e o Fundo não participe de tais 
aumentos de capital por qualquer razão, o Fundo poderá ter sua participação no capital das 
sociedades investidas diluída. 

Risco relacionado à insuficiência de recursos: Na medida em que o valor do patrimônio 
líquido do Fundo 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 e o Gestor, não respondem por 
obrigações legais e contratuais assumidas pelo Fundo, tampouco por eventual patrimônio negativo 
decorrente dos investimentos realizados pelo Fundo. O regime de responsabilidade limitada dos 
cotistas, e o regime de insolvência dos fundos de investimento são inovações legais recentes que 
ainda não foram regulamentadas pela CVM, nem foram sujeitas à revisão judicial. Caso (i) referidas 
inovações legais sejam alteradas; ou (ii) o Fundo seja colocado em regime de insolvência, e a 
responsabilidade limitada dos cotistas seja questionada em juízo, os Cotistas poderão ser 
chamados a aportar recursos adicionais ao Fundo para fazer frente ao patrimônio negativo, em 
valor superior ao valor das Cotas por ele detidas. 

Riscos referente às carteiras de fundos de investimento em participações: As carteiras 
de investimentos em participações apresentam um perfil de maturação de longo prazo, resultando 
na iliquidez dessas posições e, como consequência, as Cotas Classe A: (i) não são passíveis de 
resgates intermediários, conforme vedação contida na Instrução CVM 578; e (ii) não há garantia 
de que haverá um mercado comprador para tais Cotas, caso o Cotista deseje aliená-las. 

Riscos de não desempenho do investimento pela Companhia: Os investimentos feitos pelo 
Fundo são considerados investimentos de médio e longo prazo e o retorno desses investimentos 
pode não ser o esperado pelos Cotistas. A carteira do Fundo estará concentrada em Valores 
Mobiliários. Não é possível garantir (a) o bom desempenho da Companhia; (b) a solvência da 
Companhia; ou (c) a continuidade das atividades da Companhia. Se tais riscos se materializarem, 
eles poderão ter um efeito adverso significativo sobre o Fundo e, portanto, sobre os Cotistas. Os 
pagamentos relativos a Valores Mobiliários, tais como pagamentos de principal, juros e outras 
formas de rendimento/bônus podem vir a ser frustrados em decorrência de insolvência, falência, 
mau desempenho operacional da Companhia, ou outros fatores. Nesses casos, o Fundo e os 
Cotistas poderão sofrer perdas. 

Risco de Avaliação de Ativos: O valor dos Valores Mobiliários e dos Ativos Financeiros detidos 
pelo Fundo será mensurado de acordo com a regulamentação vigente. A aplicação de diferentes 
metodologias para avaliação de ativos que podem ser utilizadas, de acordo com a regulamentação 
aplicável, tal como avaliação de marcação a mercado (market-to-market), podem causar alterações 
no valor dos Valores Mobiliários e dos Ativos Financeiros e no seu respectivo tratamento contábil 
no âmbito das demonstrações contábeis do Fundo, o que poderá resultar em perdas aos Cotistas. 

Ausência de classificação de risco das Cotas: As Cotas não foram objeto de classificação de 
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risco e, portanto, os investidores não poderão contar ou utilizar como referência uma classificação 
de risco independente realizada por agência de classificação de crédito (rating agency). Cabe aos 
potenciais investidores, antes de adquirir ou subscrever e integralizar Cotas, analisar os riscos 
envolvidos na aquisição dessas Cotas incluindo, mas não se limitando àqueles aqui descritos. 

Risco de Patrimônio Líquido Negativo: As estratégias de investimento adotadas pelo Fundo 
podem fazer com que seu Patrimônio Líquido se torne negativo. As eventuais perdas patrimoniais 
do Fundo não estão limitadas ao valor do Patrimônio Líquido, de forma que os Cotistas podem ser 
chamados a aportar recursos adicionais no Fundo em caso de Patrimônio Líquido negativo. 

Risco de Conflitos de Interesses e Alocações de Oportunidades de Investimento: O 
Fundo pode entrar em operações que representem um potencial conflito de interesses. O fato de 
certas operações com conflito de interesses potencial ou efetivo estarem sujeitas à aprovação da 
Assembleia Geral de Cotistas não necessariamente mitiga o risco de que tais operações afetem 
negativamente o Fundo. Além disso, a Administradora dedica-se a uma ampla gama de atividades, 
incluindo gestão de fundos, assessoria financeira, investimentos com recursos próprios (proprietary 
investments) e estruturação de veículos de investimento, no Brasil e no exterior, inclusive no setor 
de infraestrutura. 

Desempenho passado: Ao analisar qualquer informação fornecida em qualquer material 
divulgado pelo Fundo que venha a ser disponibilizado sobre resultados passados de quaisquer 
mercados, ou investimentos nos quais a Administradora e tenha participado de alguma forma, os 
potenciais Cotistas devem considerar que resultados obtidos no passado não são indicativos de 
resultados futuros, e não há garantia de que resultados semelhantes serão alcançados por este 
Fundo. 

Risco de Interrupções ou Falhas na Geração, Transmissão ou Distribuição de Energia: 
As atividades de geração, transmissão ou distribuição de eletricidade pode sofrer dificuldades 
operacionais e interrupções imprevistas, causadas por eventos fora do controle do Fundo e da 
Companhia, tais como acidentes, falhas de equipamento, disponibilidade abaixo dos níveis 
esperados, baixa produtividade do equipamento, fatores naturais que afetem negativamente a 
produção de energia, desastres naturais e outros desastres, entre outros. Interrupções e/ou falhas 
nas atividades de geração, distribuição ou transmissão de eletricidade podem afetar negativamente 
a receita e os custos da Companhia, interferindo consequentemente na capacidade de distribuição 
e amortização de Cotas do Fundo. 

Risco relacionado à oneração de Ativos da Companhia em virtude do Financiamento de 
Projetos: A Companhia, em vista da natureza e do estágio de suas operações, obtém ou pode vir 
a obter financiamento para projetos de infraestrutura, o que geralmente envolve o oferecimento 
de garantias, tais como ações da Companhia, bem como seus bens e diretos. Sem prejuízo do 
disposto acima, no âmbito da emissão dos Valores Mobiliários, (i) foi constituída, sob condição 
suspensiva, alienação fiduciária sobre a totalidade das ações de emissão da Companhia, e (ii) foram 
cedidos fiduciariamente, sob condição suspensiva, determinados direitos creditórios da Companhia 
oriundos de contratos de concessão e de outros contratos. Assim, se a Companhia não cumprir 
suas obrigações no âmbito dos respectivos contratos de financiamento relacionados às garantias 
descritas nos itens (i) e (ii) acima, bem como de outros contratos que venham a ser celebrados 
pela Companhia, caso aplicável, as garantias reais que tiverem sido constituídas poderão ser 
excutidas e vendidas a terceiros, causando prejuízos ao Fundo e aos Cotistas. 
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Riscos relacionados ao Término de Contratos de Concessão: Existe a possibilidade de que 
as autoridades governamentais declararem o término de um contrato de concessão eventualmente 
celebrado pela Companhia com o poder concedente. A rescisão antecipada do contrato de 
concessão acima mencionado pode ter um efeito adverso nos negócios da Companhia e do Fundo, 
nos resultados das operações e na situação financeira, o que pode afetar materialmente o Fundo 
e os Cotistas. 

Riscos Ambientais: As atividades do setor de energia elétrica podem causar impactos e danos 
significativos ao meio ambiente. A legislação federal atribui responsabilidade objetiva àqueles que 
direta ou indiretamente causem degradação ambiental. Portanto, o dever de reparar ou indenizar 
danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados não depende de dolo ou culpa. O 
pagamento de indenizações ambientais substanciais ou despesas relevantes incorridas para 
financiar a recuperação do meio ambiente ou o pagamento de indenização a terceiros afetados 
pode impedir ou fazer com que a Companhia atrase ou redirecione seus planos de investimento a 
outras áreas, o que pode ter um efeito adverso sobre o Fundo e os Cotistas. 

Risco de Desempenho, Operação e Manutenção: Este risco ocorre quando a disponibilidade 
da Companhia em relação ao projeto não atinge os níveis esperados, comprometendo a geração 
de caixa e o cumprimento de contratos pela Companhia. Tais riscos podem ter origem em falhas 
de projeto dos equipamentos selecionados, erros de especificação, uso de novas tecnologias não 
devidamente testadas, planejamento inadequado da segurança da operação e manutenção, entre 
outros, podendo afetar negativamente as atividades do Fundo. 

Riscos Relacionados à Legislação do Setor Elétrico: O setor elétrico está sujeito a extensa 
regulamentação emitida por diversas autoridades, que afeta as atividades de concessão e operação 
de projetos e instalações de energia elétrica. Assim, o desenvolvimento de projetos relacionados 
ao setor elétrico pode estar sujeito, sem limitação, à obtenção de licenças específicas, aprovação 
pelas autoridades governamentais e às leis e regulamentos de proteção ambiental. Tais requisitos 
e regulamentos existentes atualmente ou que possam ser criados no futuro podem implicar um 
aumento dos custos, limitar a estratégia do Fundo e ter um impacto negativo na rentabilidade do 
Fundo. 

Riscos Relativos ao Pré-Pagamento ou Amortização Extraordinária dos Valores 
Mobiliários: Os Valores Mobiliários poderão conter em seus documentos constitutivos cláusulas 
de pré-pagamento ou amortização extraordinária. Tal situação pode acarretar o 
desenquadramento da carteira do Fundo com os limites previstos na regulamentação em vigor. 

Riscos Referentes aos Impactos Causados por Pandemias: O surto de doenças 
transmissíveis em todo o mundo pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global 
e resultar em pressão negativa sobre a economia brasileira, e qualquer surto de tais doenças no 
Brasil poderá afetar diretamente o setor de infraestrutura, o Fundo e o resultado de suas 
operações. Surtos ou potenciais surtos de doenças, como o Coronavírus (COVID-19), o Zika, o 
Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio 
(MERS), a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), entre outras, pode ter um impacto adverso 
nas operações do mercado como um todo e da Companhia e, consequentemente, do Fundo. 
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas pode ter um impacto 
adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia brasileira 
e no setor de infraestrutura. Surtos de doenças também podem resultar em políticas de quarentena 
da população, o que pode prejudicar as operações da Companhia e, consequentemente, do Fundo, 
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afetando a valorização de Cotas Classe A do Fundo e seus rendimentos.  

Riscos de Não Aplicação do Tratamento Tributário Vigente. A Lei nº 11.478/07 estabelece 
tratamento tributário benéfico para os Cotistas que invistam no Fundo, sujeito a certos requisitos 
e condições. O Fundo deverá aplicar, no mínimo, 90% (noventa por cento) do seu patrimônio em 
Valores Mobiliários. Além disso, o Fundo deverá ter, no mínimo, 5 (cinco) cotistas, sendo que cada 
Cotista não poderá deter mais do que 40% (quarenta por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, 
ou auferir rendimento superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimento do Fundo. Dado 
que o FIP-IE é um produto relativamente novo no mercado brasileiro, há lacunas na 
regulamentação e divergências de interpretação sobre o cumprimento de certos requisitos e 
condições de enquadramento, incluindo mas não se limitando às condições mínimas suficientes 
para comprovação de ingerência na Companhia, situação em que o Fundo aplicará a melhor 
interpretação vigente à época. No caso do não cumprimento destes e demais requisitos dispostos 
na Lei nº 11.478/07 e na Instrução CVM nº 578, não será aplicável aos Cotistas o tratamento 
tributário descrito na Lei nº 11.478/07. Ademais, o não atendimento das condições e requisitos 
previstos na Lei nº 11.478/07 resultará na liquidação do Fundo ou transformação em outra 
modalidade de fundo de investimento, nos termos da Lei nº 11.478/07. Em ambos os casos, a não 
aplicação do tratamento tributário vigente poderá impactar negativamente a rentabilidade das 
Cotas. 

Risco Operacional na Conversibilidade de Cotas Classe A em Cotas Classe B. A conversão 
das Cotas Classe A que excedam o Limite de Participação em Cotas Classe B, na hipótese de 
inobservância ao Limite de Participação, nos termos do artigo 31 do Regulamento, depende de 
múltiplos participantes, incluindo, para além da Administradora, custodiantes e intermediários 
do Cotista em questão que exceder o Limite de Participação e o depositário central do mercado 
organizado administrado pela B3. Nesse sentido, eventual falha, atraso ou mesmo defasagem 
normal na troca de informações entre os participantes envolvidos, ou a eventual não cooperação 
dos custodiantes e intermediários do novo Cotista relevante em questão que ocorra no âmbito dos 
procedimentos interdependentes desses participantes pode, eventualmente, atrasar ou inviabilizar 
a conversão das Cotas Classe A que excedam o Limite de Participação em Cotas Classe B. Em 
função do descrito acima, não é possível garantir que o procedimento de conversão das Cotas 
Classe A que excedam o Limite de Participação em Cotas Classe B previsto no Regulamento 
ocorrerá nos termos aqui previstos ou mesmo que terá qualquer sucesso. Consequentemente, o 
supracitado mecanismo de conversão não deve ser considerado como uma garantia de que o Limite 
de Participação não será excedido, tampouco deve ser considerado como uma garantia contra o 
risco não aplicação do tratamento tributário vigente e eventuais prejuízos e consequências dele 
decorrentes. 

Conversão e amortização integral compulsória das Cotas: Nos termos 
dos Parágrafos 2 e 3 do Artigo 31 do Regulamento, caso um Cotista detenha, direta ou 
indiretamente, mais de 30% (trinta por cento) das Cotas do Fundo, tal Cotista terá seus 
direitos econômicos e políticos em relação às Cotas que ultrapassarem o Limite de 
Participação automaticamente suspensos. Caso o Cotista não enquadre a participação de suas 
Cotas Classe A ao Limite de Participação, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, contados de seu 
desenquadramento, a Administradora realizará compulsoriamente, por meio dos procedimentos 
descritos no Artigo 31, e seus parágrafos do Regulamento, sem a necessidade de autorização 
da Assembleia Geral de Cotistas, a conversão das referidas Cotas Classe A excedentes ao Limite 
de Participação em Cotas Classe B, no montante suficiente para que, após referida conversão e 
posterior amortização, o referido Cotista passe a deter 29,9% (vinte e nove inteiros e nove décimos 
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por cento) do total de Cotas do Fundo. As Cotas Classe B serão amortizadas integralmente 
e canceladas pela Administradora no mesmo dia de sua conversão, e os pagamentos serão 
realizados nos termos do Regulamento. Não havendo valores suficientes para a amortização total 
das Cotas Classe B no último Dia Útil de um determinado semestre, então o saldo remanescente 
poderá ser pago no último Dia Útil do semestre subsequente, podendo o pagamento do saldo ser 
sucessivamente prorrogado até o integral pagamento do saldo devido. Assim sendo, o Cotista que 
não respeitar o Limite de Participação poderá sofrer prejuízos substanciais ao ter seus 
direitos econômicos e políticos suspensos e suas Cotas Classe A convertidas e integralmente 
amortizadas nos termos descritos acima.  

Riscos relativo à situação patrimonial e financeira da Companhia emissora das 
Debêntures: A Companhia emissora das Debêntures integrantes do patrimônio do Fundo poderá 
sofrer impactos adversos e relevantes em relação a sua situação patrimonial e financeira, o que 
poderá afetar negativamente a adimplência dos pagamentos decorrentes das Debêntures. Desse 
modo, não é possível garantir o bom desempenho da situação patrimonial e financeira da 
Companhia. Se tais riscos se materializarem, eles poderão ter um efeito adverso significativo sobre 
o Fundo e, portanto, prejudicando o recebimento de distribuições devidas aos Cotistas. Os 
pagamentos relativos às Debêntures, tais como pagamentos de principal, juros e outras formas de 
rendimento/bônus podem vir a ser frustrados em decorrência da má situação da situação 
patrimonial e financeira da Companhia e, nessa hipótese, o Fundo e os Cotistas poderão sofrer 
perdas, não havendo qualquer garantia ou certeza quanto à possibilidade de eliminação de tais 
riscos. 

Risco relativo a restrições de natureza legal ou regulatória: Eventuais restrições de 
natureza legal ou regulatória podem afetar adversamente a validade e eficácia das Debêntures. 
Caso as obrigações assumidas pela Emissora relacionadas às Debêntures sejam consideradas 
inválidas ou ineficazes, a continuidade dos pagamentos decorrentes das Debêntures poderá ser 
afetada e, por consequência, prejudicando a distribuição de rendimentos aos Cotistas do Fundo. 

Riscos relativo à possibilidade de inadimplemento, antecipação, liquidação ou 
amortização das Debêntures: Observados os termos previstos na Escritura de Emissão das 
Debêntures anexa a este Prospecto Preliminar, a Companhia poderá realizar o resgate antecipado 
facultativo total das Debêntures; ou a amortização extraordinária parcial facultativa das 
Debêntures. Neste caso, o Fundo e os Cotistas poderão sofrer prejuízos financeiros, não havendo 
qualquer garantia de que existirão, no momento dos respectivos eventos, outros ativos no mercado 
de risco e retorno semelhantes aos das Debêntures. 

Adicionalmente, a Escritura de Emissão das Debêntures estabelece determinadas hipóteses que 
ensejam no vencimento antecipado (automático ou não) das obrigações da Companhia com relação 
às Debêntures. Neste caso, não há garantias de que a Companhia disporá de recursos suficientes 
em caixa para fazer face ao pagamento das Debêntures na hipótese de ocorrência de vencimento 
antecipado de suas obrigações, hipótese na qual poderá ocorrer um impacto negativo relevante 
no recebimento dos pagamentos relativos às Debêntures investidas pelo Fundo e, por 
consequência, a rentabilidade do Fundo poderá ser negativamente impactada. 

Por fim, eventos que afetem as condições financeiras da Companhia, bem como alterações nas 
condições econômicas, legais e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento 
podem trazer impactos significativos adversos à Companhia, prejudicando o adimplemento dos 
pagamentos decorrentes das Debêntures pela Companhia. No caso de inadimplemento das 
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Debêntures, caso o Fundo não consiga alienar tais Debêntures no mercado secundário, é possível 
que o Fundo não receba rendimentos suficientes para correspondente distribuição aos seus 
Cotistas. 

Outros riscos: O Fundo também pode estar sujeito a outros riscos decorrentes de razões fora do 
seu controle, tais como moratória, inadimplemento nos pagamentos, mudanças nas regras 
aplicáveis aos ativos financeiros que compõem a carteira do Fundo, mudanças na política 
monetária, mudanças na política fiscal, investimentos ou resgates substanciais, que se 
materializados poderão resultar em perdas para o Fundo e para os Cotistas. 
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10. ANEXOS 
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ANEXO I - DECLARAÇÕES DOS OFERTANTES  
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER 
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ANEXO III – ATO DE CONSTITUIÇÃO DO FUNDO 
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ANEXO IV – REGULAMENTO VIGENTE 
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ANEXO V – ESCRITURA DE EMISSÃO DAS DEBÊNTURES 
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ANEXO VI – INFORME TRIMESTRAL DO FUNDO 

 

 

 


