FATO RELEVANTE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES WAREHOUSE
MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ/MF: 12.287.906/0001-18
PARATY CAPITAL LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Ferreira de Araújo, 221, 1º andar, Pinheiros, CEP: 05428-000, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 18.313.996/0001-50, autorizada pela CVM para administrar carteira de valores
mobiliários, conforme Ato Declaratório n.º 13.239, de 20 de agosto de 2013
(“Administradora”), na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES WAREHOUSE MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO
NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.287.906/0001-18 (“FUNDO”), vem
pelo presente informar que em razão de ajustes na precificação dos ativos, bem como
inclusão de provisão para contingências, houve redução de aproximadamente 25% do
patrimônio líquido do FUNDO, conforme descrito abaixo:
a) Foi feita baixa contábil (write-off) da WH SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
14.033.841/0001-00, que detém participação na GESTUM TECNOLOGIA
EDUCACIONAL S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.680.742/0001-01
(“GESTUM”), em razão da decisão de descontinuar as atividades da GESTUM por
conta de reiterados prejuízos e redução significativa no faturamento;
b) Foi constituída provisão para pagamento de possíveis contingências da GESTUM,
notadamente de natureza trabalhista;
c) Foi feita baixa contábil (write-off) da BIO QUEROSENE DE AVIAÇÃO DO
BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
13.574.627/0001-06, em razão de, apesar de ter havido avanços na pesquisa e
desenvolvimento de combustível de aviação produzido a partir de etanol, o FUNDO
está na fase de desinvestimento e não há possíveis compradores para o atual estágio
da pesquisa.
Por fim, a Administradora informa que contratou avaliador independente para validação
do preço da cota divulgado pelo Warehouse Tech Fund, fundo investido pelo FUNDO, que
detém a participação na Magnopus Inc. O valor justo da Magnopus Inc. obtido pelo
avaliador independente corrobora o valor da cota divulgado pelo Warehouse Tech Fund.
Sem outro propósito, estamos à disposição para esclarecimentos pelo telefone: (11) 35884771 e pelo e-mail fundos@paratycapital.com.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.
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