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

AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 7
CNPJ/ME nº 44.544.223/0001-95

Registro da Oferta de Cotas Classe A na CVM: [•]
Registro da Oferta de Cotas Classe B na CVM: [•]

As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção.
O Prospecto Definitivo será disponibilizado na rede mundial de computadores do Administrador, do Coordenador Líder e da CVM.

O AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 7, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº
44.544.223/0001-95 (“Fundo”), fundo de investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 578, de 30 de agosto de 2016,
conforme alterada (“Instrução CVM 578”), do Código ANBIMA, e pelas demais disposições legais aplicáveis, realizará, com a intermediação da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre
Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder”), sua primeira emissão e distribuição pública de até 500.000 (quinhentas mil) cotas classe A (“Cotas
Classe A”) e cotas Classe B (“Cotas Classe B”, e em conjunto com as Cotas Classe A, indistintamente referidas como “Cotas”), sem considerar as Cotas Adicionais (conforme abaixo definido), todas com valor nominal unitário
de R$1.000,00 (mil reais) por Cota (“Valor Unitário”), em sistema de vasos comunicantes (“Sistema de Vasos Comunicantes”), em que a quantidade de Cotas Classe A e/ou de Cotas Classe B, conforme o caso, será abatida
da quantidade total de Cotas Classe A e/ou de Cotas Classe B (“Primeira Emissão”, sendo para as Cotas Classe A, a “Oferta Classe A”, e para as Cotas Classe B, a “Oferta Classe B”, todas em conjunto referidas como
“Oferta”, respectivamente), perfazendo o montante total de, inicialmente, até:

R$500.000.000,00

(quinhentos milhões de reais)
O Fundo é administrado pela PARATY CAPITAL LTDA., sociedade com sede na Rua dos Pinheiros, nº 870, 13º andar, conjunto 133, Pinheiros, São Paulo, SP, Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob nº 18.313.996/0001-50, autorizada pela CVM para o exercício
profissional de administração de fundos conforme Ato Declaratório nº 13.239, de 22 de agosto de 2013 (“Administrador”). O Fundo tem sua carteira de investimentos (“Carteira”) gerida pela AQUA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.,
sociedade com sede na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 6º andar, conjunto 62, São Paulo, SP, Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.624.684/0001-70, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de investimentos
conforme Ato Declaratório nº 19.347, de 03 de dezembro de 2021 (“Gestor”).
O Fundo foi constituído por meio do “Instrumento Particular de Constituição do PC 48 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia”, celebrado pelo Administrador em 3 de dezembro de 2021. A Primeira Emissão e a Oferta, o Valor Unitário, a
denominação do Fundo, dentre outras matérias, foram aprovadas pelo “Instrumento Particular de Alteração do PC 48 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia”, celebrado pelo Administrador em 4 de fevereiro de 2022 (“Ato de
Aprovação”). A versão vigente do regulamento do Fundo foi aprovada por meio do “Instrumento Particular de Alteração do Agrofundo Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia”, celebrado pelo Administrador em 14 de março de
2022 (“Regulamento”).
O público-alvo da Oferta é composto por investidores qualificados, definidos nos termos do Artigo 12 da Resolução nº 30, editada pela CVM em 11 de maio de 2021 (“Resolução CVM 30”), que possuam relacionamento comercial com sociedades
pertencentes ao grupo econômico do Coordenador Líder (“Investidores”). Além dos Investidores, poderão participar da Oferta o Administrador, o Gestor e o Coordenador Líder, bem como seus empregados, agentes autônomos, operadores e demais
prepostos das instituições diretamente envolvidas na emissão, suporte operacional e distribuição das Cotas, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau, mediante autorização do
respectivo diretor responsável, quando necessário. A Oferta não se destina a entidades fechadas de previdência complementar – EFPC, nos termos da Resolução nº 4.661 do Conselho Monetário Nacional, ou a regimes próprios de previdência social –
RPPS, conforme definidos nos Artigos 6º-A e 6º-B da Portaria do Ministério da Previdência Social nº 519, de 24 de agosto de 2011, conforme alterada.
O Fundo possui prazo de duração de 10 (dez) anos, contados da data da primeira integralização de Cotas no Fundo, podendo ser prorrogado: (i) por até dois períodos adicionais de 01 (um) ano cada, a exclusivo critério do Gestor; e/ou (ii) mediante
deliberação da Assembleia Geral de Cotistas (“Prazo de Duração”). O Administrador poderá manter o Fundo em funcionamento após o Prazo de Duração, independentemente de deliberação em Assembleia Geral de Cotistas, caso ainda vigorem direitos
e as obrigações contratuais principais e acessórias, parcelas a receber, earn-outs, contingências ativas e passivas, valores mantidos pelo Fundo para fazer frente a tais contingências passivas, valores em contas escrow ou vinculadas e valores a indenizar
pelo Fundo, os quais, ao final do Prazo de Duração, não tenham seus prazos contratuais ou de prescrição e/ou decadência legalmente transcorridos.
O Fundo poderá realizar investimentos em ações, bônus de subscrição, debêntures (simples ou conversíveis), outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, de emissão de Sociedade Alvo ou Sociedades Investidas. Os Cotistas
estarão isentos do pagamento de taxa de ingresso, taxa de saída ou qualquer comissão.
NO ÂMBITO DA OFERTA, AS COTAS NÃO SERÃO, INICIALMENTE, REGISTRADAS OU DEPOSITADAS PARA NEGOCIAÇÃO EM MERCADO DE BOLSA OU DE BALCÃO. SEM PREJUÍZO, O GESTOR EMPREGARÁ MELHORES
ESFORÇOS PARA QUE, DURANTE O PRAZO DE DURAÇÃO DO FUNDO AS COTAS SEJAM REGISTRADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO MDA E PARA NEGOCIAÇÃO EM MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO NO FUNDOS21 –
MÓDULO DE FUNDOS, AMBOS ADMINISTRADOS E OPERACIONALIZADOS PELA B3 (SEGMENTO CETIP UTVM). ENQUANTO AS COTAS NÃO ESTIVEREM ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO EM MERCADO DE BALCÃO
ORGANIZADO, NÃO PODERÁ SER ASSEGURADA A DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE OS PREÇOS PRATICADOS OU SOBRE OS NEGÓCIOS REALIZADOS.
As Cotas serão objeto de distribuição pública primária, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), exclusivamente no mercado brasileiro, coordenada pelo Coordenador Líder, com
a participação de Instituições Consorciadas (conforme definidos abaixo). A Oferta será registrada na CVM nos termos da Instrução CVM 400. Será admitida a distribuição parcial das Cotas, sendo o montante mínimo de colocação no âmbito da Primeira
Emissão equivalente a 150.000 (cento e cinquenta e mil) Cotas, totalizando o montante mínimo de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) para a Oferta, sem limite mínimo para a Oferta Classe A e para a Oferta Classe B, podendo este
valor estar alocado em qualquer proporção entre a Oferta Classe A e a Oferta Classe B em razão do Sistema de Vasos Comunicantes (“Montante Mínimo da Oferta”). Além disso, no âmbito da Oferta, cada investidor da Oferta Classe A deverá
subscrever o montante mínimo de 25 (vinte e cinco) Cotas Classe A, totalizado um montante mínimo de investimento por investidor de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais), cada investidor da Oferta Classe B deverá subscrever o montante mínimo de 2.000
(duas mil) (inclusive) Cotas Classe B, totalizado um montante mínimo de investimento por investidor R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). As Cotas serão integralizadas mediante chamadas de capital realizadas pelo Administrador, conforme orientações
do Gestor, em moeda corrente nacional, na forma estabelecida no instrumento particular de compromisso de investimento e outras avenças a ser celebrado entre o Fundo, o Administrador e cada cotista do Fundo (“Compromisso de Investimento”
e “Cotista”, respectivamente), observado ainda, em relação às Cotas Classe A, a integralização por conta e ordem, de acordo com o Mecanismo de Controle de Chamadas de Capital (conforme abaixo definido).
Na hipótese de excesso de demanda pelas Cotas, o Coordenador Líder poderá distribuir, por decisão conjunta do Coordenador Líder e do Gestor, um volume adicional de até 20% (vinte por cento) da quantidade de Cotas inicialmente ofertada, ou seja,
de até 100.000 (cem mil) Cotas (“Cotas Adicionais”), equivalente a R$ 100.000.000 (cem milhões de reais), sem a necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas ou registro perante a CVM, nos termos do Artigo 14, §2º da Instrução CVM
400 (“Opção de Lote Adicional”). As Cotas Adicionais poderão ser emitidas, total ou parcialmente, durante o Período de Distribuição, nas mesmas condições das Cotas inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, sendo que a distribuição das Cotas
Adicionais, se houver, também será conduzida sob o regime de melhores esforços de colocação, sob a coordenação do Coordenador Líder.
Todo Cotista, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio de termo de adesão e ciência de risco 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, da taxa de administração e da taxa de performance, inclusive das taxas de performance antecipada e complementar, nos termos do Capítulo VI do Regulamento, dos riscos associados ao seu investimento no
Fundo e da possibilidade de ocorrência de variação e perda no patrimônio líquido do Fundo e, consequentemente, de perda, parcial ou total, do capital investido pelo Investidor, inclusive podendo resultar na obrigação do Investidor em aportar recursos
adicionais àqueles investidos inicialmente, e que fez sua própria pesquisa, avaliação e investigação independentes sobre o Fundo e, considerando sua situação financeira e objetivos de investimento, tomou a decisão de prosseguir com a subscrição de
Cotas, tendo acesso a todas as informações que julgou necessárias à tomada da decisão de investimento nas Cotas.
É vedada ao Fundo a realização de operações com derivativos em quaisquer circunstâncias.
OS INVESTIDORES DEVEM LER COM ATENÇÃO A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 50 A 61 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. ADICIONALMENTE, A OFERTA ENVOLVE SITUAÇÃO DE POTENCIAL CONFLITO DE
INTERESSES, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 578. DESSA FORMA, RECOMENDA-SE A LEITURA ATENCIOSA DA SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, ESPECIALMENTE O FATOR DE RISCO “RISCO DE POTENCIAL CONFLITO
DE INTERESSES”, NA PÁGINA 50 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
ESTE FUNDO COBRA, CONFORME APLICÁVEL, TAXA DE PERFORMANCE, TAXA DE PERFORMANCE COMPLEMENTAR E MULTA POR DESTITUIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 22 DO REGULAMENTO. PARA MAIORES
INFORMAÇÕES, VIDE A SEÇÃO "CARACTERÍSTICAS DO FUNDO", ITENS “TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E TAXA DE PERFORMANCE”, NAS PÁGINAS 46 E 46 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR E “RISCO RELACIONADO À
APRESENTAÇÃO DE RENÚNCIA MOTIVADA OU CARACTERIZAÇÃO DE JUSTA CAUSA NA DESTITUIÇÃO DO GESTOR E EVENTUAL PAGAMENTO TAXA DE PERFORMANCE COMPLEMENTAR E MULTA POR DESTITUIÇÃO AO
GESTOR EM CASO DE DESTITUIÇÃO SEM JUSTA CAUSA” NA PÁGINA 53 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. DESSE MODO, NAS HIPÓTESES DE DESTITUIÇÃO SEM JUSTA CAUSA E/OU DE RENÚNCIA MOTIVADA DO GESTOR,
O GESTOR FARÁ JUS À MULTA POR DESTITUIÇÃO EQUIVALENTE A 12 (DOZE) MESES DA REMUNERAÇÃO DEVIDA AO GESTOR DEDUZIDA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NA HIPÓTESE DE DESTITUIÇÃO SEM JUSTA
CAUSA, OU RENÚNCIA MOTIVADA DO GESTOR, O GESTOR FARÁ, AINDA, JUS AO RECEBIMENTO DA TAXA DE PERFORMANCE COMPLEMENTAR EQUIVALENTE A 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR DA TAXA DE
PERFORMANCE, CONFORME PREVISTO NO SUBITEM “5.16.4. TAXA DE PERFORMANCE COMPLEMENTAR”, NA PÁGINA 47 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
A TAXA DE PERFORMANCE, A SER PAGA AO GESTOR, SERÁ CALCULADA E PAGA DA SEGUINTE FORMA: UMA VEZ ATENDIDO O DISPOSTO NOS INCISOS (I), (II) E (III) DO PARÁGRAFO SEXTO DO ARTIGO 24 DO
REGULAMENTO, QUALQUER AMORTIZAÇÃO DE COTAS SUBSEQUENTE OU RESGATE DE COTAS, QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO FUNDO, SERÁ DESTINADO DA SEGUINTE FORMA: (A) 80% (OITENTA POR CENTO) SERÁ
DESTINADO AOS COTISTAS SOB A FORMA DE AMORTIZAÇÃO OU RESGATE DAS COTAS; E (B) 20% (VINTE POR CENTO) SERÁ DESTINADO AO GESTOR A TÍTULO DE TAXA DE PERFORMANCE.
AINDA QUE O ADMINISTRADOR E O GESTOR MANTENHAM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CARTEIRA, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E,
CONSEQUENTEMENTE, PARA O INVESTIDOR. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. O FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR NÃO CONTA
COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO COORDENADOR LÍDER, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
A OFERTA E AS COTAS NÃO CONTAM COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. NÃO HÁ COMPROMISSO OU GARANTIA POR PARTE DO ADMINISTRADOR E DO GESTOR DE QUE O OBJETIVO DE INVESTIMENTO DO FUNDO SERÁ
ATINGIDO. A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO E/OU NECESSITEM DE LIQUIDEZ IMEDIATA EM SEUS INVESTIMENTOS.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, PORÉM NÃO O SUBSTITUI. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA E INTEGRAL TANTO
DESTE PROSPECTO PRELIMINAR QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS 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, SEUS COTISTAS E A OFERTA ESTÃO EXPOSTOS.
NÃO SERÁ DEVIDA PELO FUNDO, PELO ADMINISTRADOR E/OU PELO GESTOR QUALQUER INDENIZAÇÃO, MULTA OU PENALIDADE DE QUALQUER NATUREZA, CASO O FUNDO NÃO ALCANCE O HURDLE OU CASO OS
COTISTAS SOFRAM QUALQUER PREJUÍZO RESULTANTE DE SEU INVESTIMENTO NO FUNDO.
NÃO HÁ GARANTIAS DE QUE O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS COTISTAS DO FUNDO QUANDO DA AMORTIZAÇÃO E/OU RESGATE DE SUAS COTAS SERÁ O MAIS BENÉFICO DENTRE OS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA VIGENTE. PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AOS COTISTAS DO FUNDO, VIDE ITEM “TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AOS COTISTAS” DA SEÇÃO “CARACTERÍSTICAS
DO FUNDO”, NAS PÁGINAS 83 E 84 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
ESTE PROSPECTO PRELIMINAR FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO “CÓDIGO ANBIMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, CONFORME
ALTERADO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS PELA CVM. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, DA ANBIMA, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR OU, AINDA, DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA
OFERTA E DO FUNDO.
O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO SEU ADMINISTRADOR, DO SEU
GESTOR, DE SEU OBJETIVO E DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA CVM, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU RESPEITO. O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À
COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO.
O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR E O PROSPECTO DEFINITIVO SERÃO DISPONIBILIZADOS NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DO ADMINISTRADOR, DO COORDENADOR LÍDER E DA CVM.
QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O FUNDO, A PRIMEIRA EMISSÃO, A OFERTA E ESTE PROSPECTO PRELIMINAR PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO À ADMINISTRADORA, À GESTORA
E/OU À CVM, NOS TERMOS DO ITEM “10.4.- ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO FUNDO E DA OFERTA”, A PARTIR DA PÁGINA 81 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.

COORDENADOR LÍDER

ADMINISTRADOR

A data deste Prospecto Preliminar é 20 de abril de 2022

GESTOR

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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1. DEFINIÇÕES
1.1. Definições
Para os fins deste Prospecto Preliminar, os termos e expressões em letra maiúscula aqui 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 neste Prospecto
Preliminar ou no Regulamento, conforme aplicável.
Administrador

significa a PARATY CAPITAL LTDA., sociedade com sede na Rua
dos Pinheiros, nº 870, 13º andar, Cj. 133, Pinheiros, São Paulo, SP,
Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob nº 18.313.996/0001-50, autorizada
pela CVM para o exercício profissional de administração de fundos
conforme Ato Declaratório nº 13.239, de 22.08.2013.

AFAC

significa adiantamento para futuro aumento de capital.

Alocação Prioritária

significa a destinação prioritária aos Investidores Não Institucionais
de, no mínimo 20% (vinte por cento) do Montante Total da Oferta,
sendo certo que o Coordenador Líder, em comum acordo com o
Administrador e o Gestor, poderão aumentar a quantidade de Cotas
da Primeira Emissão inicialmente destinada aos Investidores Não
Institucionais a um patamar compatível com os objetivos da Oferta,
até o limite máximo do Montante Total da Oferta.

ANBIMA

significa a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais.

Anúncio de Encerramento

significa o anúncio informando o encerramento e resultado da
Oferta, a ser divulgado nas páginas da rede mundial de
computadores do Coordenador Líder, do Administrador e da CVM,
nos termos dos Artigos 29 e 54-A da Instrução CVM 400.

Anúncio de Início

significa o anúncio de início da Oferta, a ser divulgado nas páginas
da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, do
Administrador e da CVM, nos termos dos Artigos 52 e 54-A da
Instrução CVM 400.

Apresentações para
Potenciais Investidores

significam as apresentações que, após o protocolo do pedido de
registro da Oferta na CVM, a divulgação do Aviso ao Mercado e a
disponibilização deste Prospecto Preliminar, poderão ser realizadas
para potenciais Investidores, que poderão se estender durante a
totalidade do Período de Distribuição.

Assembleia Geral de
Cotistas

significa a assembleia geral de Cotistas do Fundo.

Ato de Aprovação da
Oferta

significa o “Instrumento Particular de Alteração do PC 48 Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia ”, celebrado pelo
Administrador em 4 de fevereiro de 2022, o qual segue como Anexo
V a este Prospecto Preliminar.

Auditores Independentes

significam os auditores independentes registrados na CVM contratados
pelo Fundo para prestação de serviços de auditoria das
demonstrações financeiras do Fundo.

Aviso ao Mercado

significa o Aviso ao Mercado de Distribuição Pública das Cotas da
Primeira Emissão do Fundo, a ser divulgado nas páginas da rede
mundial de computadores do Fundo, do Coordenador Líder, do
Administrador e da CVM, o qual antecede o Anúncio de Início, nos
termos do Artigo 53 da Instrução CVM 400.

B3

significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
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Benchmark

significa o parâmetro de rentabilidade a ser buscado pelo Fundo para
remunerar as Cotas, correspondente à variação do IPCA acrescido
de 8% (oito por cento) ao ano, capitalizado e calculada a
rentabilidade pro rata die, considerado o ano de 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis.

Capital Integralizado

significa o valor total nominal em reais aportado pelos Cotistas no
Fundo.

Capital Subscrito

significa o valor total constante dos documentos subscrição firmados
pelos investidores do Fundo, a título de subscrição de Cotas
independentemente de sua efetiva integralização.

Carteira

significa o conjunto de ativos componentes da carteira de
investimentos do Fundo.

Classes

significam as classes de Cotas a serem emitidas na forma do
Regulamento, quais sejam, (i) as Cotas Classe A e as Cotas Classe
B; e (ii) as novas classes de Cotas que venham a ser emitidas pelo
Fundo nos termos do Regulamento.

Chamada de Capital

significa cada notificação a ser enviada aos Cotistas pelo
Administrador, de tempos em tempos, conforme orientação do
Gestor, solicitando aporte de recursos no Fundo mediante
integralização de Cotas subscritas, nos termos de cada Compromisso
de Investimento.

CNPJ/ME

significa o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica mantido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

significa o Código de Administração de Recursos de Terceiros,
editado pela Anbima.

Código Civil

significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
alterada.

Compromisso de
Investimento

significa o instrumento particular de compromisso de investimento e
outras avenças a ser celebrado entre o Fundo, o Administrador e
cada Cotista do Fundo.

Comunicado ao Mercado
da Primeira Modificação
da Oferta

significa o comunicado ao mercado, divulgado em 28 de março de
2022, sobre a modificação de certos termos e condições da Oferta
para refletir: (i) a alteração da estrutura de remuneração do
Coordenador Líder e (ii) a modificação do “Cronograma Indicativo”
de etapas da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400.

Comunicado ao Mercado
da Segunda Modificação
da Oferta

significa o comunicado ao mercado, divulgado em 18 de abril de
2022, sobre a modificação do “Cronograma Indicativo” de etapas da
Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, em razão da
extensão do Período de Reservas da Oferta.

Contrato de Distribuição

significa o “Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição de

Cotas Classe A e Classe B da 1ª Emissão do Aqua Capital Private
Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7”, celebrado entre o Fundo, o Administrador, o
Coordenador Líder e o Gestor.

Contrato de Gestão

significa o “Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de Carteira
de Fundo de Investimento”, celebrado entre o Administrador, na
qualidade de representante do Fundo, e o Gestor, que prevê os direitos
e obrigações relacionados à gestão da Carteira do Fundo pelo Gestor.
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Coordenador Líder ou XP
Investimentos

significa a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A., instituição financeira integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Juscelino
Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP
04543-907, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78.

Cotas

significam as Cotas Classe A e as Cotas Classe B, em conjunto.

Cotas Adicionais

significa o montante de até 100.000 (cem mil) Cotas de emissão do
Fundo, correspondente a até 20% (vinte por cento) da quantidade
de Cotas inicialmente ofertada pelo Fundo. As cotas adicionais
poderão ser emitidas pelo Fundo, nas mesmas condições das Cotas
objeto da Oferta, a critério do Gestor, em comum acordo com o
Coordenador Líder, sem a necessidade de novo pedido de registro
da Oferta à CVM ou modificação dos termos da Oferta, nos termos
do Artigo 14, §2º da Instrução CVM 400. As cotas adicionais, caso
emitidas, serão destinadas a atender um eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. As cotas
adicionais poderão ser emitidas, total ou parcialmente, durante o
Período de Distribuição, nas mesmas condições das Cotas
inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, sendo que a distribuição
das cotas adicionais, se houver, também será conduzida sob o
regime de melhores esforços de colocação, sob a coordenação do
Coordenador Líder. As cotas adicionais poderão ser emitidas tanto
como Cotas Classe A, como Cotas Classe B, observado o Sistema de
Vasos Comunicantes.

Cotas Classe A

significam as cotas de classe A da Primeira Emissão emitidas pelo
Fundo, e que são objeto da Oferta Classe A.

Cotas Classe B

significam as cotas de classe B da Primeira Emissão emitidas pelo
Fundo, e que são objeto da Oferta Classe B.

Cotistas

significam as pessoas físicas ou jurídicas, fundos de investimento ou
comunhão de interesses, classificadas como Investidores
Qualificados, que sejam os titulares das Cotas.

Cotista Inadimplente

significa o Cotista que em até 5 (cinco) dias úteis contados do prazo
final de sua obrigação de integralizar Cotas na forma e condições
previstas no artigo 31 do Regulamento e no Compromisso de
Investimento, não cumprir com sua respectiva obrigação, o qual
ficará de pleno direito, independentemente de qualquer notificação
judicial ou extrajudicial, automaticamente constituído em mora.

Critérios de Restituição
de Valores

significa quaisquer valores restituídos aos Investidores, caso tenham
ocorrido integralizações de Cotas no âmbito da Oferta, nos termos
deste Prospecto Preliminar, os quais serão devolvidos, no prazo de
até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento
da Oferta, do anúncio de retificação ou da data de revogação de
aceitação à Oferta, sem qualquer remuneração ou correção
monetária, sem reembolso de eventuais custos 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).

Custodiante

significa o BANCO DAYCOVAL S.A., instituição financeira com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista,
nº. 1793, inscrita no CNPJ/ME sob nº. 62.232.889/0001-90.
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CVM

significa a Comissão de Valores Mobiliários.

Data de Início do Fundo

significa a data de início das atividades do Fundo, a qual ocorrerá na
data da primeira integralização de Cotas no Fundo.

Data de Liquidação das
Cotas do Fundo DI

significa a data em que as cotas do Fundo DI serão integralizadas
pelos Investidores das Cotas Classe A, conforme Mecanismo de
Controle de Chamadas de Capital.

Dia Útil

significa qualquer dia, exceto: (i) sábados, domingos, dias
declarados como feriados nacionais no Brasil ou no local de sede do
Gestor; (ii) dias em que não haja expediente bancário
nacionalmente. Caso as datas em que venham a ocorrer eventos nos
termos deste Prospecto Preliminar não sejam dia útil, conforme esta
definição, considerar-se-á como a data do referido evento o dia útil
imediatamente seguinte.

Distribuição

significa, nos termos do Capítulo VI do Regulamento, os valores
relativos a: (i) desinvestimentos dos ativos da Carteira; (ii) juros,
juros sobre capital próprio, dividendos, redução de capital e
quaisquer outros valores pagos relativamente aos títulos e valores
mobiliários de emissão das Sociedades Investidas; (iii) rendimentos
pagos relativamente aos Outros Ativos; (iv) outras receitas de
qualquer natureza do Fundo; e (v) outros recursos excedentes do
Fundo, existentes e passíveis de distribuição aos Cotistas, ao final do
Prazo de Duração do Fundo.

Escriturador

significa o Administrador.

Equipe Chave

significa a equipe de profissionais com perfil compatível, que se
dedicarão prioritariamente à gestão da Carteira do Fundo, composta
por profissionais devidamente qualificados e com experiência nos
setores alvo de investimentos por parte do Fundo, com a
identificação e experiência de cada um deles descrita no
Compromisso de Investimento.

FIP

significa um fundo de investimento em participações, nos termos da
Instrução CVM 578.

Fundo

significa o AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 7,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 44.544.223/0001-95, fundo de
investimento em participações, constituído sob a forma de
condomínio fechado, destinado exclusivamente a Investidores
Qualificados, regido pelo Regulamento, pelos Artigos 1.368-C a
1.368-F do Código Civil, pela Instrução CVM 578, pelo Código
ANBIMA e pelas demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis.

Fundo DI

significa o Trend PE IX Fundo de Investimento em Cotas de Fundos
de Investimento Renda Fixa Simples, fundo de investimento
constituído sob a forma de condomínio aberto classificado como
“Renda Fixa”, nos termos da Instrução CVM 555, inscrito no CNPJ/ME
sob o nº 45.088.539/0001-82, administrado pela XP Investimentos
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no
CNPJ nº 02.332.886/0001-04, com sede na Av. Ataulfo de Paiva, nº
153, 5º e 8º andares, Leblon, na cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 22440-033, autorizada pela CVM a exercer a atividade de
administração de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato
Declaratório CVM nº 10.460, de 26 de junho de 2009 , especialmente
constituído para receber os recursos dos subscritores das Cotas
Classe A distribuídas no âmbito da Oferta Classe A, em atendimento
ao Mecanismo de Controle de Chamadas de Capital.
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Gestor

significa a AQUA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.,
sociedade com sede na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 6º andar, CJ
62, São Paulo, SP, Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
15.624.684/0001-70, autorizada pela CVM para o exercício
profissional de administração de carteira de investimentos conforme
Ato Declaratório nº 19.347, de 03 de dezembro de 2021.

IN RFB 1.585

significa a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585,
de 31 de agosto de 2015, que dispõe sobre o imposto sobre a renda
incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos auferidos nos
mercados financeiro e de capitais.

Instituições Consorciadas

significa as instituições intermediárias autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas
a participar da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de
colocação das Cotas junto aos Investidores, e que tenham aderido à
Oferta por meio de Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição.

Instrução CVM 400

significa a Instrução da CVM nº 400, editada pela CVM em 29 de
dezembro de 2003, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre
as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos
mercados primário ou secundário.

Instrução CVM 476

significa a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, e
suas alterações posteriores, que dispõe sobre as ofertas públicas de
valores mobiliários distribuídas com esforços restritos e a negociação
desses valores mobiliários nos mercados regulamentados.

Instrução CVM 555

significa a Instrução nº 555, editada pela CVM em 17 de dezembro
de 2014, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre
constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação das
informações dos fundos de investimento.

Instrução CVM 578

significa a Instrução da CVM nº 578, editada pela CVM em 30 de
agosto de 2016, que dispõe sobre a constituição, o funcionamento e
a administração dos fundos de investimento em participações.

Instrução CVM 579

significa a Instrução da CVM nº 579, editada pela CVM em 30 de
agosto de 2016, que dispõe sobre a elaboração e divulgação das
demonstrações contábeis dos fundos de investimento em
participações.

Investidores

significam os Investidores Institucionais e os Investidores Não
Institucionais. Além dos Investidores, poderão participar da Oferta o
Administrador, o Gestor e o Coordenador Líder, bem como seus
empregados, agentes autônomos, operadores e demais prepostos
das instituições diretamente envolvidas na emissão, suporte
operacional e distribuição das Cotas, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º
(segundo) grau, mediante autorização do respectivo diretor
responsável, quando necessário. A Oferta não se destina a entidades
fechadas de previdência complementar – EFPC, nos termos da
Resolução nº 4.661 do Conselho Monetário Nacional, ou a regimes
próprios de previdência social – RPPS, conforme definidos nos
Artigos 6º-A e 6º-B da Portaria do Ministério da Previdência Social nº
519, de 24 de agosto de 2011, conforme alterada.

Investidores
Institucionais

significam os Investidores Qualificados que se proponham a realizar
investimentos no Fundo em valor igual ou superior a R$2.000.000,00
(dois milhões de reais), inclusive, que equivale à quantidade mínima
de 2.000 (dois mil) de Cotas.
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Investidores Não
Institucionais

significam os Investidores Qualificados, que não estejam
compreendidos na definição de Investidores Institucionais que
formalizem Pedido de Reserva em valor inferior a R$2.000.000,00
(dois milhões de reais), exclusive, que equivale à quantidade máxima
de 2.000 (dois mil) de Cotas.

Investidores Qualificados

significam os investidores tal como definidos nos termos do artigo 12
da Resolução CVM 30.

IPCA

significa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou
qualquer outro índice que venha a substituí-lo e que adote
metodologia de apuração e cálculo semelhante.

IR

significa o Imposto de Renda.

IOF

significa o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou
relativas a títulos ou valores mobiliários previsto no Artigo 153, V, da
Constituição Federal de 1988 e disciplinado pela legislação
complementar.

Justa Causa

significa a prática ou o advento de qualquer dos seguintes atos ou
situações pelo Gestor, conforme determinado por decisão de tribunal
arbitral ou por decisão final em processo administrativo no âmbito
da CVM, contra as quais não caibam recursos com efeitos
suspensivos, exceto para os casos em que tais atos ou situações
resultem de casos fortuitos ou de força maior: (i) comprovada
atuação com negligência, má-fé ou dolo, desvio de conduta e/ou
função no desempenho de suas respectivas funções nos termos do
Regulamento; (ii) comprovada violação material no cumprimento de
suas obrigações assumidas nos termos da regulamentação emitida
pela CVM e da legislação aplicável; e (iii) comprovada fraude no
cumprimento de suas obrigações assumidas nos termos dos
documentos constitutivos e de governança do Fundo, inclusive o
Regulamento.

Lei nº 11.312/06

significa a Lei nº 11.312, de 27 de junho de 2006, conforme alterada,
que dispõe sobre a tributação aplicável a fundos de investimento em
participações.

MDA

significa o Módulo de Distribuição de Ativos – MDA, administrado e
operacionalizado pela B3 (segmento CETIP UTVM).

Mecanismo de Controle
de Chamadas de Capital

significa o mecanismo por meio do qual cada Chamada de Capital
destinada aos Cotistas detentores de Cotas Classe A será atendida,
mediante o resgate, por conta e ordem dos Cotistas detentores de
Cotas Classe A, das cotas por esses detidas no Fundo DI, conforme
descrito no item Mecanismo de Controle de Chamadas de Capital
para Cotas Classe A, na página 20 deste Prospecto Preliminar.

Montante Total da Oferta

significa a subscrição da quantidade de, inicialmente, 500.000
(quinhentas mil) Cotas, totalizando o montante total de, inicialmente,
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), com base no Valor
Unitário, sem considerar as Cotas Adicionais.

Montante Mínimo da
Oferta

significa a subscrição da quantidade mínima de 50.000 150.000
(cento e cinquenta mil) Cotas, totalizando o montante mínimo de
R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), com base
no Valor Unitário, para a manutenção da Oferta, podendo este valor
estar alocado em qualquer proporção entre a Oferta Classe A e a
Oferta Classe B em razão do Sistema de Vasos Comunicantes e sem
limite mínimo para a Oferta Classe A e a Oferta Classe B.
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Montante Mínimo por
Investidor de Cotas
Classe A

significa a quantidade mínima de 25 (vinte e cinco) Cotas Classe A,
totalizando o montante mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) a ser subscrito por cada Investidor de Cotas Classe A no âmbito
da Oferta.

Montante Mínimo por
Investidor de Cotas
Classe B

significa a quantidade mínima de 2.000 (duas mil) Cotas Classe B,
totalizando o montante mínimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais) a ser subscrito por cada Investidor de Cotas Classe B no âmbito
da Oferta.

Multa por Destituição

significa o valor que o Gestor terá direito a receber, na hipótese de
destituição sem Justa Causa ou Renúncia Motivada, equivalente a 12
(doze) meses da remuneração devida ao Gestor deduzida da Taxa
de Administração, conforme previsto no respectivo contrato de
gestão celebrado entre Gestor e Fundo, sendo tal multa incorporada
à Taxa de Administração no mês subsequente ao da efetiva
substituição do Gestor e debitada como encargo do Fundo. Além
disso, o Gestor terá direito a receber ainda a Taxa de Performance
Complementar, a ser devida, calculada e paga nos termos do
Parágrafo Oitavo e seguintes do Artigo 24 do Regulamento.

Oferta

significa a distribuição pública de Cotas Classe A e Cotas Classe B do
Fundo, nos termos deste Prospecto Preliminar, realizada nos termos
da Instrução CVM 400.

Opção de Lote Adicional

significa a possibilidade de o Coordenador Líder distribuir, em caso
de excesso de demanda pelas Cotas no âmbito da Primeira Emissão,
por decisão conjunta do Coordenador Líder e do Gestor, um volume
adicional de até 20% (vinte por cento) da quantidade de Cotas
inicialmente ofertada, sem a necessidade de nova aprovação ou novo
registro perante a CVM, nos termos do Artigo 14, §2º, da Instrução
CVM nº 400. As Cotas decorrentes da opção de lote adicional
poderão ser emitidas, total ou parcialmente, durante o Período de
Distribuição, nas mesmas condições das Cotas inicialmente ofertadas
no âmbito da Oferta, sendo que a distribuição das Cotas Adicionais
também será conduzida sob regime de melhores esforços de
colocação, sob a coordenação do Coordenador Líder. A Opção de
Lote Adicional poderá ser exercida na Oferta Classe A e na Oferta
Classe B, observado o Sistema de Vasos Comunicantes.

Outros Ativos

significa a parcela dos recursos do Fundo que não estiver aplicada
no ativos constantes do artigo 4º do Regulamento deverá ser
investida em (i) títulos de emissão do tesouro nacional; (ii) títulos
de renda fixa de emissão de instituições financeiras; e/ou
(iii) operações compromissadas, de acordo com a regulamentação
específica do Conselho Monetário Nacional; e/ou (iv) cotas de
fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimentos em
cotas de fundos de investimentos que invistam apenas nos ativos
descritos acima, referenciados na “Taxa DI” ou destinados à zeragem
de caixa, inclusive aqueles administrados e/ou geridos pelo
Administrador, Gestor, Custodiante e/ou suas empresas ligadas.

Países Alvo

significam quaisquer países localizados nas Américas.

Patrimônio Mínimo

significa o patrimônio líquido inicial mínimo estabelecido para
funcionamento do Fundo, que será de R$1.000.000,00 (um milhão
de reais).

Pedidos de Reserva

significa cada formulário específico, celebrado em caráter irrevogável
e irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, referente à
intenção de subscrição das Cotas no âmbito da Oferta, firmado por
Investidores durante o Período de Reserva.
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Período de Distribuição

significa o período de 6 (seis) meses a contar do Anúncio de Início
da Oferta, em conformidade com o previsto nos Artigos 52 e 54-A da
Instrução CVM 400, durante o qual o Coordenador Líder realizará a
colocação das Cotas, conforme previsto no item “Sumário das
Características da Oferta”, a partir da página 12 deste Prospecto
Preliminar. A distribuição das Cotas será encerrada na data de
divulgação do Anúncio de Encerramento, a qual deverá ocorrer em
até 6 (seis) meses após a divulgação do Anúncio de Início.

Período de Investimentos

significa o prazo de 5 (cinco) anos contados da Data de Início do
Fundo, o qual poderá ser prorrogado por até dois períodos adicionais
de 1 (um) ano cada ou antecipado por qualquer período, em
qualquer caso, a exclusivo critério do Gestor.

Período de Reserva

significa o período compreendido entre o dia 05 de abril de 2022
(inclusive) e o dia 29 de abril de 2022 (inclusive).

Pessoas Vinculadas

significa, para os fins desta Oferta, os Investidores Qualificados que
sejam, nos termos do Artigo 1º, VI, da Instrução CVM nº 505, de 27
de setembro de 2011, conforme alterada, e do Artigo 55 da Instrução
CVM 400: (i) controladores ou administradores do Fundo, do
Administrador, do Gestor ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem
como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau;
(ii) administradores e/ou controladores do Coordenador Líder, bem
como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau, inclusive
pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras
ou participem do controle societário do Coordenador Líder;
(iii) empregados, operadores e demais prepostos das instituições
diretamente envolvidas na emissão, que desempenhem atividades
de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta,
(iv) agentes autônomos que prestem serviços ao Coordenador Líder,
desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais
profissionais que mantenham, com o Coordenador Líder, contrato de
prestação de serviços diretamente relacionado à atividade de
intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta;
(vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo
Coordenador Líder ou por pessoas a ele vinculadas, desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (vii) cônjuge ou companheiro e
filhos menores das pessoas mencionadas nos itens “(ii)” a “(v)”
acima; e (viii) fundos de investimento cuja maioria das cotas
pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente
por terceiros não vinculados.

Plataforma

significa (i) uma Sociedade Investida detida pelo Fundo como um
investimento autônomo (standalone investment); ou (ii) um grupo
de duas ou mais Sociedades Investidas que possuam a mesma ou
semelhante linha de negócios e sejam detidas de forma conjunta
pelo Fundo.

Prazo de Duração

significa o prazo de 10 (dez) anos, contados da primeira
integralização de Cotas, podendo ser prorrogado: (i) por até dois
períodos adicionais de 01 (um) ano cada, a exclusivo critério do
Gestor; e/ou (ii) mediante deliberação da Assembleia Geral de
Cotistas, observado o disposto no Artigo 3º, parágrafo único, do
Regulamento.

Primeira Emissão

significa a presente primeira emissão de Cotas.

Primeira Modificação da
Oferta

significa a modificação da Oferta realizada nos termos do
Comunicado ao Mercado da Primeira Modificação da Oferta.
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Prospecto

significa, indistintamente, o Prospecto Preliminar e o Prospecto
Definitivo.

Prospecto Definitivo

significa o “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública das Cotas

Classe A e das Cotas Classe B da Primeira Emissão do Aqua Capital
Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7”, a ser disponibilizado após a obtenção do registro
da Oferta na CVM.

Prospecto Preliminar

significa o presente “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública das

Regulamento

significa o regulamento do Fundo, incluindo seus anexos, se houver,
cuja versão em vigor, na data deste Prospecto Preliminar, foi
aprovada em 14 de março de 2022.

Regulamento do
Fundo DI

significa o regulamento do Fundo DI, cuja versão em vigor na data
deste Prospecto Preliminar foi aprovada em 15 de março de 2022.

Renúncia Motivada

significa qualquer renúncia por parte do Gestor caso os Cotistas,
reunidos em Assembleia Geral e sem concordância do Gestor,
promovam qualquer alteração no Regulamento que (a) altere a
Política de Investimentos, o Prazo de Duração, a Taxa de
Administração, a Taxa de Performance, ou a Taxa de Performance
Complementar, e/ou (b) inclua no Regulamento restrições à
efetivação, por parte do Gestor, dos investimentos e/ou
desinvestimentos realizados de maneira conjunta com outros
veículos paralelos ligados à plataforma de investimentos do Fundo
ou restrições à realização de coinvestimentos de uma forma geral.
Em todo caso, é ressalvada a manutenção dos direitos previstos no
Artigo 24 e subitens do Regulamento.

Resolução CVM 30

significa a Resolução nº 30, editada pela CVM em 11 de maio de
2021, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre o dever de
verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao
perfil do cliente.

Segunda Modificação da
Oferta

significa a modificação da Oferta realizada nos termos do
Comunicado ao Mercado da Segunda Modificação da Oferta.

Sistema de Vasos
Comunicantes

significa o mecanismo em que a quantidade de Cotas Classe A e/ou
de Cotas Classe B é abatida da quantidade total das Cotas Classe A
e/ou de Cotas Classe B, considerando o Montante Total da Oferta.

Cotas Classe A e das Cotas Classe B da Primeira Emissão do Aqua
Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7”.

Para mais informações sobre o Sistema de Vasos
Comunicantes, vide a seção 4.1.4 “Condições da Oferta”, na
página 19 deste Prospecto Preliminar.
Sociedades Alvo

significam as sociedades alvo de investimento pelo Fundo referentes
a empresas de capital fechado ou aberto que atuem no segmento
agroindustrial e/ou de alimentos e bebidas. Tais segmentos incluem,
mas não se limitam a, os seguintes subsegmentos: (i) distribuição
de produtos e serviços agrícolas; (ii) nutrição animal; (iii) saúde
animal; (iv) animais de estimação; (v) insumos para produção
agrícola e pecuária; (vi) ingredientes para produção de alimentos;
(vii) sementes; (viii) tratamento de plantas e sementes;
(ix) agricultura e/ou logística e armazenamento de alimentos;
(x) fertilizantes; (xi) serviços agrícolas; (xii) processamento de
alimentos; (xiii) agroquímicos; (xiv) aquicultura; (xv) outra
produção primária intensiva ou de nicho; (xvi) alimentos para
consumo; (xvii) serviços financeiros relacionados ao agronegócio
e/ou à produção de alimentos (ag fintech, food fintech);
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(xviii) empresas de tecnologia com foco significativo em
agronegócio e/ou alimentos (ag tech, food tech); (ix) equipamentos
e maquinário agrícola e/ou para a produção de alimentos;
(xx) serviços florestais e produtos derivados de florestas;
(xxi) produtos e/ou serviços de saúde e bem-estar.
Sociedades Investidas

significam as Sociedades Alvo cujos ativos venham a ser
adquiridos ou integralizados pelo Fundo, ou que venham a ser
atribuídos ao Fundo.

Subsegmentos Alvo

significam os subsegmentos dos segmentos de agroindustrial e/ou
de alimentos e bebida que atuem as Sociedades Alvo, que incluem
os seguintes subsegmentos: (i) distribuição de produtos e serviços
agrícolas; (ii) nutrição animal; (iii) saúde animal; (iv) animais de
estimação; (v) insumos para produção agrícola e pecuária;
(vi) ingredientes para produção de alimentos; (vii) sementes;
(viii) tratamento de plantas e sementes; (ix) agricultura e/ou
logística e armazenamento de alimentos; (x) fertilizantes;
(xi) serviços agrícolas; (xii) processamento de alimentos;
(xiii) agroquímicos; (xiv) aquicultura; (xv) outra produção
primária intensiva ou de nicho; (xvi) alimentos para consumo;
(xvii) serviços financeiros relacionados ao agronegócio e/ou à
produção de alimentos (ag fintech, food fintech); (xviii) empresas
de tecnologia com foco significativo em agronegócio e/ou alimentos
(ag tech, food tech); (ix) equipamentos e maquinário agrícola e/ou
para a produção de alimentos; (xx) serviços florestais e produtos
derivados de florestas; (xxi) produtos e/ou serviços de saúde e
bem-estar.

Taxa de Administração

significa a taxa de administração e gestão, correspondente a 2%
(dois por cento) ao ano sobre as seguintes bases, conforme o caso:
(i) desde a Data de Início do Fundo até o encerramento do Período
de Investimento: Capital Subscrito, aplicável as Cotas Classe A e
Cotas Classe B; (ii) a partir do primeiro dia útil seguinte ao
encerramento do Período de Investimento até o final do Prazo de
Duração do Fundo: patrimônio líquido do Fundo. PARA MAIORES
INFORMAÇÕES, VIDE A SEÇÃO “5.16.1. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO”, CONSTANTE DA PÁGINA 46 DESTE
PROSPECTO PRELIMINAR.

Taxa de Performance

significa a taxa de performance destinada a remunerar o Gestor, a
ser calculada e, conforme aplicável, paga nos termos (i) do Artigo
24, Parágrafo Sexto do Regulamento, e (ii) da seção “5.16.2. Taxa
de Performance”, constante da página 46 deste Prospecto Preliminar.

Taxa de Performance
Complementar

significa a taxa de performance devida pelo Fundo ao Gestor em caso
de destituição do Gestor sem Justa Causa ou Renúncia Motivada do
Gestor, calculada nos termos do Parágrafo Oitavo do Artigo 24 do
Regulamento e da seção “5.16.4. Taxa de Performance
Complementar”, constante da página 47 deste Prospecto Preliminar.
PARA
MAIORES
INFORMAÇÕES,
VIDE
“RISCO
RELACIONADO À APRESENTAÇÃO DE RENÚNCIA MOTIVADA
OU CARACTERIZAÇÃO DE JUSTA CAUSA NA DESTITUIÇÃO
DO GESTOR E EVENTUAL PAGAMENTO TAXA DE
PERFORMANCE COMPLEMENTAR E DA MULTA DE
DESTITUIÇÃO AO GESTOR EM CASO DE DESTITUIÇÃO SEM
JUSTA CAUSA” NA PÁGINA 53 DESTE PROSPECTO
PRELIMINAR.

Valor Unitário

significa o valor unitário por Cota da Primeira Emissão, equivalente a
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do Ato de Aprovação.
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2.
IDENTIFICAÇÃO
DO
ADMINISTRADOR,
DO
COORDERNADOR
DO GESTOR E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO

LÍDER,

2.1. Informações sobre as Partes
Administrador

Gestor

PARATY CAPITAL LTDA.
Rua dos Pinheiros, nº 870, 13º andar, conjunto
133, Pinheiros.
CEP 05422-001, São Paulo - SP
At.: Christiano Jonasson e Fernando Taminato
Telefone: +55 (11) 3588-4770
E-mail: juridico@paratycapital.com;
operacional@paratycapital.com
Website: www.paratycapital.com

AQUA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
LTDA.
Avenida Cidade Jardim, nº 803, 6º andar,
conjunto 62
CEP 01453-000, São Paulo – SP
At.: Departamento Financeiro e
Departamento Jurídico
Telefone: +55 (11) 2039-1600
E-mail: notifications@aqua.capital
Website: https://aqua.capital/

Coordenador Líder

Custodiante e Escriturador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul,
30º andar, Vila Nova Conceição
CEP 04543-907, São Paulo - SP
At.: Departamento de Mercado de Capitais e
Departamento Jurídico
E-mail: dcm@xpi.com.br / juridicomc@xpi.com.br
Telefone: +55 (11) 3526 3096
Website: www.xpi.com.br

BANCO DAYCOVAL S.A.
Avenida Paulista, nº. 1793
CEP 01311-200, São Paulo - SP
At.: Yasmin Savi Morelli
Telefone: +55 (11) 3138-0500
E-mail: fip@bancodaycoval.com.br
Website: www.daycoval.com.br

Assessores Legais do Gestor e do
Administrador

Assessores Legais do Coordenador Líder

MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR
E QUIROGA ADVOGADOS
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447, Bela
Vista
CEP 01403-003, São Paulo -SP
At.: Flávio Barbosa Lugão
E-mail: flavio.lugao@mattosfilho.com.br
Telefone: +55 (11) 3147-2564
Website: www.mattosfilho.com.br

STOCCHE FORBES ADVOGADOS
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 10º
andar
CEP 04538-132, São Paulo - SP
At.: Marcos Ribeiro e Bernardo Kruel
E-mail: mribeiro@stoccheforbes.com.br e
blima@stoccheforbes.com.br
Telefone: +55 (11) 3755-5464
Website: www.stoccheforbes.com.br
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3. SUMÁRIO DA OFERTA
3.1. Sumário das Características da Oferta
O presente sumário não contém todas as informações que os Investidores devem considerar antes de
adquirir as Cotas. Os Investidores devem ler este Prospecto Preliminar na íntegra, incluindo seus
Anexos, e as informações contidas na seção “Fatores de Risco” nas páginas 50 a 61 deste Prospecto
antes de tomar uma decisão de investimento.
Emissor

Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia 7.

Administrador

Paraty Capital Ltda.

Gestor

Aqua Capital Gestora de Recursos Ltda.

Coordenador Líder

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A.

Custodiante

Banco Daycoval S.A.

Escriturador

Banco Daycoval S.A.

Montante Total da Oferta

Inicialmente, R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais),
sem considerar as Cotas Adicionais.

Número de Cotas a
serem Ofertadas

Inicialmente, até 500.000 (quinhentas mil) Cotas, sem considerar
as Cotas Adicionais.

Número de Séries

Série única.

Classe das Cotas

Classe A e Classe B.

Opção de Lote Adicional

O Fundo poderá, conforme acordado com o Coordenador Líder e o
Gestor, nos termos Artigo 14, §2º da Instrução CVM 400, distribuir
um volume adicional de até 20% (vinte por cento) da quantidade
de Cotas inicialmente ofertada, ou seja, de até 100.000 (cem mil)
Cotas, sem a necessidade de aprovação em Assembleia Geral de
Cotistas ou registro perante a CVM. A Opção de Lote Adicional
poderá ser exercida na Oferta Classe A e na Oferta Classe B,
observado o Sistema de Vasos Comunicantes.

Valor Unitário

R$1.000,00 (mil reais) por Cota.

Montante Mínimo
por Investidor de Cotas
Classe A

Significa a quantidade mínima de 25 (vinte e cinco) Cotas Classe A,
totalizando o montante mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)
a ser subscrito por cada Investidor de Cotas Classe A no âmbito da
Oferta.

Montante Mínimo
por Investidor de Cotas
Classe B

Significa a quantidade mínima de 2.000 (duas mil) de Cotas Classe
B, totalizando o montante mínimo de R$2.000.000,00 (dois milhões
de reais) a ser subscrito por cada Investidor de Cotas Classe B no
âmbito da Oferta.

Distribuição Parcial

Será admitida a distribuição parcial das Cotas inicialmente
ofertadas, nos termos dos Artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400,
desde que atingido o Montante Mínimo da Oferta, podendo este
valor estar alocado em qualquer proporção entre a Oferta Classe A
e a Oferta Classe B em razão do Sistema de Vasos Comunicantes.
Nessa hipótese, o Coordenador Líder, em comum acordo com o
Gestor, poderá encerrar a Oferta e as Cotas da Primeira Emissão
que não forem efetivamente subscritas deverão ser canceladas pelo
Administrador, observado o Sistema de Vasos Comunicantes. Não
haverá limite mínimo para a Oferta Classe A e para a Oferta
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Classe B. Os Investidores que desejarem subscrever Cotas no
Período de Colocação, poderão optar por condicionar sua adesão à
Oferta, no ato de subscrição da Oferta, à colocação (i) de montante
equivalente a determinado valor até o término da Oferta, hipótese
na qual o Investidor poderá manifestar seu desejo de adquirir a
totalidade das Cotas indicadas para subscrição, (ii) do Montante
Total da Oferta até o término da Oferta, hipótese na qual o
Investidor poderá manifestar seu desejo de adquirir a proporção
entre a quantidade de Cotas efetivamente distribuídas e o total da
Oferta aplicada à quantidade das Cotas indicadas para subscrição,
ou (iii) do Montante Total da Oferta até o término da Oferta; o
Investidor poderá manifestar seu desejo de, não sendo distribuído
o total da Oferta, desistir da subscrição da quantidade de Cotas
indicadas para subscrição. OS INVESTIDORES DEVEM LER
ATENTAMENTE O FATOR DE RISCO “RISCO DE
CANCELAMENTO DA OFERTA” NA PÁGINA 52 DESTE
PROSPECTO PRELIMINAR.
Montante Mínimo para a
Manutenção da Oferta

O montante mínimo a ser subscrito para a manutenção da Oferta é
de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta de reais), totalizando
150.000.000 (cento e cinquenta) Cotas, podendo este valor estar
alocado em qualquer proporção entre a Oferta Classe A e Oferta
Classe B em razão do Sistema de Vasos Comunicantes e sem limite
mínimo para a Oferta Classe A e Oferta Classe B. Portanto, a Oferta
poderá ser encerrada pelo Coordenador Líder, mediante solicitação
do Gestor, mesmo em caso de distribuição parcial das Cotas, desde
que seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, sendo que as Cotas
que não forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas. O
Coordenador Líder não se responsabiliza pela subscrição das Cotas
que não sejam subscritas no âmbito da Oferta. Caso o Montante
Mínimo da Oferta não seja atingido, a Oferta será cancelada, sendo
todos os Compromissos de Investimento automaticamente
cancelados. OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE O
FATOR DE RISCO “RISCO DE CANCELAMENTO DA OFERTA”
CONSTANTE NA PÁGINA 52 DESTE PROSPECTO
PRELIMINAR.

Cancelamento da Oferta

Caso não ocorra a colocação de Cotas correspondente ao Montante
Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada e eventuais valores
depositados serão integralmente devolvidos aos respectivos
Investidores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
comunicação do cancelamento da Oferta, de acordo com os
Critérios de Restituição de Valores. OS INVESTIDORES DEVEM
LER ATENTAMENTE O FATOR DE RISCO “RISCO DE
CANCELAMENTO DA OFERTA” NA PÁGINA 52 DESTE
PROSPECTO PRELIMINAR.

Aprovação da Oferta

A Primeira Emissão e a Oferta, o Valor Unitário, dentre outras
matérias, foram aprovadas pelo Ato de Aprovação da Oferta.

Forma de Distribuição

Distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400.

Tipo de Distribuição

Primária.

Público-Alvo

A Oferta é destinada a Investidores Qualificados, nos termos do
Artigo 12 da Resolução CVM 30. A Oferta Classe A será destinada
aos Investidores Não Institucionais e a Oferta Classe B será
destinada aos Investidores Institucionais.
Além dos Investidores, o Administrador, o Gestor e o Coordenador
Líder, bem como seus empregados, agentes autônomos,
operadores e demais prepostos das instituições diretamente
envolvidas na emissão, suporte operacional e distribuição das
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Cotas, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau,
poderão participar da Oferta, mediante autorização do respectivo
diretor responsável, quando necessário. A Oferta não se destina a
entidades fechadas de previdência complementar – EFPC, nos
termos da Resolução nº 4.661 do Conselho Monetário Nacional, ou
a regimes próprios de previdência social – RPPS, conforme definidos
nos Artigos 6º-A e 6º-B da Portaria do Ministério da Previdência
Social nº 519, de 24 de agosto de 2011, conforme alterada.
A subscrição de Cotas por Pessoas Vinculadas está limitada a 1/3
(um terço) da quantidade de Cotas ofertadas, observado, ainda,
que (i) cada Pessoa Vinculada deverá atestar sua condição no
momento da celebração do Pedido de Reserva, e (ii) caso seja
verificado pelo Coordenador Líder excesso de demanda superior a
1/3 (um terço) das Cotas objeto da Oferta (sem considerar as Cotas
Adicionais), não será permitida a colocação de Cotas perante
Pessoas Vinculadas e fundos de investimento cuja maioria das cotas
pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente
por terceiros que não sejam Pessoas Vinculadas, sendo que nessa
hipótese os Pedidos de Reserva, Compromissos de Investimento
realizados por Pessoas Vinculadas ou pelos referidos fundos de
investimento, conforme o caso, serão automaticamente cancelados,
nos termos do Artigo 55 da Instrução CVM 400.
Alocação Prioritária

Significa a destinação prioritária aos Investidores Não Institucionais
de, no mínimo 20% (vinte por cento) do Montante Total da Oferta,
sendo certo que o Coordenador Líder, em comum acordo com o
Administrador e o Gestor, poderão aumentar a quantidade de Cotas
da Primeira Emissão inicialmente destinada aos Investidores Não
Institucionais a um patamar compatível com os objetivos da Oferta,
até o limite máximo do Montante Total da Oferta.

Condições para Subscrição
e Integralização
das Cotas

As Cotas serão integralizadas pelo respectivo Valor Unitário,
mediante Chamadas de Capital realizadas pelo Administrador,
conforme orientação do Gestor, em moeda corrente nacional, na
forma estabelecida no Compromisso de Investimento, observado
ainda, em relação às Cotas Classe A, a integralização por conta e
ordem, de acordo com o Mecanismo de Controle de Chamadas de
Capital.
No ato da subscrição de Cotas, cada subscritor deverá (i) assinar o
Compromisso de Investimento; (ii) assinar o termo de adesão e
ciência de risco ao Regulamento; e (iii) se comprometer, de forma
irrevogável e irretratável, a integralizar as Cotas por ele subscritas
em requerimentos de integralização que venham a ser realizadas
pelo Administrador, nos termos do Regulamento, do Compromisso
de Investimento e deste Prospecto Preliminar.
As Cotas Classe A serão integralizadas na data que vier a ser
estabelecida em cada Chamada de Capital pelo Valor Unitário, por
meio de plataforma de liquidação desenvolvida pelo Coordenador
Líder. Para maiores informações, veja item Procedimento de
Subscrição e Integralização das Cotas e Período de Distribuição, na
página 20 deste Prospecto Preliminar.
Nos termos da Resolução CVM nº 27, de 8 de abril de 2021
(“Resolução CVM 27”), a Oferta não contará com a assinatura de
boletins de subscrição para a integralização pelos Investidores.

Período de Distribuição

O Coordenador Líder realizará a distribuição das Cotas em regime
de melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução CVM
400, no prazo de até 6 (seis) meses contados da data de divulgação
do Anúncio de Início, sendo que (i) após a captação do Montante
Mínimo da Oferta o Coordenador Líder poderá, mediante solicitação
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do Gestor, decidir, a qualquer momento, pelo encerramento da
Oferta; ou (ii) caso não venha a ser captado o Montante Mínimo da
Oferta durante o Período de Distribuição, a Oferta será
automaticamente cancelada.
Vedação de Colocação de
Cotas para Pessoas
Vinculadas no caso de
Excesso de Demanda

Caso a demanda pelas Cotas exceda em 1/3 (um terço) da
quantidade de Cotas ofertada, sem considerar as Cotas Adicionais,
não será permitida a colocação de Cotas para Pessoas Vinculadas e
os Pedidos de Reserva e Compromissos de Investimento firmados
por Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos
termos do Artigo 55 da Instrução CVM 400. A PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS
VINCULADAS
NA
SUBSCRIÇÃO
E
INTEGRALIZAÇÃO
DAS
COTAS
PODE
AFETAR
NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO
SECUNDÁRIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO
DO RISCO DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE
RISCO”, EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “RISCO
RELACIONADO
À
PARTICIPAÇÃO
DE
PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA 52 DESTE
PROSPECTO PRELIMINAR.

Procedimento de
Distribuição

As Cotas serão objeto de distribuição pública, sob regime de
melhores esforços de colocação, com a intermediação do
Coordenador Líder, utilizando-se o procedimento previsto no Artigo
33, §3º da Instrução CVM 400, conforme o plano de distribuição
elaborado pelo Coordenador Líder, nos termos do item 4.2.3., a
partir da página 31 deste Prospecto Preliminar. A distribuição
pública das Cotas terá início após (i) a obtenção do registro da
Oferta na CVM; (ii) a disponibilização do Anúncio de Início e do
Prospecto Definitivo aos investidores; e se encerrará (iii) na data
de divulgação do Anúncio de Encerramento.

Pedidos de Reserva

No âmbito da Oferta, qualquer Investidor Não Institucional
interessado em investir nas Cotas deverá realizar a sua reserva para
subscrição de Cotas junto ao Coordenador Líder, durante o Período
de Reserva, mediante assinatura do Pedido de Reserva. Neste
sentido, é admissível o recebimento de reservas para subscrição das
Cotas, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor após o
início do Período de Distribuição, uma vez que esta Oferta atende
ao que preceitua o Artigo 45 da Instrução CVM 400. O recebimento
de reservas ocorrerá ao longo do Período de Reserva.

Período de Reserva

Durante o período compreendido entre o dia 05 de abril de 2022
(inclusive) e o dia 29 de abril de 2022 (inclusive), o
Coordenador Líder realizará o recebimento de reservas dos
Investidores.
Os Investidores Não Institucionais indicarão, durante o Período de
Reserva, mediante assinatura do Pedido de Reserva, a quantidade
de Cotas que desejam subscrever no âmbito da Oferta. Os Pedidos
de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses
de identificação de divergência relevante entre as informações
constantes do Prospecto que alterem substancialmente o risco
assumido pelo Investidor ou a sua decisão de investimento, nos
termos do Artigo 45, §4º da Instrução CVM 400.

Alteração das
Circunstâncias, Revogação
ou Modificação,
Suspensão e
Cancelamento
da Oferta

O Coordenador Líder poderá requerer à CVM que o autorize a
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.
Adicionalmente, o Coordenador Líder poderá modificar, a qualquer
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tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para
os Investidores, conforme disposto no Artigo 25, §3º da Instrução
CVM 400. Caso o requerimento de modificação das condições da
Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta
poderá ser prorrogado em até 90 (noventa) dias. Se a Oferta for
revogada, os atos de aceitação anteriores e posteriores à revogação
serão considerados ineficazes, devendo ser restituídos
integralmente aos Investidores aceitantes os valores eventualmente
dados em contrapartida às Cotas, de acordo com os Critérios de
Restituição de Valores, 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, o Coordenador Líder
deverá certificar-se de que os Investidores que manifestarem sua
adesão à Oferta (i) estão cientes de que as condições da Oferta
originalmente informadas foram modificadas, e (ii) têm
conhecimento das novas condições. Adicionalmente, o Coordenador
Líder, às expensas do Fundo, divulgará a modificação pelos mesmos
meios utilizados para a divulgação do Anúncio de Início e,
adicionalmente, comunicará diretamente os Investidores que já
tiverem aderido à Oferta sobre a referida modificação para que
confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da
comunicação do Coordenador Líder, seu interesse em manter a sua
aceitação da Oferta, presumida a manutenção em caso de silêncio.
Nos termos do Artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá
suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que:
(i) esteja se processando em condições diversas das constantes da
Instrução CVM 400 ou do pedido de registro; ou (ii) tenha sido
havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou
fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e
(b) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade
ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma
oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que
tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a
CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o
respectivo registro.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos
Investidores que já tenham aceitado a Oferta, sendo-lhes facultado,
na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação
até o 5º (quinto) Dia Útil posterior ao recebimento da respectiva
comunicação. Todos os Investidores que tenham revogado a sua
aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima,
terão direito à restituição integral dos valores dados em
contrapartida às Cotas, de acordo com os Critérios de Restituição
de Valores. OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE O
FATOR DE RISCO “RISCO DE CANCELAMENTO DA OFERTA”
NA PÁGINA 52 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
Inadequação do
Investimento no Fundo

A PRIMEIRA EMISSÃO E A OFERTA NÃO SÃO DESTINADAS
A INVESTIDORES QUE NÃO ESTEJAM CAPACITADOS A
COMPREENDER E ASSUMIR OS SEUS RISCOS. O
INVESTIMENTO NAS COTAS NÃO É ADEQUADO A
INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ IMEDIATA,
TENDO EM VISTA QUE AS COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NÃO PODEM SER
RESGATADAS A QUALQUER TEMPO E ENCONTRAM POUCA
LIQUIDEZ NO MERCADO BRASILEIRO, A DESPEITO DA
POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO PRIVADA PREVISTA NO
ARTIGO 46 DO REGULAMENTO DO FUNDO, NOS TERMOS ALI
PREVISTOS. OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADES EM
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ALIENAR SUAS COTAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO
REGULAMENTO DO FUNDO. A OFERTA NÃO É DESTINADA A
INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO
PRAZO. O INVESTIMENTO NESTE FUNDO É INADEQUADO
PARA INVESTIDORES PROIBIDOS POR LEI DE ADQUIRIR
COTAS
DE
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES.
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
DO
ADMINISTRADOR, DO COORDENADOR LÍDER E DA
CVM: (i) do Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste
website “https://institucional.xpi.com.br/investimentos/oferta publica.aspx”; e então, clicar em “Oferta Pública de Distribuição
de Cotas da Primeira Emissão do Aqua Capital Private
Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7” e então “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”,
“Prospecto Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de
Encerramento” ou a opção desejada); (ii) do Administrador:
http://www.paratycapital.com/?page_id=217
(neste website,
localizar e clicar em “Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia 7”, e então clicar em
“Anúncio de Início”, “Prospecto”, “Anúncio de Encerramento” ou a
opção desejada); e (iii) 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 “Aqua
Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em
“Continuar”, clicar em “Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia 7”, 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/FICFIP”, localizar o “Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia 7” e, então,
selecionar o “Prospecto Preliminar”).
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 itens 6.1 e 6.2 do Anexo III da
Instrução CVM 400 e demais informações aplicáveis, sendo
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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 “Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia 7”, digitar o número
que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em “Aqua Capital
Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7”, 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 “Aqua
Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7” e, então, selecionar o “Prospecto Preliminar”).
Disponibilização do
Regulamento e demais
Informações do Fundo

O Regulamento e demais informações do Fundo estão disponíveis
no site da CVM, a seguir indicado: www.gov.br/cvm/pt-br (neste
website, abaixo do título “Pesquisa de Dados”, acessar “Fundos de
Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, buscar “Aqua
Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7”, e, então, selecionar o documento desejado).

Fatores de Risco

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O REGULAMENTO
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”, CONSTANTE A PARTIR DA PÁGINA
50 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR PARA UMA MELHOR
DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
SUBSCRIÇÃO E À AQUISIÇÃO DE COTAS QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS
NA
TOMADA
DE
DECISÃO
DE
INVESTIMENTO.
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4. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
4.1. Características Básicas
4.1.1. Aprovação da Oferta
A Primeira Emissão e a Oferta, o Valor Unitário, dentre outras matérias, foram aprovadas e
posteriormente ratificadas, conforme aplicável, nos termos do Ato de Aprovação da Oferta.
4.1.2. Regime da Oferta
A Oferta será conduzida pelo Coordenador Líder, com a participação das Instituições Consorciadas, sob
regime de melhores esforços, em condições que assegurem tratamento equitativo aos destinatários e
aceitantes da Oferta, inclusive quanto aos aportes a serem realizados no Fundo DI, conforme
procedimentos previstos na Instrução CVM 578, na Instrução CVM 400 e na regulamentação aplicável.
As Instituições Consorciadas serão convidadas, em nome do Fundo, para participar juntamente com o
Coordenador Líder, da colocação das Cotas junto aos Investidores por meio da Oferta.
4.1.3. Público-Alvo da Oferta
A Oferta será destinada exclusivamente aos Investidores. A Oferta Classe A será destinada aos
Investidores Não Institucionais e a Oferta Classe B será destinada aos Investidores Institucionais.
Adicionalmente, será admitida a participação, como Cotistas, do Administrador, o Gestor e do
Coordenador Líder, bem como de seus empregados, agentes autônomos, operadores e demais
prepostos das instituições diretamente envolvidas na emissão, suporte operacional e distribuição das
Cotas, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o
2º (segundo) grau, mediante autorização do respectivo diretor responsável, quando necessário. A
Oferta não se destina a entidades fechadas de previdência complementar – EFPC, nos termos da
Resolução nº 4.661 do Conselho Monetário Nacional, ou a regimes próprios de previdência social –
RPPS, conforme definidos nos Artigos 6º-A e 6º-B da Portaria do Ministério da Previdência Social nº
519, de 24 de agosto de 2011, conforme alterada.
Sem prejuízo da colocação junto aos Investidores, as Cotas distribuídas no âmbito da Oferta poderão
ser colocadas junto às Pessoas Vinculadas, observado que (a) cada Pessoa Vinculada deverá atestar
sua condição no momento da celebração deste Pedido de Reserva, e (b) caso seja verificado pelo
Coordenador Líder excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Cotas objeto da Oferta (sem
considerar as Cotas Adicionais), não será permitida a colocação de Cotas perante Pessoas Vinculadas e
os Pedidos de Reserva realizados por Pessoas Vinculadas, conforme o caso, serão automaticamente
cancelados, nos termos do Artigo 55 da Instrução CVM 400.
4.1.4. Condições da Oferta
Montante Total da Oferta. O Montante Total da Oferta será de, inicialmente, até 500.000 (quinhentas
mil) Cotas, perfazendo um montante de, inicialmente, até R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de
reais), sem prejuízo da eventual emissão de Cotas Adicionais.
Sistema de Vasos Comunicantes. A Oferta será composta da Oferta Classe A e da Oferta Classe B
realizadas em conjunto mediante a utilização de mecanismo em que a quantidade de Cotas Classe A
e/ou Cotas Classe B é abatida da quantidade total das Cotas Classe A e/ou Cotas Classe B, respeitado
o Montante Total da Oferta.
Valor Unitário. O Valor Unitário será de R$1.000,00 (mil reais) por Cota.
Montante Mínimo da Oferta. A manutenção da Oferta está condicionada à subscrição, durante o Período
de Distribuição, de, no mínimo, 150.000 (cento e cinquenta mil) Cotas, totalizando o montante mínimo
de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), podendo este valor estar alocado em
qualquer proporção entre a Oferta Classe A e Oferta Classe B em razão do Sistema de Vasos
Comunicantes e sem limite mínimo para a Oferta Classe A e Oferta Classe B. Após atingido o Montante
Mínimo da Oferta, a Oferta poderá ser encerrada pelo Coordenador Líder a qualquer momento, mediante
solicitação do Gestor.
Montante Mínimo por Investidor. O Montante Mínimo por Investidor de Cotas Classe A é de 25 (vinte e
cinco) Cotas Classe A, totalizando o montante mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a ser
subscrito por cada Investidor de Cotas Classe A no âmbito da Oferta. O Montante Mínimo por Investidor
de Cotas Classe B é de 2.000 (dois mil) de Cotas Classe B, totalizando o montante mínimo de
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a ser subscrito por cada Investidor de Cotas Classe B no âmbito
da Oferta.
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Lote Adicional. O Coordenador Líder poderá, por decisão conjunta do Coordenador Líder e do Gestor,
nos termos do Artigo 14, §2º da Instrução CVM 400, distribuir um volume adicional de até 20% (vinte
por cento) da quantidade de Cotas inicialmente ofertada, ou seja, de até 100.000 (cem mil) Cotas,
equivalente a até R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), nas mesmas condições e no mesmo preço
das Cotas inicialmente ofertadas, sem a necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas ou
registro perante a CVM. A Opção de Lote Adicional poderá ser exercida na Oferta Classe A e na Oferta
Classe B, observado o Sistema de Vasos Comunicantes.
4.1.5. Registro da Oferta
A Oferta será registrada na CVM, nos termos da Instrução CVM 400.
4.1.6. Procedimento de Subscrição e Integralização das Cotas e Período de Distribuição
As Cotas objeto da Oferta serão destinadas exclusivamente a Investidores Qualificados, observado o
disposto no Regulamento. As Cotas deverão ser subscritas até a data de encerramento da Oferta,
conforme prazo indicado no Cronograma Indicativo da Oferta, na página 24 deste Prospecto Preliminar.
No ato da subscrição de Cotas, cada subscritor deverá (i) assinar o Compromisso de Investimento;
(ii) assinar o termo de adesão e ciência de risco ao Regulamento; e (iii) se comprometer, de forma
irrevogável e irretratável, a integralizar as Cotas por ele subscritas em requerimentos de integralização
que venham a ser realizadas pelo Administrador, nos termos do Regulamento, do Compromisso de
Investimento e deste Prospecto Preliminar.
As Cotas serão integralizadas pelo respectivo Valor Unitário, mediante Chamadas de Capital realizadas
pelo Administrador, conforme orientação do Gestor, em moeda corrente nacional, na forma estabelecida
no Compromisso de Investimento, observado ainda, em relação às Cotas Classe A, a integralização por
conta e ordem, de acordo com o Mecanismo de Controle de Chamadas de Capital.
As Cotas Classe A deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional, pelo Valor Unitário, conforme
as condições e previstas no Compromisso de Investimento e na data que vier a ser estabelecida em
cada Chamada de Capital, por meio de plataforma de liquidação desenvolvida pelo Coordenador Líder,
observado o Mecanismo de Controle de Chamadas de Capital em relação às Cotas Classe A, não sendo
permitida a aquisição de Cotas fracionadas, observado que eventuais arredondamentos serão realizados
pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo).
4.1.7. Mecanismo de Controle de Chamadas de Capital para as Cotas Classe A
Os Investidores das Cotas Classe A, por meio de seus respectivos Compromissos de Investimento,
confirmarão expressamente, de forma irrevogável e irretratável, sua adesão ao mecanismo de controle
de Chamadas de Capital, abaixo descrito (“Mecanismo de Controle de Chamadas de Capital”).
Em resumo, o Mecanismo de Controle de Chamadas de Capital consiste no aporte de recursos pelos
Investidores que subscrevem Cotas Classe A em um Fundo DI paralelo ao Fundo, administrado e gerido
por partes relacionadas ao Coordenador Líder, em valor correspondente ao montante total das Cotas
Classe A subscritas pelo Investidor respectivo. O mecanismo permite que o Coordenador Líder, por
conta e ordem dos Investidores de Cotas Classe A, faça frente à obrigação de integralizar Cotas Classe
A do Fundo após cada Chamada de Capital realizada pelo Administrador, conforme orientado pelo
Gestor, por meio do resgate das cotas do Fundo DI detidas pelos Investidores de Cotas Classe A.
Dessa forma, em caso de Chamada de Capital do Fundo, o Coordenador Líder deverá, em nome de
cada cotista detentor de Cotas Classe A da respectiva emissão, efetuar a integralização da Chamada de
Capital, nos termos e no prazo estipulados pela Chamada de Capital correspondente, utilizando os
recursos recebidos pelo cotista detentor de Cotas Classe A em sua conta detida junto ao Coordenador
Líder, decorrentes da distribuição de rendimentos pelo Fundo DI. Referido envio de recursos pelo
distribuidor, em nome de cada cotista detentor de Cotas Classe A, ocorrerá de forma imediata e
automática, a cada Chamada de Capital do Fundo, não podendo o cotista detentor de Cotas Classe A
impedir, de qualquer forma, o atendimento das obrigações de integralização das Cotas Classe A
assumidas nos respectivos documentos de subscrição.
4.1.7.1 Manutenção de Recursos no Fundo DI
Na Data de Liquidação das Cotas do Fundo DI, cada Cotista detentor de Cotas Classe A disponibilizará
recursos em montante correspondente à totalidade do capital subscrito pelo respectivo Cotista detentor
de Cotas Classe A, em moeda corrente nacional, que serão aplicados no Fundo DI até que seja realizada
uma chamada de capital, sujeitando-se aos termos e condições estabelecidos no Regulamento do Fundo
DI e termo de adesão ao Regulamento do Fundo DI. Por consequência, os Cotistas detentores de Cotas
Classe A passarão a ser, também, cotistas do Fundo DI.
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Nos termos do Regulamento do Fundo DI, o Fundo DI está sujeito à taxa de administração de 0,05 %
a.a. (zero vírgula zero quarenta e nove por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo
DI, não são cobradas taxas de performance, de ingresso e saída no Fundo DI. Adicionalmente à
remuneração mencionada no art. 9.1 acima, será paga diretamente pelo Fundo DI, a taxa máxima de
custódia correspondente a até 0,006% a.a. (seis milésimos por cento ao ano) sobre o valor do
patrimônio líquido do Fundo, respeitado o mínimo mensal de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco
reais). Além das taxas indicadas, constituem encargos do Fundo DI as seguintes despesas, que lhe
podem ser debitadas diretamente:
(i)

taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou
venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo DI;

(ii)

despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição, publicação de
relatórios e informações periódicas previstas na regulamentação vigente;

(iii)

despesas com correspondência de interesse do Fundo DI, inclusive comunicações aos cotistas;

(iv)

honorários e despesas do auditor independente;

(v)

emolumentos e comissões pagas por operações do Fundo DI;

(vi)

honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa
dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive valor de eventual condenação imputada
ao Fundo DI;

(vii) parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa
ou dolo dos prestadores de serviços de administração no exercício de suas respectivas funções;
(viii) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício do direito de voto dos ativos
financeiros do Fundo DI;
(ix)

despesas com liquidação, registro e custódia de operações com títulos e valores mobiliários, ativos
financeiros e modalidades operacionais;

(x)

despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou
recibos de depósito de valores mobiliários;

(xi)

a taxa de custódia;

(xii) as taxas de administração e de performance (quando aplicável);
(xiii) os montantes devidos a fundos investidores, na hipótese de acordo de remuneração com base
na taxa de administração e/ou performance, observado o disposto no art. 85, §8º, da Instrução
CVM nº 555/14; e
(xiv) honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado, se houver.
4.1.7.2 Período de Lock-Up
Os Cotistas detentores de Cotas Classe A contarão com um período de carência para que seja possível
a realização de pedidos de resgate das cotas que detiverem no Fundo DI, sendo que tal período de
carência corresponde a um prazo de 2 (dois) anos após o término do Período de Investimento do Fundo,
considerando eventuais prorrogações do Período de Investimento, nos termos do Regulamento do
Fundo, durante o qual os Cotistas detentores de Cotas Classe A não poderão solicitar o resgate das
cotas que detiverem no Fundo DI (“Período de Lock-Up”).
O Período de Lock-Up do Fundo DI poderá ser prorrogado: (i) em relação à totalidade dos valores
depositados no Fundo DI, caso ocorra prorrogação do Período de Investimento do Fundo nos termos
do Regulamento; e (ii) em relação aos valores necessários, até o limite do capital subscrito pelo
Investidor, para realizar investimentos pelo Fundo nos termos do Artigo 11, Parágrafo Único, do
Regulamento, conforme informado pelo Gestor ao administrador do Fundo DI, desde que esses
investimentos:
(i) sejam decorrentes de obrigações assumidas antes do término do Período de Investimentos, mas
cujos desembolsos não tenham sido totalmente efetuados até o encerramento do Período de
Investimentos;
(ii) tenham sido anteriormente aprovados pelo Gestor, mas não tenham sido efetuados até o
encerramento do Período de Investimentos em razão de não atenderem a condição específica
21

constante da proposta de investimento, a qual venha a ser atendida após o encerramento do
Período de Investimentos;
(iii) sejam decorrentes do exercício de direitos de subscrição ou de opção de compra, conversão ou
permuta de valores mobiliários de titularidade do Fundo assumidos durante o Período de
Investimento;
(iv) sejam representados por valores mobiliários emitidos por Sociedades Investidas que já integrem a
carteira do Fundo antes do término do Período de Investimento, e tenha como finalidade preservar
ou expandir o investimento do Fundo em tais Sociedades Investidas (follow-on), observado que
qualquer investimento adicional com base nesta cláusula deverá ser feito em até 2 (dois) anos do
encerramento do Período de Investimento do Fundo; ou
(v) pagamento de despesas do Fundo.
4.1.7.3 Resgates das cotas do Fundo DI para a integralização das Cotas Classe A
Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Fundo DI e observado o disposto no item 4.1.7.2 acima,
as cotas do Fundo DI poderão ser resgatadas a qualquer momento, inclusive durante o Período de Lockup, mediante comunicação da gestora do Fundo DI ao Coordenador Líder (na qualidade de distribuidor
por conta e ordem das cotas do Fundo DI) para atender a uma ou mais Chamadas de Capital a serem
realizadas pelo Fundo para a integralização das Cotas Classe A, nos termos do Regulamento e dos
respectivos Compromissos de Investimento. Neste caso, o Coordenador Líder realizará o resgate das
cotas do Fundo DI por conta e ordem do Cotista em montante suficiente para atendimento à respectiva
Chamada de Capital realizada pelo Administrador do Fundo, independentemente de qualquer
autorização ou ordem adicional de cada Cotista, ou de deliberação ou autorização prévia da Assembleia
Geral de Cotistas do Fundo ou assembleia geral de cotistas do Fundo DI, observada a regulamentação
aplicável.
4.1.7.4 Resgate Compulsório
Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Fundo DI e no disposto no item “Resgate das cotas do
Fundo DI para a integralização das Cotas Classe A”, as cotas do Fundo DI serão resgatadas
compulsoriamente, nos termos do Compromisso de Investimento:
(a) no Dia Útil imediatamente subsequente ao término do Período de Investimentos do Fundo, salvo
orientação diversa do Gestor e do Administrador, ou no Dia Útil imediatamente subsequente à
conclusão definitiva, pelo Fundo, de investimentos relativos a obrigações assumidas pelo Fundo e
aprovadas antes do término de seu Período de Investimentos, o que ocorrer por último; ou
(b) no Dia Útil imediatamente subsequente à data em que o cotista do Fundo tiver integralizado a
totalidade de suas Cotas Classe A no Fundo, o que ocorrer primeiro dentre as hipóteses previstas
neste item “(b)” e no item “(a)” acima.
4.1.7.5 Regras, Prazos e Condições do Fundo DI
Não obstante o disposto nos itens 4.1.7.1 a 4.1.7.3 acima, é recomendado aos Cotistas a leitura
cuidadosa e na íntegra do Regulamento do Fundo DI, no qual constam as regras, prazos e condições
para realização de resgate das cotas do Fundo DI, bem como demais matérias de interesse dos Cotistas.
Eventuais recursos oriundos da valorização das Cotas do Fundo DI em excesso ao Valor Unitário serão
distribuídos aos Cotistas após realizadas Chamadas de Capital que correspondam ao valor total do
Capital Subscrito, nos termos do Regulamento do Fundo DI. Caso os recursos oriundos do resgate das
cotas do Fundo DI sejam insuficientes para atender às Chamadas de Capital do Fundo, os Cotistas
detentores de Cotas Classe A poderão ser chamados a aportar recursos adicionais para fazer frente às
obrigações em relação ao Fundo.
4.1.7.6 Fatores de Risco do Fundo DI
Tendo em vista que os Cotistas detentores de Cotas Classe A passarão a ser cotistas do Fundo DI,
conforme disposto no item 4.1.7.4 acima, os Cotistas encontram-se sujeitos aos riscos do Fundo DI,
conforme descritos no Regulamento do Fundo DI.
4.1.8. Direitos, Vantagens e Restrições das Cotas
O Fundo possui 2 (duas) classes de Cotas, as Cotas de Classe A e as Cotas de Classe B, observado que:
(i) as Cotas Classe A estarão sujeitas ao Mecanismo de Chamadas de Capital; e (ii) as Cotas Classe B
serão integralizadas por seus titulares em conformidade com cada Chamada de Capital.
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As Cotas conferirão iguais direitos e obrigações aos Cotistas, não havendo, portanto, direitos políticos
e/ou econômico-financeiros distintos entre os Cotistas detentores de Cotas Classe A e Cotistas
detentores de Cotas Classe B., observado, em relação aos Cotistas detentores de Cotas Classe A, a
integralização por conta e ordem, de acordo com o mecanismo de controle de chamadas de capital.
Para fins de esclarecimento, em que pese a inexistência de distinção entre os direitos políticos e/ou
econômico-financeiros das Cotas, os cotistas detentores de Cotas Classe A passarão a ser cotistas do
Fundo DI, estando sujeitos, portanto, ao Mecanismo de Controle de Chamadas de Capital.
4.1.9. Distribuição Parcial e Subscrição Condicionada
A Oferta poderá ser encerrada mesmo em caso de distribuição parcial das Cotas, desde que atingido o
Montante Mínimo da Oferta, podendo este valor estar alocado em qualquer proporção entre a Oferta
Classe A e a Oferta Classe B em razão do Sistema de Vasos Comunicantes, sendo que as Cotas que não
forem colocadas ou subscritas no âmbito da Oferta serão canceladas. Nessa hipótese, o Coordenador
Líder, em comum acordo com o Gestor, poderá encerrar a Oferta e as Cotas da Primeira Emissão que
não forem efetivamente subscritas deverão ser canceladas pelo Administrador, observado o Sistema de
Vasos Comunicantes. Não haverá limite mínimo para a Oferta Classe A e para a Oferta Classe B. Os
Investidores que desejarem subscrever Cotas no Período de Distribuição, poderão optar por condicionar
sua adesão à Oferta, na ordem de investimento e nos Pedidos de Reserva, à colocação (i) de montante
equivalente a determinado valor até o término da Oferta, hipótese na qual o Investidor poderá
manifestar seu desejo de adquirir a totalidade das Cotas indicadas para subscrição, (ii) do Montante
Total da Oferta até o término da Oferta, hipótese na qual o Investidor poderá manifestar seu desejo de
adquirir a proporção entre a quantidade de Cotas efetivamente distribuídas e o total da Oferta aplicada
à quantidade das Cotas indicadas para subscrição, ou (iii) do Montante Total da Oferta até o término
da Oferta; o Investidor poderá manifestar seu desejo de, não sendo distribuído o total da Oferta, desistir
da subscrição da quantidade de Cotas indicadas para subscrição.
Caso o Montante Mínimo da Oferta não seja atingido, a Oferta será cancelada e eventuais valores
depositados serão integralmente devolvidos aos respectivos Investidores, no prazo de até 5 (cinco) Dias
Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta, de acordo com o disposto neste Prospecto
Preliminar, sendo todos os Compromissos de Investimento automaticamente cancelados. OS
INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE O FATOR DE RISCO “RISCO DE CANCELAMENTO
DA OFERTA” CONSTANTE NA PÁGINA 52 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
4.1.10. Classificação de Risco
A Oferta não conta com classificação de risco.
4.1.11. Contratos de Estabilização de Preço das Cotas
Não será (i) constituído fundo de sustentação de liquidez; (ii) firmado contrato de garantia de liquidez
para as Cotas; ou (iii) firmado contrato de estabilização de preço das Cotas no mercado secundário,
no âmbito da Oferta.
4.1.12. Divulgação de Informações sobre a Oferta
Todos os anúncios, comunicações ou atos relativos à Oferta (incluindo o Prospecto Preliminar, o
Prospecto Definitivo, o Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento) serão
divulgados na página (i) do Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website
“https://institucional.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx”; e então, clicar em “Oferta Pública
de Distribuição de Cotas da Primeira Emissão do Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia 7” e então “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Prospecto
Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada); (ii) do
Administrador: http://www.paratycapital.com/?page_id=217 (neste website, localizar e clicar em “Aqua
Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 7”, e então clicar
em “Anúncio de Início”, “Prospecto”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada); e (iii) 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 “Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia 7”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em
“Continuar”, clicar em “Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7”, 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 “Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia 7” e, então, selecionar o “Prospecto Preliminar”).
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4.1.13. Cronograma Indicativo da Oferta
Ordem

Eventos

Data Prevista

(1) (2)

1

Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM

04/02/2022

2

Recebimento do Ofício de Exigências da CVM referente ao
Pedido de Registro da Oferta

08/03/2022

3

Divulgação do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar

24/03/2022

4

Início das Apresentações para Potenciais Investidores

24/03/2022

5

Nova Divulgação do Prospecto Preliminar e divulgação do
Comunicado ao Mercado da Primeira Modificação da Oferta

28/03/2022

6

Início do Período de Reserva

05/04/2022

7

Nova Divulgação do Prospecto Preliminar e divulgação do
Comunicado ao Mercado da Segunda Modificação da Oferta

18/04/2022

8

Abertura do Prazo para Desistência

19/04/2022

9

Nova Divulgação do Prospecto Preliminar e Nova Divulgação
do Aviso ao Mercado

20/04/2022

10

Encerramento do Prazo para Desistência

26/04/2022

11

Registro da Oferta pela CVM

27/04/2022

12

Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

28/04/2022

13

Encerramento do Período de Reserva

29/04/2022

14

Data do Procedimento de Alocação

02/05/2022

15

Data de Liquidação das Cotas do Fundo DI

04/05/2022

16

Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento

30/10/2022

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 do Coordenador Líder, mediante solicitação da CVM. Qualquer modificação
no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação da Oferta, seguindo o
disposto nos Artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

²

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

4.1.14. Alteração das
Cancelamento da Oferta

Circunstâncias,

Revogação

ou

Modificação,

Suspensão

e

O Coordenador Líder poderá requerer à CVM que o autorize a modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram
alterações substanciais, posteriores e imprevisíveis nas circunstâncias de fato existentes quando da
apresentação do pedido de registro de distribuição, ou que o fundamentem, acarretando aumento
relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta, nos termos do Artigo 25, caput,
da Instrução CVM 400. O pleito de modificação da Oferta presumir-se-á deferido caso não haja
manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, contado do seu protocolo na
CVM.
Adicionalmente, o Coordenador Líder poderá modificar a qualquer tempo a Oferta a fim de melhorar
seus termos e condições para os Investidores ou a fim de renunciar a condição da Oferta estabelecida
pelo Fundo, conforme disposto no Artigo 25, §3º, da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de
modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá
ser prorrogado em até 90 (noventa) dias, por iniciativa própria da CVM ou a requerimento do Gestor.
Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão considerados
ineficazes, conforme o detalhado abaixo, sendo que os Investidores que aderiram à Oferta deverão ser
restituídos integralmente. A modificação ou revogação da Oferta deverá ser imediatamente comunicada
aos Investidores pelo Coordenador Líder, e divulgada por meio de anúncio de retificação a ser divulgado
nas páginas da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, do Administrador e da CVM, no
mesmo veículo utilizado para a divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, de acordo com
o Artigo 27 da Instrução CVM 400. O Coordenador Líder deverá se acautelar e se certificar, no momento
do recebimento dos Pedidos de Reserva ou das ordens de investimento, conforme o caso, de que o
potencial Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas
condições a ela aplicáveis.
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Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar expressamente, até às 16:00 horas
do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de recebimento de comunicação que lhes for encaminhada
diretamente pelo Coordenador Líder e que informará sobre a modificação da Oferta, objeto de
divulgação de anúncio de retificação, seu interesse em manter seus Pedidos de Reserva ou suas ordens
de investimento, conforme o caso. Em caso de silêncio, será presumido que os Investidores silentes
pretendem manter a declaração de aceitação. O Coordenador Líder deverá acautelar-se e certificar-se,
no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente de que a Oferta
foi alterada e que tem conhecimento das novas condições.
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 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 de uma oferta
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada.
Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá
ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
O Coordenador Líder deverá comunicar diretamente os Investidores que já tiverem aderido à Oferta
sobre a suspensão ou o cancelamento da Oferta. Caso a Oferta seja suspensa, nos termos dos Artigos
19 e 20 da Instrução CVM 400, o Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para
tanto, informar sua decisão ao Coordenador Líder até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente
à data em que foi comunicada a suspensão da Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o
interesse do Investidor silente em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação, os
valores até então integralizados pelo Investidor serão devolvidos, de acordo com os Critérios de
Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
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 a 27 da Instrução CVM 400, ou (iii) o Contrato de Distribuição
seja resilido, mediante autorização prévia da CVM e observado o disposto no Artigo 25 da Instrução
CVM 400, nos termos avençados em tal instrumento, todos os atos de aceitação serão cancelados e o
Coordenador Líder comunicará aos Investidores o cancelamento da Oferta. Nesses casos, os valores até
então integralizados pelos Investidores serão devolvidos, de acordo com os Critérios de Restituição de
Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento, da
revogação da Oferta ou da resilição do Contrato de Distribuição, conforme o caso.
Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores que aceitaram a Oferta os valores
depositados, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis
contados da comunicação do cancelamento da Oferta, conforme disposto no Artigo 26 da Instrução CVM 400.
Quaisquer comunicações relacionadas à revogação da aceitação da Oferta pelo Investidor devem ser
enviadas por escrito ao endereço eletrônico do Coordenador Líder ou, na sua ausência, por telefone ou
correspondência endereçada ao Coordenador Líder.
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 Pedidos de Reserva,
conforme o caso, das Cotas cujos valores tenham sido restituídos.
Primeira Modificação da Oferta
Em 28 de março de 2022, foi divulgado o Comunicado ao Mercado da Primeira Modificação da Oferta
informando sobre a modificação de determinados termos e condições da Oferta exclusivamente para
refletir (i) a alteração da estrutura de remuneração do Coordenador Líder; e (ii) a modificação do
“Cronograma Indicativo” de etapas da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400
(“Primeira Modificação da Oferta”).
Tendo em vista a Primeira Modificação da Oferta, observado o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400, as Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do
recebimento de cada aceitação da Oferta, de que o Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada
e tem conhecimento das suas novas condições.
Tendo em vista que não se iniciou o Período de Reservas, não será necessário a abertura de período
de desistência das intenções de investimentos nos termos do parágrafo único, artigo 27 da Instrução
CVM 400 em decorrência da Primeira Modificação da Oferta.
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Segunda Modificação da Oferta
Em 18 de abril de 2022, foi divulgado o Comunicado ao Mercado da Segunda Modificação da Oferta
informando sobre a modificação do “Cronograma Indicativo” de etapas da Oferta, nos termos do artigo
27 da Instrução CVM 400, em razão da extensão do Período de Reservas da Oferta (“Segunda
Modificação da Oferta”).
Tendo em vista a Segunda Modificação da Oferta, observado o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400, as Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do
recebimento de cada aceitação da Oferta, de que o Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada
e tem conhecimento das suas novas condições.
Diante da Segunda Modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, os
Investidores, que já tiverem aderido à Oferta serão comunicados individualmente, por meio de correio
eletrônico, a respeito da Segunda Modificação da Oferta, para que confirmem expressamente, até as
16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de recebimento da referida comunicação, seu
interesse em manter as respectivas ordens de investimento e Pedidos de Reserva. Em caso de silêncio,
será presumido que os Investidores pretendem manter a sua aceitação da Oferta.
4.1.15. Declaração de Inadequação
O COORDENADOR LÍDER DECLARA QUE O INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP NÃO É
ADEQUADO A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ IMEDIATA, TENDO EM VISTA
QUE COTAS DE FIP ENCONTRAM POUCA LIQUIDEZ NO MERCADO BRASILEIRO, A DESPEITO
DA POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 46 DO REGULAMENTO DO
FUNDO. ALÉM DISSO, OS FIP TÊM A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, OU SEJA, NÃO
ADMITEM A POSSIBILIDADE DE RESGATE DE SUAS COTAS A QUALQUER TEMPO. DESSA
FORMA, OS SEUS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADES EM ALIENAR SUAS COTAS NO
MERCADO SECUNDÁRIO. OS POTENCIAIS INVESTIDORES DEVERÃO LER ATENTAMENTE A
SEÇÃO “FATORES DE RISCO” CONSTANTE A PARTIR DA PÁGINA 50 DESTE PROSPECTO
PRELIMINAR.
4.1.16. Registro das Cotas para Distribuição e Negociação
No âmbito da oferta, as Cotas não serão, inicialmente, registradas ou depositadas para negociação em
mercado de bolsa ou de balcão. Sem prejuízo, o Gestor empregará melhores esforços para que, durante
o Prazo de Duração do fundo, as Cotas sejam registradas para distribuição no MDA e para negociação,
em mercado de balcão organizado, no Fundos21 – Módulo de Fundos, ambos administrados e
operacionalizados pela B3 (Segmento Cetip UTVM).
4.2. Custos da Oferta¹
A tabela abaixo apresenta uma indicação dos custos relacionados à constituição do Fundo, à distribuição
das Cotas e ao registro da Oferta, em valores estimados:
Custo Total (R$)

Custo
Unitário
(R$)

% em relação
ao valor total da
Oferta¹

0

0

0%

13.750.000,00

27,50

2,75%

Comissão de Taxa de Administração3

0

0

0%

Comissão de Taxa de Performance3

0

0

0%

1.869.120,09

3,74

0,37%

Assessores Legais

400.000,00

0,80

0,08%

Taxa de Registro da Oferta na CVM

180.000,00

0,36

0,04%

Taxa de Registro da Oferta na Anbima

19.275,00

0,04

0,00%

Outras Despesas

50.000,00

0,10

0,01%

Custos de Marketing

20.000,00

0,04

0,00%

16.288.395,09

32,58

3,26%

Comissões e Despesas
Comissão de Estruturação²
Comissão de Remuneração dos Canais
de Distribuição²

Tributos sobre Comissões

Total
¹

Valores aproximados, considerando a distribuição da totalidade das Cotas, sem considerar as Cotas Adicionais. 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.
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²

A Comissão de Estruturação será integralmente paga pelo Gestor e não serão deduzidos valores do Fundo.

3

Nos termos do item "4.2.2 – Remuneração do Coordenador Líder da Oferta”, na página 30 deste Prospecto Preliminar, em
complemento à remuneração fixa prevista na tabela acima, o Coordenador Líder fará jus a uma remuneração que será
deduzida dos valores devidos ao Gestor a título de Taxa de Administração, nos termos do Contrato de Gestão e da Taxa de
Performance. Referidos valores serão descontados da remuneração devida ao Gestor, razão pela qual não haverá cobrança
de valores adicionais além daqueles previstos no Regulamento e neste Prospecto.

Os valores mencionados acima incluem toda e qualquer despesa relacionada à constituição do Fundo,
à distribuição das Cotas e ao registro da Oferta a serem arcados pelo Fundo, ou o Gestor, caso a Oferta
seja cancelada.
Custo Unitário de Distribuição
Preço por Cota (R$)*

Custo por Cota (R$)

1.000,00

40,28
* Com base no Valor Unitário.

Montante Máximo da Oferta (R$)

Custo Máximo da Distribuição (R$)*

500.000.000,00

20.138.395,09

* Valor considerando a colocação da totalidade das Cotas, sem considerar as Cotas Adicionais.
Os valores mencionados acima incluem toda e qualquer despesa relacionada à estruturação a serem
arcados pelo Fundo. Eventuais tributos que porventura venham a incidir diretamente sobre a
remuneração decorrente do serviço de distribuição, bem como quaisquer majorações das respectivas
alíquotas dos tributos já existentes, são de responsabilidade do contribuinte desses tributos.
4.2.1. Contrato de Distribuição
Por meio do Contrato de Distribuição, celebrado em 15 de março de 2022 entre o Fundo, e
posteriormente aditado em 23 de março de 2022, o Administrador, o Gestor e o Coordenador Líder
(conjuntamente, “Partes”), o Fundo contratou o Coordenador Líder para prestar serviços de
coordenação, colocação e distribuição de Cotas, sob regime de melhores esforços de colocação, sem a
concessão de garantia de subscrição.
Nos termos da Cláusula Cinco, páginas 19 a 24, do Contrato de Distribuição, o cumprimento dos deveres
e obrigações do Coordenador Líder no âmbito do Contrato de Distribuição está condicionado, ao
atendimento das seguintes condições precedentes (“Condições Precedentes”) (consideradas condições
suspensivas nos termos do Artigo 125 do Código Civil), a exclusivo critério do Coordenador Líder, as
quais deverão ser integralmente verificadas anteriormente ao registro da Oferta e até a data da
divulgação do Anúncio de Início da Oferta, sem prejuízo de outras que vierem a ser convencionadas
entre as Partes nos documentos a serem celebrados posteriormente para regular a Oferta (inclusive em
decorrência da Due Diligence, conforme abaixo definido, a ser realizada):
(i)

obtenção pelo Coordenador Líder, de todas as aprovações internas necessárias para o início
efetivo da Oferta e distribuição das Cotas do Fundo para sua base de clientes ou realização da
Oferta, após a análise dos ativos a serem adquiridos pelo Fundo;

(ii)

contratação dos Assessores Jurídicos e dos demais prestadores de serviços, bem como a
determinação da remuneração e da manutenção de suas contratações pelo Fundo ou pelo
Gestor, conforme aplicável;

(iii)

acordo entre as Partes quanto à estrutura da Oferta, do Fundo, das Cotas e ao conteúdo da
documentação da operação em forma e substância satisfatória às Partes e seus Assessores
Jurídicos e em concordância com as legislações e normas aplicáveis;

(iv)

obtenção do registro da Oferta concedido pela CVM, com as características descritas no
Contrato de Distribuição e no Regulamento;

(v)

manutenção do registro do Gestor perante a CVM, na qualidade de administrador de carteira
de valores mobiliários na categoria “gestor de recursos”;

(vi)

negociação, formalização e registros, conforme aplicável, dos contratos definitivos necessários
para a efetivação da Oferta e constituição do Fundo, incluindo, sem limitação, o instrumento
de constituição do Fundo e/ou instrumento particulares de alteração do Fundo, o ato do Fundo
aprovando a realização da operação conforme a governança do Fundo, o regulamento do
Fundo, o Contrato de Distribuição, entre outros, os quais conterão substancialmente as
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condições da Oferta aqui propostas, sem prejuízo de outras que vierem a ser estabelecidas em
termos mutuamente aceitáveis pelas Partes e de acordo com as práticas de mercado em
operações similares;
(vii)

realização de bringdown e Due Diligence previamente ao início do Roadshow e à data de
liquidação da Oferta;

(viii)

fornecimento, em tempo hábil, pelo Gestor, ao Coordenador Líder e aos Assessores Jurídicos,
de todos os documentos e informações corretos, completos, suficientes, verdadeiros, precisos,
consistentes e necessários para atender às normas aplicáveis à Oferta, bem como para
conclusão do procedimento de Due Diligence, de forma satisfatória ao Coordenador Líder e ao
Assessor Jurídico do Coordenador Líder, desde que nos termos da regulamentação aplicável;

(ix)

consistência, veracidade, suficiência, completude e correção de as informações enviadas e
declarações feitas pelo Gestor e pelo Fundo, conforme o caso, e constantes dos documentos
relativos à Oferta, sendo que o Gestor e o Fundo, conforme aplicável, serão responsáveis pela
veracidade, validade, suficiência e completude das informações fornecidas;

(x)

não ocorrência de qualquer ato ou fato novo que resulte em alteração ou incongruência
verificada nas informações fornecidas ao Coordenador Líder que, a exclusivo critério do
Coordenador Líder, de forma razoável, deverá decidir sobre a continuidade da Oferta;

(xi)

conclusão, de forma satisfatória ao Coordenador Líder, da Due Diligence jurídica elaborada pelo
Assessor Jurídico do Coordenador Líder nos termos do Contrato de Distribuição e conforme
padrão usualmente utilizado pelo mercado de capitais em operações similares;

(xii)

recebimento, com antecedência de 2 (dois) Dias Úteis do início da Oferta, em termos
satisfatórios ao Coordenador Líder, da redação final do parecer legal ( legal opinion) dos
Assessores Jurídicos, que não apontem inconsistências materiais identificadas entre as
informações fornecidas nos Prospectos e as analisadas pelos Assessores Jurídicos durante o
procedimento de Due Dilligence, e que confirme a legalidade, a validade e a exequibilidade dos
documentos da Oferta, incluindo os documentos do Fundo e das Cotas, de acordo com as
práticas de mercado para operações da mesma natureza, sendo que as legal opinions não
deverão conter qualquer ressalva;

(xiii)

recebimento de declaração específica assinada pelo Gestor, com antecedência de 2 (dois) Dias
Úteis do início na data de liquidação da Oferta, atestando a consistência, veracidade,
suficiência, completude e correção das informações enviadas e declarações feitas pelo Gestor
e pelo Fundo, conforme o caso, e constantes dos documentos relativos à Oferta que não foram
ou não puderam ter sido validadas integralmente pela Due Diligence e procedimento de back
up;

(xiv)

obtenção pelo Gestor e do Fundo, conforme aplicável, e pelas demais partes envolvidas, de
todas e quaisquer aprovações, averbações, protocolizações, registros e/ou demais formalidades
necessárias para a realização, efetivação, boa ordem, transparência, formalização, precificação,
liquidação, conclusão e validade da Oferta e dos demais documentos da Oferta junto a:
(a) órgãos governamentais e não governamentais, entidades de classe, oficiais de registro,
juntas comerciais e/ou agências reguladoras do seu setor de atuação; (b) quaisquer terceiros,
inclusive credores, instituições financeiras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES, se aplicável; (c) órgão dirigente competente do Gestor;

(xv)

não ocorrência de alteração adversa nas condições econômicas, financeiras, reputacionais ou
operacionais do Fundo, do Administrador, do Gestor e/ou de sociedades do Grupo Econômico
do Gestor, que altere a razoabilidade econômica da Oferta e/ou tornem inviável ou
desaconselhável o cumprimento das obrigações aqui previstas com relação à Oferta, a exclusivo
critério do Coordenador Líder, conforme padrão usualmente utilizado pelo mercado de capitais
em operações similares;

(xvi)

manutenção do setor de atuação do Fundo e não ocorrência de possíveis alterações no referido
setor por parte das autoridades governamentais que afetem ou indiquem que possam vir a
afetar negativamente a Oferta de forma material;

(xvii)

não ocorrência de qualquer alteração na composição societária do Gestor e/ou de sociedades
integrantes de seu Grupo Econômico e do Administrador, ou qualquer alienação, cessão ou
transferência de ações do capital social de qualquer sociedade do Grupo Econômico do Gestor
e do Administrador, em qualquer operação isolada ou série de operações, que resultem na
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perda, pelos atuais acionistas controladores, do poder de controle direto ou indireto do Gestor
e do Administrador, sendo certo que a aquisição do Administrador pelo “TMF Group” é de
conhecimento do Coordenador Líder e não será abrangida por esta cláusula;
(xviii) que, nas datas de início da procura dos investidores e de distribuição das Cotas, todas as
declarações feitas pelo Gestor e/ou pelo Administrador e constantes nos documentos da Oferta
sejam verdadeiras e corretas, bem como não ocorrência de qualquer alteração adversa e
material ou identificação de qualquer incongruência material nas informações fornecidas ao
Coordenador Líder que, a seu exclusivo critério, decidirá sobre a continuidade da Oferta;
(xix)

não ocorrência de (i) liquidação, dissolução ou decretação de falência do Gestor e/ou de
sociedades de seu Grupo Econômico; (ii) pedido de autofalência do Gestor e/ou de sociedades
de seu Grupo Econômico; (iii) pedido de falência formulado por terceiros em face do Gestor
e/ou de sociedades de seu Grupo Econômico e não devidamente elidido antes da data da
realização da Oferta; (iv) propositura pelo Gestor e/ou por qualquer sociedade do seu Grupo
Econômico e/ou do Administrador de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou
classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial
do referido plano; ou (v) ingresso pelo Gestor e/ou por sociedades de seu Grupo Econômico
em juízo, com requerimento de recuperação judicial;

(xx)

não ocorrência, com relação ao Administrador ou qualquer sociedade de seu Grupo Econômico,
de (a) intervenção, regime de administração especial temporária (“RAET”), liquidação,
dissolução ou decretação de falência do Administrado; (b) pedido de autofalência, intervenção,
RAET; (c) pedido de falência, intervenção, RAET formulado por terceiros não devidamente
elidido no prazo legal; (d) propositura de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor
ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial
do referido plano; ou (e) ingresso em juízo com requerimento de recuperação judicial,
independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão
pelo juiz competente;

(xxi)

cumprimento pelo Gestor e pelo Administrador de todas as obrigações aplicáveis ao Gestor e
ao Administrador tais como previstas na Instrução CVM 400, incluindo, sem limitação, observar
as regras de período de silêncio relativas à não manifestação na mídia sobre a Oferta objeto
do Contrato de Distribuição previstas na regulamentação emitida pela CVM, bem como pleno
atendimento ao Código ANBIMA;

(xxii)

cumprimento, pelo Gestor, conforme aplicável, de todas as suas obrigações previstas no
Contrato de Distribuição e nos demais documentos da Oferta, exigíveis até a data de
encerramento da Oferta, conforme aplicáveis;

(xxiii) recolhimento, pelo Fundo ou pelo Gestor (sem prejuízo de posterior reembolso da despesa pelo
Fundo), de todos tributos, taxas e emolumentos necessários à realização da Oferta, inclusive
aqueles cobrados pela B3;
(xxiv) inexistência de violação ou indício de violação de qualquer dispositivo de qualquer lei ou
regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos à
administração pública, incluindo, sem limitação, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940, conforme alterado, a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada, a Lei nº
12.529, de 30 de novembro de 2011, conforme alterada, a Lei nº 12.846, de 1 de agosto de
2013, conforme alterada, o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, conforme alterado, o
US Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) e o UK Bribery Act of 2010 (“Leis
Anticorrupção”) pelo Gestor, pelo Administrador, pelo Fundo e/ou de sociedades do Grupo
Econômico do Gestor e/ou do Grupo Econômico do Administrador, e/ou por qualquer dos seus
respectivos administradores ou funcionários;
(xxv)

não ocorrência de intervenção, por meio de qualquer autoridade governamental, autarquia ou
ente da administração pública, na prestação de serviços fornecidos pelo Gestor, pelo
Administrador ou por qualquer de suas respectivas controladas;

(xxvi) não terem ocorrido alterações na legislação e regulamentação em vigor, relativas às Cotas e/
ou ao Fundo, que possam criar obstáculos materiais ou aumentar materialmente os custos
inerentes à realização da Oferta, incluindo normas tributárias que criem tributos ou aumentem
alíquotas incidentes sobre as Cotas aos potenciais investidores;
(xxvii) verificação de que todas e quaisquer obrigações pecuniárias assumidas pelo Gestor e/ou pelo
Fundo e/ou Administrador, conforme aplicável junto ao Coordenador Líder ou qualquer
sociedade de seu(s) grupo(s) econômico(s), advindas de quaisquer contratos, termos ou
compromissos, estão devida e pontualmente adimplidas;
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(xxviii) rigoroso cumprimento pelo Gestor e pelo Administrador e qualquer sociedade dos respectivos
Grupos Econômicos da legislação ambiental e trabalhista em vigor aplicáveis à condição de
seus negócios, incluindo a legislação pertinente à Política Nacional do Meio Ambiente e
Resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, bem como a legislação relativa
a não utilização de mão de obra infantil e/ou em condições análogas às de escravo à condição
de seus negócios (“Legislação Socioambiental”);
(xxix) autorização, pelo Gestor e pelo Administrador, para que o Coordenador Líder, possa realizar a
divulgação da Oferta, por qualquer meio, com a logomarca do Gestor e do Administrador nos
termos do artigo 48 da Instrução CVM 400, para fins de marketing, atendendo à legislação e
regulamentação aplicáveis, recentes decisões da CVM e às práticas de mercado;
(xxx)

acordo entre o Gestor e o Coordenador Líder quanto ao conteúdo do material de marketing
e/ou qualquer outro documento divulgado aos potenciais investidores, com o intuito de
promover a plena distribuição das Cotas, desde que mediante a prévia análise pelo Gestor
quanto ao conteúdo do material de marketing e aos documentos divulgados aos potenciais
investidores;

(xxxi) o Fundo ou o Gestor (sem prejuízo de posterior reembolso da despesa pelo Fundo) deverá
arcar com todo o custo da Oferta.
Para prestação dos serviços de distribuição, o Coordenador Líder fará jus a uma remuneração detalhada
no item 4.2.2. abaixo.
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 “Identificação do Administrador, do
Coordenador Líder, do Gestor e demais Prestadores de Serviços do Fundo” na página 11 deste Prospecto
Preliminar.
4.2.2. Remuneração do Coordenador Líder da Oferta
Nos termos da Cláusula Seis, páginas 24 a 46, do Contrato de Distribuição, para prestação dos serviços
de coordenação e distribuição, será devido ao Coordenador Líder as seguintes comissões
(“Comissionamento”):
(i) Comissão de Estruturação: no valor equivalente ao percentual de 0,75% (setenta e cinco
centésimos por cento) incidente sobre o Montante Total da Oferta valor equivalente ao montante
das Cotas efetivamente subscritas na Oferta, calculado com base no preço de subscrição das Cotas,
devido integralmente pelo Gestor ao Coordenador Líder;
(ii) Comissão de remuneração dos canais de distribuição: no valor equivalente ao percentual
de 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) incidente sobre valor equivalente
ao montante das Cotas efetivamente subscritas na Oferta, calculado com base no preço de
subscrição das Cotas, devido integralmente pelo Fundo ao Coordenador Líder;
(iii) Comissão de Taxa de Administração: no valor equivalente ao percentual a ser apurado nos
termos abaixo sobre a Taxa de Administração do Fundo a ser pago periodicamente a cada data de
pagamento da Taxa de Administração devida integralmente pelo Fundo ao Gestor durante todo o
prazo de duração do Fundo, sendo:
a.

25,00% (vinte e cinco por cento), incidente sobre a captação do valor total da Oferta, caso a
Oferta atinja montante de até R$ 200.000.0000,00 (duzentos milhões de reais) (exclusive);

b.

35,00% (trinta e cinco por cento), incidente sobre a captação do valor total da Oferta, caso a
Oferta atinja montante entre R$ 200.000.0000,00 (duzentos milhões de reais) (inclusive) e R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) (exclusive);

c.

40,00% (quarenta por cento), incidente sobre a captação do valor total da Oferta, caso a
Oferta atinja montante que seja igual ou maior que R$ 400.000.0000,00 (quatrocentos
milhões de reais) (inclusive);

(iv) Comissão de Taxa de Performance: no valor equivalente ao percentual a ser apurado nos
termos abaixo sobre a Taxa de Performance do Fundo a ser pago periodicamente a cada data de
recebimento da Taxa de Performance pelo Gestor, sendo que representará:
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a.

15,00% (quinze por cento), incidente sobre a captação do valor total da Oferta, caso a Oferta
atinja montante de até R$ 200.000.0000,00 (duzentos milhões de reais) (exclusive);

b.

25,00% (vinte e cinco por cento), incidente sobre a captação do valor total da Oferta, caso a
Oferta atinja montante entre R$ 200.000.0000,00 (duzentos milhões de reais) (inclusive) e
R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) (exclusive);

c.

30,00% (trinta por cento), incidente sobre a captação do valor total da Oferta, caso a Oferta
atinja montante que seja igual ou maior que R$ 400.000.0000,00 (quatrocentos milhões de
reais) (inclusive).

Os valores acima deverão ser pagos diretamente pelo Fundo ao Coordenador Líder nos eventos de
pagamento ao Gestor, sendo referidos valores automaticamente descontados dos valores devidos pelo
Fundo ao Gestor.
O depósito pelo Fundo deverá ser feito em conta corrente a ser informada em documento específico
para este fim, emitido pelo Coordenador Líder.
4.2.3. Procedimento de Distribuição
O Coordenador Líder realizará a distribuição das Cotas em regime de melhores esforços de colocação,
para o Montante Total da Oferta, devendo ser observado, ainda, o Montante Mínimo da Oferta. OS
INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE O FATOR DE RISCO “RISCO DE CANCELAMENTO
DA OFERTA” CONSTANTE NA PÁGINA 52 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder deverá realizar a
distribuição de Cotas, conforme plano de distribuição adotado em consonância com o disposto no Artigo
33, §3º da Instrução CVM 400, o qual leva em conta suas relações com clientes e outras considerações
de natureza comercial ou estratégica, observado que o Coordenador Líder deverá assegurar: (i) o
tratamento justo e equitativo aos Investidores; e (ii) que os representantes de venda do Coordenador
Líder recebam previamente exemplar do Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam
ser esclarecidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder.
O Procedimento de Distribuição terá os seguintes termos e condições:
(i)

a Oferta Classe A terá como público-alvo os Investidores Não Institucionais e a Oferta Classe B
os Investidores Institucionais;

(ii)

após o protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM, poderão ser realizadas Apresentações
para Potenciais Investidores, conforme determinado pelo Coordenador Líder nos termos da
Instrução CVM 400;

(iii) 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 utilização, nos termos da Deliberação CVM nº 818, de 30 de abril de 2019;
(iv) observado o disposto neste Prospecto Preliminar e a possibilidade do recebimento de reservas ou
ordens de investimento, conforme abaixo, a Oferta somente terá início após (a) a concessão do
registro da Oferta pela CVM; (b) a divulgação do Anúncio de Início, que deverá ser feita em até
90 (noventa) dias contados da concessão do registro da Oferta pela CVM; e (c) a disponibilização
do Prospecto Definitivo aos Investidores através dos meios previstos no Artigo 54-A da Instrução
CVM 400;
(v)

a partir de 05 de abril de 2022 (inclusive), até 29 de abril de 2022 (inclusive), nos termos
do “Cronograma Indicativo da Oferta” previsto neste Prospecto Preliminar, o Coordenador Líder
realizará o recebimento de reservas dos Investidores;

(vi) os Investidores Não Institucionais indicarão, durante o Período de Reserva, mediante assinatura
do Pedido de Reserva, a quantidade de Cotas Classe A que desejam subscrever no âmbito da
Oferta, a seu exclusivo critério, consoante modelo anexo ao Pedido de Reserva e/ou Compromisso
de Investimento, conforme o caso. Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis,
exceto nas hipóteses de identificação de divergência relevante entre as informações constantes
deste Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que alterem substancialmente o risco
assumido pelo Investidor ou a sua decisão de investimento, nos termos do Artigo 45, §4º da
Instrução CVM 400. Os Investidores Institucionais poderão indicar sua intenção de subscrever
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Cotas Classe B do Fundo mediante o envio de ordem de investimento ao Coordenador Líder até
1 (um) Dia Útil antes da data do procedimento de alocação indicada no cronograma indicativo da
Oferta constante à página 24 deste Prospecto Preliminar;
(vii) no mínimo 20% (vinte por cento) do Montante Total da Oferta será destinado, prioritariamente,
aos Investidores Não Institucionais, sendo certo que o Coordenador Líder, em comum acordo
com o Administrador, poderão aumentar a quantidade de Cotas da Primeira Emissão inicialmente
destinada aos Investidores Não Institucionais, a um patamar compatível com os objetivos da
Oferta, até o limite máximo do Montante Total da Oferta (“Alocação Prioritária”);
(viii) iniciada a Oferta, os Investidores interessados na subscrição das Cotas deverão fazê-la perante o
Coordenador Líder, a partir da data que será informada no Anúncio de Início, de acordo com o
procedimento descrito neste Prospecto Preliminar;
(ix) serão atendidos os Investidores que pertençam ao público-alvo da Oferta, sendo que, em relação
aos Investidores Institucionais, serão atendidos apenas aqueles Investidores que, a exclusivo
critério do Coordenador Líder, melhor atendam aos objetivos da Oferta, levando em consideração
as relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica do
Coordenador Líder, bem como a diversificação de Investidores. Em nenhuma hipótese, relações
com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica serão utilizadas como
critério para seleção e alocação de Investidores Não Institucionais;
(x)

nos termos do Artigo 31 da Instrução CVM 400, o Investidor poderá, no ato da aceitação à Oferta,
condicionar ou não sua adesão à Oferta na ordem de investimento e nos Pedidos de Reserva, à
colocação (i) de montante equivalente a determinado valor até o término da Oferta, hipótese na
qual o Investidor poderá manifestar seu desejo de adquirir a totalidade das Cotas indicadas para
subscrição, (ii) do Montante Total da Oferta até o término da Oferta, hipótese na qual o Investidor
poderá manifestar seu desejo de adquirir a proporção entre a quantidade de Cotas efetivamente
distribuídas e o total da Oferta aplicada à quantidade das Cotas indicadas para subscrição, ou
(iii) do Montante Total da Oferta até o término da Oferta; o Investidor poderá manifestar seu
desejo de, não sendo distribuído o total da Oferta, desistir da subscrição da quantidade de Cotas
indicadas para subscrição;

(xi) na data do procedimento de alocação, o Coordenador Líder, posteriormente à obtenção do
registro da Oferta e à divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo, realizará
procedimento de alocação, nos termos do Artigo 44 da Instrução CVM 400, para a verificação da
demanda pelas Cotas, observado o disposto nos itens acima com relação à colocação da Oferta,
e, em caso de excesso de demanda, para a definição, da quantidade das Cotas Adicionais a serem
eventualmente emitidas no âmbito da Oferta. Em caso de excesso de demanda, será realizada a
alocação (i) por ordem de chegada para alocação da Oferta Classe A, considerando o momento
de apresentação do Pedido de Reserva pelo Investidor Não Institucional ou do envio da ordem
de investimento pelo Investidor Institucional ao Coordenador Líder; e (ii) discricionária, pelo
Coordenador Líder, de comum acordo com o Gestor, para alocação da Oferta Classe B. Em ambos
os casos, a alocação será realizada exclusivamente aos Investidores tenham realizado Pedidos de
Reserva ou ordens de investimento na Oferta em questão, inclusive aqueles considerados Pessoas
Vinculadas, limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva ou ordem de investimento e
desconsiderando-se as frações de Cotas. Na Data do Procedimento de Alocação o Coordenador
Líder decidirá, em comum acordo com o Gestor, o volume da Oferta que será alocado em Cotas
Classe A e Cotas Classe B, observado o Sistema de Vasos Comunicantes e a Alocação Prioritária;
(xii) até o Dia Útil subsequente à data do Procedimento de Alocação, a quantidade de Cotas alocadas
(ajustada, se for o caso em decorrência do procedimento de alocação descrito acima e o valor do
respectivo investimento, considerando o Valor Unitário, sendo que, em qualquer caso, o valor do
investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva e/ou ordem de
investimento, conforme aplicável ) serão informados a cada Investidor pelo Coordenador Líder,
por meio do seu respectivo endereço eletrônico indicado no Pedido de Reserva e/ou ordem de
investimento, conforme aplicável, ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência;
(xiii) o pagamento de cada uma das Cotas, respeitado o Mecanismo de Controle de Chamadas de
Capital, será realizado em atendimento às Chamadas de Capital, nos termos dos Compromissos
de Investimento, não sendo permitida a subscrição de Cotas da Primeira Emissão fracionadas;
(xiv) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores ou a sua decisão de investimento, nos termos do Artigo 45, §4º, da
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Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos dos Artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos dos Artigos 25 a 27 da
Instrução CVM 400, o Investidor poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva ou ordem de
investimento conforme o caso, e revogar sua aceitação à Oferta, sem quaisquer ônus, devendo,
para tanto, informar sua decisão ao Coordenador Líder (i) até às 16:00 do 5º (quinto) Dia Útil
subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e
(ii) até às 16:00 do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que o Investidor for comunicado
diretamente pelo Coordenador Líder da Oferta sobre a suspensão ou a modificação da Oferta,
nos casos das alíneas (b) e/ou (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e/ou (c) acima
serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos
utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no
Artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação do anúncio de
retificação, o Coordenador Líder deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento
das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor está ciente de que a Oferta original foi
alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor não informe sua
decisão de desistência do Pedido de Reserva ou ordem de investimento, conforme o caso, nos
termos deste inciso, o Pedido de Reserva e ordem de investimento, conforme o caso, será
considerado válido e o Investidor deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o
Investidor já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso xi acima e venha a desistir do
Pedido de Reserva e/ou ordem de investimento, conforme aplicável nos termos deste inciso, os
valores depositados serão devolvidos de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no
prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de
Reserva e/ou ordem de investimento, conforme aplicável;
(xv) caso a (a) Oferta seja suspensa, nos termos dos Artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; e/ou
(b) Oferta seja modificada, nos termos dos Artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, o Investidor
poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão ao Coordenador
Líder até às 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que for comunicado por
escrito a respeito da suspensão ou modificação da Oferta, conforme o caso, presumindo-se, na
falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor
revogar sua aceitação, os valores até então integralizados serão integralmente devolvidos pelo
Fundo sem qualquer remuneração ou correção monetária, de acordo com os Critérios de
Restituição de Valores, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação,
nos termos deste Prospecto Preliminar; e
(xvi) caso (a) a Oferta seja cancelada, nos termos dos Artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (b) a
Oferta seja revogada, nos termos dos Artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400; ou (c) o Contrato
de Distribuição seja resilido, mediante autorização prévia da CVM e observado o disposto no Artigo
25 da Instrução CVM 400, todos os atos de aceitação serão cancelados e o Coordenador Líder
comunicará aos Investidores o cancelamento da Oferta. Nesses casos, os valores até então
integralizados pelos Investidores serão integralmente devolvidos pelo Fundo sem qualquer
remuneração ou correção monetária, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores, no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento ou revogação
da Oferta, nos termos deste Prospecto Preliminar.
4.2.4. Recebimento de Reservas
A partir de 05 de abril de 2022, conforme previsto no “Cronograma Indicativo da Oferta” constante
deste Prospecto Preliminar, o Coordenador Líder iniciará o procedimento de coleta de intenções de
investimentos junto aos Investidores Não Institucionais, no âmbito da Oferta. O recebimento de
reservas ocorrerá ao longo do Período de Reserva.
Os Investidores Não Institucionais indicarão, durante o Período de Reserva, mediante assinatura do
Pedido de Reserva, a quantidade de Cotas que desejam subscrever, não sendo admitida a reserva de
Cotas fracionadas.
Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses de identificação de
divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto Preliminar e do Prospecto
Definitivo que alterem substancialmente o risco assumido pelo Investidor, ou a sua decisão de
investimento, nos termos do Artigo 45, §4º da Instrução CVM 400.
Para fins de recebimento dos Pedidos de Reserva de subscrição, será considerado como "Período de
Reserva" o período compreendido entre o dia 05 de abril de 2022 (inclusive) e o dia 29 de abril
de 2022 (inclusive).
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O Coordenador Líder recomenda aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos
Pedidos de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de
Reserva, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta, o Regulamento e as
informações constantes deste Prospecto Preliminar, especialmente na seção “Fatores de Risco”, na
página 50 deste Prospecto Preliminar, que trata, dentre outros, sobre os riscos aos quais o Fundo e a
Oferta estão expostos; (ii) verifiquem com o Coordenador Líder, antes de realizar o seu Pedido de
Reserva ou a sua intenção de investimento, a necessidade de manutenção de recursos em conta
corrente ou conta de investimento nele aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de
Reserva; e (iii) entrem em contato com o Coordenador Líder para obter informações mais detalhadas
acerca dos prazos estabelecidos para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a
realização do cadastro no Coordenador Líder, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados
pelo Coordenador Líder. Uma vez encerrada a Oferta, o Coordenador Líder divulgará o resultado da
Oferta mediante divulgação do Anúncio de Encerramento.
Na eventualidade de a totalidade dos Pedidos de Reserva enviados pelos Investidores Não Institucionais
ser superior à quantidade de Cotas ofertadas, será realizada a alocação (i) por ordem de chegada para
alocação da Oferta Classe A, considerando o momento de apresentação do Pedido de Reserva pelo
Investidor Não Institucional ou do envio da ordem de investimento pelo Investidor Institucional ao
Coordenador Líder; e (ii) discricionária, pelo Coordenador Líder, de comum acordo com o Gestor, para
alocação da Oferta Classe B. Em ambos os casos, a alocação será realizada exclusivamente aos
Investidores tenham realizado Pedidos de Reserva ou ordens de investimento na Oferta em questão,
inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, limitada ao valor individual de cada Pedido de
Reserva ou ordem de investimento e desconsiderando-se as frações de Cotas.
Caso seja verificado pelo Coordenador Líder excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Cotas
objeto da Oferta (sem considerar as Cotas Adicionais), não será permitida a colocação de Cotas perante
Pessoas Vinculadas e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas,
salvo se geridos discricionariamente por terceiros que não sejam Pessoas Vinculadas, sendo que nessa
hipótese os Pedidos de Reserva, Compromissos de Investimento realizados por Pessoas Vinculadas, ou
pelos referidos fundos de investimento, conforme o caso, serão automaticamente cancelados, nos
termos do Artigo 55 da Instrução CVM 400.
4.2.5. Início e Encerramento da Distribuição das Cotas no Mercado
A distribuição pública primária das Cotas terá início a partir do Dia Útil imediatamente subsequente à
data de divulgação do Anúncio de Início, encerrando-se em até 6 (seis) meses contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, sendo que (a) após a captação do Montante Mínimo da Oferta, o
Coordenador Líder poderá, mediante solicitação do Gestor, decidir, a qualquer momento, pelo
encerramento da Oferta; ou (b) caso não venha a ser captado o Montante Mínimo da Oferta durante o
Período de Distribuição, a Oferta será automaticamente cancelada.
4.3. Outras Informações
4.3.1. Informações Adicionais
Para esclarecimentos adicionais a respeito da Oferta, do Fundo e deste Prospecto, bem como para
obtenção de cópias do Regulamento, deste Prospecto, do Aviso ao Mercado, do Anúncio de Início, do
Anúncio de Encerramento, e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, os interessados
deverão dirigir-se à sede do Administrador ou do Coordenador Líder, nos endereços indicados no item
“Identificação do Administrador, do Coordenador Líder e demais Prestadores de Serviços do Fundo”,
constante da página 11 deste Prospecto Preliminar, ou à CVM, ou, ainda, acessar as respectivas páginas
(websites) mantidas por cada um na rede mundial de computadores indicadas abaixo:
(i)

do Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website “https://institucional.xpi.
com.br/investimentos/oferta-publica.aspx”; e então, clicar em “Oferta Pública de Distribuição
de Cotas da Primeira Emissão do Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia 7” e então “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”,
“Prospecto Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção
desejada);

(ii)

do Administrador: http://www.paratycapital.com/?page_id=217 (neste website,
localizar e clicar em “Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7”, e então clicar em “Anúncio de Início”, “Prospecto”, “Anúncio de Encerramento”
ou a opção desejada);
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(iii)

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 “Aqua Capital Private Equity Agro
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 7”, digitar o número que aparece ao lado e
clicar em “Continuar”, clicar em “Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia 7”, 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 “Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7” e, então, selecionar o “Prospecto Preliminar”).

4.4. Declarações do Coordenador Líder e do Administrador
O Coordenador Líder e o Administrador apresentam, como Anexos III e IV a este Prospecto Preliminar,
declaração nos termos do Artigo 56 da Instrução CVM 400, informando que (i) tomaram todas as
cautelas e agiram com elevados padrões de diligência para assegurar que: (a) este Prospecto contém,
na sua respectiva data de publicação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
Investidores, sobre a Oferta, as Cotas, o Fundo, incluindo as suas atividades e riscos e elas relacionados
e a sua situação econômica financeira e qualquer outras informações relevantes; e (b) as informações
prestadas pelo Administrador e pelo Coordenador Líder, por ocasião do arquivamento deste Prospecto,
e fornecidas ao mercado durante a Oferta, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos Investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) este
Prospecto foi elaborado de acordo com as normas e informações pertinentes, incluindo, mas não se
limitando, a Instrução CVM 400.
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 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.
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5. SUMÁRIO DO FUNDO

ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO FUNDO. AS INFORMAÇÕES
COMPLETAS SOBRE O FUNDO ESTÃO NO REGULAMENTO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.
LEIA O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA. A LEITURA DESTA SEÇÃO NÃO SUBSTITUI A
LEITURA DO REGULAMENTO.
5.1. Forma de Condomínio
O Fundo é um fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio fechado,
o que significa que as Cotas não poderão ser objeto de resgate, salvo nas hipóteses de liquidação do
Fundo.
5.2. Equipe Chave
O Gestor compromete-se a manter um nível de excelência na gestão do Fundo, mantendo, para isso,
uma equipe de profissionais com perfil compatível, que se dedicarão prioritariamente à gestão da
Carteira do Fundo, composta por profissionais devidamente qualificados e com experiência nos setores
alvo de investimentos por parte do Fundo.
A Equipe Chave inicial será composta por pelos profissionais descritos no Compromisso de Investimento
do Fundo, sendo que, em caso de substituição de membros da Equipe-Chave por qualquer motivo,
caberá ao Gestor a seleção, a seu livre critério, de outros profissionais para que componham a Equipe
Chave, desde que tais profissionais cumpram com o perfil e requisitos descritos no Anexo II do
Regulamento.
5.3. Regras Aplicáveis
O Fundo deverá observar as regras previstas em seu Regulamento, nos Artigos 1.368-C a 1.368-F do
Código Civil, no Código Anbima, na Instrução CVM 578, bem como as demais disposições legais e
regulamentares que lhe forem aplicáveis.
5.4. Prazo de Duração
O Fundo tem prazo de duração de 10 (dez) anos, contados da Data de Início do Fundo (“Prazo de
Duração”), podendo ser prorrogado: (i) por até dois períodos adicionais de 01 (um) ano cada, a
exclusivo critério do Gestor; e/ou (ii) mediante deliberação da Assembleia Geral de Cotistas.
O Administrador poderá manter o Fundo em funcionamento após o Prazo de Duração,
independentemente de deliberação em Assembleia Geral de Cotistas, caso ainda vigorem direitos e as
obrigações contratuais principais e acessórias, parcelas a receber, earn-outs, contingências ativas e
passivas, valores mantidos pelo Fundo para fazer frente a tais contingências passivas, valores em contas
escrow ou vinculadas e valores a indenizar pelo Fundo, os quais, ao final do Prazo de Duração, não
tenham seus prazos contratuais ou de prescrição e/ou decadência legalmente transcorridos.
5.5. Público-Alvo
O Fundo é destinado exclusivamente a Investidores Qualificados.
5.6. Política de Investimento
O Fundo poderá realizar investimentos em ações, bônus de subscrição, debêntures (simples ou
conversíveis), outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, de emissão de
Sociedade Alvo ou Sociedades Investidas.
O Fundo poderá realizar AFAC nas Sociedades Investidas, desde que: (i) o Fundo possua investimento
em ações da Sociedade Investida na data da realização do AFAC; (ii) o valor do AFAC não ultrapasse
30% (trinta por cento) do Capital Subscrito do Fundo, até a sua respectiva conversão em aumento de
capital da Sociedade Investida, observado, ainda, que referido limite não poderá representar mais do
que 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do Fundo, calculado em conjunto com os Outros Ativos;
(iii) seja vedada qualquer forma de arrependimento do AFAC por parte do Fundo; e (iv) o AFAC seja
convertido em aumento de capital da Sociedade Investida em, no máximo, 12 (doze) meses.
O Fundo poderá investir até 20% (vinte por cento) de seu Capital Subscrito em ativos no exterior,
sediados e/ou localizados, direta ou indiretamente, em Países Alvo, desde que tais ativos possuam a
mesma natureza econômica dos ativos referidos no Artigo 4º do Regulamento, observado que referido
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limite não poderá representar mais do que 33% (trinta e três por cento) do patrimônio líquido do Fundo
e desde que observado, ainda, o disposto no Parágrafo Quinto do Artigo 7º, no Parágrafo Primeiro do
Artigo 8º e no Artigo 9º do Regulamento. Para fins do disposto neste parágrafo, considera-se ativo no
exterior quando o emissor tiver: (i) sede no exterior; ou (ii) sede no Brasil e ativos localizados no
exterior que correspondam a 50% (cinquenta por cento) ou mais daqueles constantes das suas
demonstrações contábeis.
Serão alvo de investimento pelo Fundo empresas de capital fechado ou aberto que atuem no segmento
agroindustrial e/ou de alimentos e bebidas. Tais segmentos incluem, mas não se limitam a, os
Subsegmentos Alvo.
O Fundo não poderá investir mais de 20% (vinte por cento) do seu Capital Subscrito em uma mesma
Sociedade Alvo ou Sociedade Investida, conforme verificado na data de realização do investimento.
O Fundo não poderá investir mais de 25% (vinte e cinco por cento) do seu Capital Subscrito em qualquer
Plataforma, conforme verificado na data de realização do investimento. O Fundo não poderá investir
mais de 35% (trinta e cinco por cento) do seu Capital Subscrito em um mesmo Subsegmento Alvo,
conforme verificado na data de realização do investimento.
5.6.1 Outros Ativos
A parcela dos recursos do Fundo que não estiver aplicada nos ativos previstos no Artigo 4º do
Regulamento deverá ser investida em (i) títulos de emissão do tesouro nacional; (ii) títulos de renda
fixa de emissão de instituições financeiras; e/ou (iii) operações compromissadas, de acordo com a
regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional; e/ou (iv) cotas de fundos de investimento
e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que invistam apenas nos
ativos descritos acima, referenciados na “Taxa DI” ou destinados à zeragem de caixa, inclusive aqueles
administrados e/ou geridos pelo Administrador, Gestor, Custodiante e/ou suas empresas ligadas.
5.6.2. Derivativos
É vedada ao Fundo a realização de operações com derivativos, exceto quando tais operações: (i) forem
realizadas exclusivamente para fins de proteção patrimonial; ou (ii) envolverem opções de compra ou
venda de ações das Sociedades Investidas com o propósito de: (a) ajustar o preço de aquisição da
Sociedade Investida com o consequente aumento ou diminuição futura na quantidade de ações
investidas; ou (b) alienar essas ações no futuro como parte da estratégia de desinvestimento.
5.6.3. Participação Recíproca
É vedado ao Fundo a aplicação em cotas de fundos de investimento em participações que invistam,
direta ou indiretamente, no Fundo.
5.6.4. Coinvestimentos
A critério exclusivo do Gestor, poderá ser admitida a realização de coinvestimentos nas Sociedades Alvo
e/ou Sociedades Investidas por parte dos Cotistas, do Administrador e/ou do próprio Gestor, de forma
direta ou por meio de outros veículos de investimento, sediados no Brasil ou no exterior, inclusive
aqueles administrados e/ou geridos pelo Administrador, pelo Gestor e/ou por suas partes relacionadas.
5.7. Período de Investimento
O Fundo poderá contratar investimentos nos ativos previstos no Artigo 4º do Regulamento durante o
prazo de 05 (cinco) anos contados da Data de Início do Fundo, o qual poderá ser prorrogado por até 2
(dois) períodos adicionais de 01 (um) ano cada ou antecipado por qualquer período, em qualquer caso,
a exclusivo critério do Gestor.
O Fundo poderá realizar investimentos após o Período de Investimentos, desde que esses
investimentos:
(i) sejam decorrentes de obrigações assumidas antes do término do Período de Investimentos, mas
cujos desembolsos não tenham sido totalmente efetuados até o encerramento do Período de
Investimentos;
(ii) tenham sido anteriormente aprovados pelo Gestor, mas não tenham sido efetuados até o
encerramento do Período de Investimentos em razão de não atenderem a condição específica
constante da proposta de investimento, a qual venha a ser atendida após o encerramento do
Período de Investimentos;
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(iii) sejam decorrentes do exercício de direitos de subscrição ou de opção de compra, conversão ou
permuta de valores mobiliários de titularidade do Fundo assumidos durante o Período de
Investimento; ou
(iv) sejam representados por valores mobiliários emitidos por Sociedades Investidas que já integrem a
carteira do Fundo antes do término do Período de Investimento, e tenha como finalidade preservar
ou expandir o investimento do Fundo em tais Sociedades Investidas (follow-on), observado que
qualquer investimento adicional com base nesta cláusula deverá ser feito em até 2 (dois) anos do
encerramento do Período de Investimento do Fundo.
5.8. Características, Direitos e Amortização das Cotas
5.8.1. Classes das Cotas
Nos termos do Regulamento, o Fundo possui 2 (duas) classes de Cotas, as Cotas de Classe A e as Cotas
de Classe B, observado que: (i) as Cotas Classe A estarão sujeitas ao Mecanismo de Chamadas de
Capital; (ii) as Cotas Classe B serão integralizadas por seus titulares em conformidade com cada
Chamada de Capital.
5.8.2. Direito de Voto das Cotas
Nas Assembleias Gerais de Cotistas, que podem ser instaladas com a presença de ao menos um Cotista,
as deliberações são tomadas por maioria de votos das Cotas subscritas presentes, cabendo a cada Cota
subscrita 1 (um) voto, observado, quanto aos quóruns específicos.
Os Cotistas que tenham sido chamados a integralizar as Cotas subscritas e que estejam inadimplentes
na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas não terão direito a voto.
5.8.3. Patrimônio Mínimo
O Fundo estabelece Patrimônio Mínimo para funcionamento, podendo iniciar suas atividades com
patrimônio líquido mínimo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
5.8.4. Inadimplência dos Cotistas
O Cotista que em até 5 (cinco) dias úteis contados do prazo final de sua obrigação de integralizar Cotas
na forma e condições previstas no Artigo 31 do Regulamento e no Compromisso de Investimento, não
cumprir com sua respectiva obrigação, ficará de pleno direito, independentemente de qualquer
notificação judicial ou extrajudicial, automaticamente constituído em mora.
O Administrador, após orientação do Gestor, fica desde já autorizado a tomar as seguintes medidas
com relação ao Cotista Inadimplente, sem prejuízo de outras medidas a serem tomadas no interesse
do Fundo:
(i) deduzir o valor inadimplido de quaisquer Distribuições devidas ao Cotista Inadimplente, desde a
data em que o saldo deveria ter sido pago até a data em que ocorrer o pagamento integral desse
saldo, sendo certo que eventuais saldos existentes após tal dedução, se houver, serão entregues
ao Cotista Inadimplente, observado o disposto abaixo, dispondo o Administrador de todos os
poderes para fazer tal compensação em nome do referido Cotista Inadimplente e, conforme o caso,
para integralizar Cotas com os recursos de tais Distribuições em seu nome;
(ii) suspender todo e qualquer direito político e econômico-financeiro do Cotista Inadimplente com
relação à totalidade das Cotas subscritas pelo Cotista Inadimplente (incluindo o direito de receber
Distribuições quando da liquidação do Fundo), até o que ocorrer primeiro entre (a) a data em que
for integralmente quitada a obrigação do Cotista Inadimplente, e (b) a data de liquidação do
Fundo;
(iii) suspender o direito de o Cotista Inadimplente alienar suas Cotas, nos termos do Regulamento;
(iv) caso o descumprimento perdure por mais de 60 (sessenta) dias contados da data em que o
respectivo pagamento deveria ter sido realizado, alienar a totalidade das Cotas (subscritas e
integralizadas, se houver) detidas pelo Cotista Inadimplente aos demais Cotistas ou a qualquer
terceiro, a valor patrimonial ou com deságio de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
patrimonial das Cotas integralizadas, com base no patrimônio líquido do Fundo na data da
alienação, a fim de obter recursos para pagamento dos valores devidos ao Fundo, e que os recursos
obtidos com a respectiva alienação poderão ser deduzidos dos prejuízos e despesas descritos no
Parágrafo Quarto do Artigo 31 do Regulamento;
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(v) nos termos do Artigo 43, inciso II, alínea “c”, da Instrução CVM 578 e conforme orientação do
Gestor, contrair, em nome do Fundo, empréstimo para sanar o referido inadimplemento e limitado
ao valor inadimplido, direcionando os juros e demais encargos ao Cotista Inadimplente, podendo
o Administrador, em nome do Fundo e conforme orientação do Gestor, dar as Cotas do Cotista
Inadimplente em garantia ao empréstimo (e direcionar os recebíveis oriundos de tais Cotas do
Cotista Inadimplente para sanar tal empréstimo), nas condições acordadas entre o Administrador
e a instituição concedente do empréstimo; e
(vi) promover a imediata destituição e substituição dos membros indicados pelo Cotista Inadimplente
à qualquer conselho, comitê ou órgão de governança do Fundo que eventualmente vier a ser
constituído na forma prevista no Regulamento.
A partir da data em que determinado Cotista se tornar um Cotista Inadimplente, nos termos do caput
deste Artigo, o Administrador e o Gestor, conforme aplicável e após orientação do Gestor, deverão
iniciar, por si ou por meio de terceiros, os procedimentos de cobrança extrajudicial e/ou judicial para a
cobrança dos valores correspondentes às Cotas não integralizadas pelo Cotista Inadimplente, acrescidos
(a) do valor correspondente ao débito atualizado pelo IPCA, pro rata temporis entre a data em que tal
pagamento deveria ter sido feita e a data em que for efetivamente realizado, acrescido de juros de 1%
(um por cento) ao mês; e (b) de multa equivalente a (b.1) 2% (dois por cento) sobre o débito corrigido,
caso o descumprimento perdure por até 30 (trinta) dias contados da data em que tal pagamento deveria
ter sido realizado, ou (b.2) 30% (trinta por cento) sobre o débito corrigido, caso o descumprimento
perdure por mais de 30 (trinta) dias contados da data em que tal pagamento deveria ter sido realizado.
Na hipótese de alienação das Cotas do Cotista Inadimplente, nos termos do inciso (iv) do Parágrafo
Primeiro do Artigo 31 do Regulamento, será alienada a totalidade das Cotas subscritas. Desta forma,
caso as Cotas sejam alienadas a mais de um investidor, deverá ser definida a divisão das Cotas por
adquirente na proporção do Capital Subscrito e Capital Integralizado.
Todos os prejuízos e despesas, incluindo honorários advocatícios e lucros cessantes, causados pelo
Cotista Inadimplente e incorridos pelo Administrador, Gestor e/ou pelo Fundo com relação à
inadimplência do Cotista Inadimplente serão integralmente suportadas pelo respectivo Cotista
Inadimplente.
Ao aderir ao Regulamento, cada Cotista estará ciente dos poderes automaticamente por ele conferidos
ao Administrador para realizar, em nome do Cotista, os atos descritos no Regulamento, como condição
da aquisição de Cotas e como meio de cumprir as obrigações estabelecidas no respectivo Compromisso
de Investimento, poderes esses irrevogáveis e irretratáveis, nos termos do Artigo 684 do Código Civil,
e válidos e efetivos pelo prazo em que cada Cotista detiver Cotas.
Caso o atraso na integralização seja justificado pelo Cotista e tenha sido originado por motivos
operacionais, o Gestor poderá, a seu exclusivo critério, isentar o Cotista das penalidades previstas no
Regulamento.
5.8.5. Emissão de Novas Cotas
Após a subscrição de Cotas por qualquer Cotista, eventuais novas emissões de Cotas somente poderão
ocorrer mediante aprovação da Assembleia Geral de Cotistas, sem limitação de valor.
5.8.6. Distribuições
O Fundo poderá distribuir aos Cotistas e ao Gestor, no que se refere à Taxa de Performance, valores
relativos a:
(i) desinvestimentos dos ativos da Carteira;
(ii) juros, juros sobre capital próprio, dividendos, redução de capital e quaisquer outros valores pagos
relativamente aos títulos e valores mobiliários de emissão das Sociedades Investidas;
(iii) rendimentos pagos relativamente aos Outros Ativos;
(iv) outras receitas de qualquer natureza do Fundo; e
(v) outros recursos excedentes do Fundo, existentes e passíveis de distribuição aos Cotistas, ao final
do Prazo de Duração do Fundo.
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Quando do ingresso de recursos no Fundo sob alguma das formas previstas nos itens de (i), (ii) e (iv)
acima, o Gestor deverá indicar ao Administrador se tais valores deverão ser destinados à Distribuição
e/ou permanecer no caixa do Fundo. Já em relação aos rendimentos previstos no item (iii) acima, estes
serão passíveis de Distribuição apenas por ocasião da liquidação do Fundo.
As Distribuições devem ser feitas de forma a assegurar que os valores disponíveis no caixa do Fundo
sejam suficientes para o pagamento do valor de todas as exigibilidades e provisões do Fundo, razão
pela qual o Administrador poderá, a despeito da indicação do Gestor prevista no Parágrafo Segundo do
Artigo 24 do Regulamento, optar pela permanência dos recursos no caixa do Fundo.
As Distribuições serão feitas sob a forma de:
(i) amortização de Cotas, sempre proporcionalmente ao número de Cotas integralizadas por cada
Cotista;
(ii) resgate de Cotas quando da liquidação do Fundo; e
(iii) pagamento de Taxa de Performance, quando destinadas a remunerar o Gestor.
O Fundo não realizará quaisquer Distribuições aos Cotistas que estiverem em situação de inadimplência,
tal como previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo 31 do Regulamento.
Do total de cada distribuição, o Gestor e os Cotistas dividirão o montante a ser distribuído de acordo
com o procedimento descrito abaixo:
(i) primeiramente, serão realizados os pagamentos relativos às amortizações das Cotas ou ao resgate
das Cotas, quando da liquidação do Fundo, serão integralmente destinados aos Cotistas, pro rata
e proporcionalmente ao Capital Integralizado de cada Cotista, até que todos os Cotistas tenham
recebido o valor correspondente a 100% (cem por cento) do seu respectivo Capital Integralizado;
(ii) posteriormente, serão realizados os pagamentos relativos às amortizações das Cotas ou ao resgate
das Cotas, quando da liquidação do Fundo, serão integralmente destinados aos Cotistas, pro rata
e proporcionalmente ao Capital Integralizado de cada Cotista, até que os Cotistas tenham recebido
o valor correspondente à correção do respectivo Benchmark sobre o Capital Integralizado, até o
momento de cada Distribuição;
(iii) uma vez atendido o disposto nos incisos (i) e (ii) acima, 100% (cem por cento) dos valores que
excederem o somatório dos montantes indicados nos incisos (i) e (ii) acima serão destinados ao
Gestor (catch-up) até que o Gestor tenha recebido o valor correspondente a 20% (vinte por cento)
(a) do montante indicado no inciso (ii) acima, e (b) do montante recebido pelo Gestor conforme
indicado neste inciso (iii); e
(iv) uma vez atendido o disposto nos incisos (i), (ii) e (iii) acima, qualquer amortização de Cotas
subsequente ou resgate de Cotas, quando da liquidação do Fundo, será destinado da seguinte
forma: (a) 80% (oitenta por cento) será destinado aos Cotistas sob a forma de amortização ou
resgate das Cotas; e (b) 20% (vinte por cento) será destinado ao Gestor a título de Taxa de
Performance.
5.9. Liquidação do Fundo
O Fundo deverá ser liquidado quando do término de seu Prazo de Duração, exceto se (i) a Assembleia
Geral de Cotistas vier a deliberar por sua liquidação antecipada ou (ii) na hipótese prevista no Parágrafo
Segundo do Artigo 18 do Regulamento ou (iii) na hipótese prevista no Parágrafo Oitavo do Artigo 22
do Regulamento.
A negociação dos bens e ativos do Fundo será feita pelo Gestor por meio de uma das estratégias de
desinvestimento a seguir:
(i) venda em bolsa de valores, mercado de balcão organizado, mercado de balcão não organizado ou
em negociações privadas, conforme o tipo de ativo, observado o disposto na legislação aplicável;
(ii) exercício, em bolsa de valores, mercado de balcão organizado, mercado de balcão não organizado
ou em negociações privadas, de opções de venda, negociadas pelo Gestor quando da realização
dos investimentos; ou
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(iii) caso não seja possível adotar os procedimentos em (i) e (ii), dação em pagamento dos bens e
ativos do Fundo como forma de pagamento da amortização e/ou do resgate das Cotas, pelo preço
em que se encontram contabilizados na carteira do Fundo e tendo por parâmetro o valor da Cota
em conformidade com o disposto nos itens (i) e (ii) acima.
Na hipótese prevista no item (iii) acima, será convocada Assembleia Geral de Cotistas para deliberar
sobre os critérios detalhados e específicos para utilização desse procedimento.
Na hipótese de a Assembleia Geral de Cotistas referida no Parágrafo Primeiro do Artigo 44 do
Regulamento não chegar a acordo sobre os critérios detalhados e específicos para dação em pagamento
dos bens e ativos do Fundo como forma de pagamento da amortização e/ou do resgate das Cotas, os
bens e ativos do Fundo serão entregues aos Cotistas mediante a constituição de um condomínio, cuja
fração ideal de cada Cotista será calculada de acordo com a proporção de Cotas detida por cada um
sobre o valor total das Cotas em circulação. Após a constituição do condomínio acima referido, o
Administrador estará desobrigado em relação às responsabilidades estabelecidas no Regulamento,
ficando autorizado a liquidar o Fundo perante as autoridades competentes.
O Administrador deverá notificar os Cotistas para que elejam um administrador do referido condomínio,
na forma do Código Civil. Caso os Cotistas não procedam à eleição do administrador do condomínio,
essa função será exercida pelo Administrador pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, durante
o qual os titulares das Cotas deverão reunir-se para proceder à eleição do administrador do condomínio.
Após esse prazo, a função será exercida pelo Cotista que detiver a maioria das Cotas.
O Custodiante continuará prestando serviços de custódia pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias,
contado da notificação referida no Parágrafo Terceiro do Artigo 44 do Regulamento, dentro do qual o
administrador do condomínio indicará ao Administrador e ao Custodiante, hora e local para que seja
feita a entrega dos ativos. Expirado este prazo, o Administrador poderá promover o pagamento em
consignação dos ativos da Carteira, em conformidade com o disposto no Código Civil.
Em qualquer caso, a liquidação dos bens e ativos do Fundo será realizada com observância das normas
operacionais estabelecidas pela CVM aplicáveis ao Fundo.
5.10. Demonstrações Contábeis do Fundo
As demonstrações contábeis do Fundo deverão ser elaboradas de acordo com as normas específicas
baixadas pela CVM, em especial a Instrução CVM 579, devendo ser objeto de auditoria por auditor
independente registrado na CVM ao encerramento de cada exercício social.
Para fins do disposto na Instrução CVM 579, o Fundo foi inicialmente enquadrado no conceito de
Entidade de Investimento. Os ativos de emissão das Sociedades Investidas deverão permanecer
contabilizados a valor justo, o qual deverá ser anualmente mensurado por ocasião da elaboração das
demonstrações contábeis do Fundo, exceto na hipótese prevista no Parágrafo Quarto do Artigo 3º da
Instrução CVM 579.
A mensuração do valor justo será formalizada por meio de laudo de avaliação elaborado por empresa
especializada, a ser contratada em nome do Fundo, sendo de responsabilidade do Gestor a validação
do referido laudo antes de sua utilização para fins de contabilização dos ativos do Fundo. Adicionalmente
a esse laudo, na ocorrência da hipótese prevista no Parágrafo Quarto do Artigo 3º da Instrução CVM
579, o Gestor deverá encaminhar anualmente ao Administrador uma análise de impairment acerca dos
ativos de emissão das Sociedades Investidas, indicando, quando for o caso, a necessidade de
constituição de provisões.
Os investimentos realizados em Sociedades Investidas sediadas no exterior deverão ser mensalmente
ajustados pela cotação de venda da taxa de câmbio de referência do real por dólares americanos
divulgada pelo Banco Central do Brasil, a PTAX.
5.12. Exercício Social do Fundo
O Fundo terá exercício social que se encerrará no último dia de fevereiro de cada ano.
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5.13. Assembleia Geral de Cotistas
Compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas deliberar sobre:
Matéria

Quórum de Deliberação

I

as demonstrações contábeis do Fundo apresentadas pelo as deliberações são tomadas por
Administrador, acompanhadas do relatório dos auditores maioria de votos das Cotas
independentes, em até 180 (cento e oitenta) dias após o subscritas presentes
término do exercício social a que se referirem;

II

alteração do Regulamento do Fundo;

III

a destituição ou substituição do Administrador e escolha as deliberações serão tomadas por
de seu substituto;
Cotistas que representem, no
mínimo, a metade das Cotas
subscritas

IV

a destituição ou substituição do Gestor sem Justa Causa e as deliberações serão tomadas por
escolha de seu substituto;
Cotistas que representem, no
mínimo, 80% (oitenta por cento)
das Cotas subscritas.

V

a destituição ou substituição do Gestor por Justa Causa e as deliberações serão tomadas por
escolha de seu substituto;
Cotistas que representem, no
mínimo, a metade das Cotas
subscritas

VI

a fusão, incorporação, cisão, transformação ou eventual as deliberações serão tomadas por
liquidação do Fundo;
Cotistas que representem, no
mínimo, a metade das Cotas
subscritas

VII

a emissão de novas Cotas;

as deliberações serão tomadas por
Cotistas que representem, no
mínimo, 2/3 (dois terços) das Cotas
subscritas

as deliberações serão tomadas por
Cotistas que representem, no
mínimo, a metade das Cotas
subscritas

VIII o aumento da Taxa de Administração e da Taxa de as deliberações serão tomadas por
Performance;
Cotistas que representem, no
mínimo, a metade das Cotas
subscritas
IX

a alteração no Prazo de Duração do Fundo;

X

a alteração do quórum de instalação e deliberação da as deliberações serão tomadas por
Assembleia Geral de Cotistas;
Cotistas que representem, no
mínimo, 2/3 (dois terços) das Cotas
subscritas.

XI

deliberar sobre a alteração das disposições do
Regulamento aplicáveis à instalação, composição,
organização e funcionamento de conselhos e/ou comitês
que venham a ser criados pelo Fundo;

XII

o requerimento de informações por parte de Cotistas, as deliberações são tomadas por
observado o Parágrafo Único do Artigo 20 do maioria de votos das Cotas
Regulamento;
subscritas presentes

42

as deliberações são tomadas por
maioria de votos das Cotas
subscritas presentes

as deliberações serão tomadas por
Cotistas que representem, no
mínimo, a metade das Cotas
subscritas

Matéria

Quórum de Deliberação

XIII

a prestação de fiança, aval, aceite, ou qualquer outra as deliberações serão tomadas por
forma de coobrigação e de garantias reais, em nome do Cotistas que representem, no
Fundo;
mínimo, 2/3 (dois terços) das Cotas
subscritas.

XIV

a aprovação dos atos que configurarem potencial conflito
de interesses entre o Fundo e o Administrador ou o
Gestor, e entre o Fundo e qualquer Cotista ou grupo de
Cotistas que detenham mais de 10% das cotas subscritas,
inclusive em relação às hipóteses previstas nos Parágrafos
Quinto e Sexto do Artigo 42 do Regulamento, ficando
impedidos de votar na Assembleia Geral de Cotistas
aqueles Cotistas envolvidos no conflito;

XV

a ratificação da inclusão, no Regulamento, de encargos as deliberações serão tomadas por
não previstos no Artigo 45 da Instrução CVM 578;
Cotistas que representem, no
mínimo, a metade das Cotas
subscritas

XVI

a aprovação do laudo de avaliação do valor justo de ativos
utilizados na integralização de Cotas do Fundo, tal como
previsto no Parágrafo Quinto do Artigo 30 do
Regulamento;

as deliberações serão tomadas por
Cotistas que representem, no
mínimo, a metade das Cotas
subscritas

XVII o pagamento, pelo Fundo, de despesas não previstas no
Regulamento como encargos do Fundo, bem como sobre
o aumento dos limites máximos dos encargos previstos no
Regulamento; e

as deliberações serão tomadas por
Cotistas que representem, no
mínimo, a metade das Cotas
subscritas

as deliberações serão tomadas por
Cotistas que representem, no
mínimo, a metade das Cotas
subscritas

XVIII alterações de termos, renúncia de direitos e transigências as deliberações são tomadas por
relativamente ao Compromisso de Investimento.
maioria de votos das Cotas
subscritas presentes
As demais informações aplicáveis à Assembleia Geral de Cotistas estão dispostas no Capítulo VIII do
Regulamento do Fundo.
5.14. Obrigações e Responsabilidades do Administrador
São obrigações do Administrador, dentre outras que venham a lhe ser impostas em decorrência do
Regulamento, da legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)

diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, atualizadas e em perfeita ordem:
(a)

os registros de Cotistas e de transferências de Cotas;

(b)

o livro de atas de Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo;

(c)

o livro ou lista de presença de Cotistas;

(d)

os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis;

(e)

os registros e as demonstrações contábeis referentes às operações realizadas pelo Fundo
e seu patrimônio; e

(f)

cópia da documentação relativa às operações do Fundo, após a entrega desta pelo Gestor.

(ii)

receber dividendos, bonificações, amortizações, resgates, haveres em redução de capital e
quaisquer outros rendimentos ou valores atribuídos ao Fundo;

(iii)

pagar, às suas expensas, eventuais multas cominatórias impostas pela CVM, nos termos da
legislação vigente, em razão de atrasos no cumprimento dos prazos previstos na Instrução CVM
578, quando o atraso ocorrer por culpa do próprio Administrador;
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(iv)

elaborar, em conjunto com o Gestor, relatório a respeito das operações e resultados do Fundo,
incluindo a declaração de que foram obedecidas as disposições da Instrução CVM 578 e do
Regulamento;

(v)

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

(vi)

transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua
condição de Administrador;

(vii) manter os títulos e valores mobiliários integrantes da Carteira custodiados em entidade de
custódia autorizada ao exercício da atividade pela CVM, ressalvado o disposto no Artigo 37 da
Instrução CVM 578;
(viii) elaborar e divulgar as informações previstas no Capítulo VIII da Instrução CVM 578;
(ix)

coordenar e participar da Assembleia Geral de Cotistas e cumprir suas deliberações;

(x)

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;

(xi)

fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo Fundo;

(xii) cumprir e fazer cumprir todas as disposições do Regulamento;
(xiii) autorizar e solicitar à instituição responsável pela liquidação financeira das operações do Fundo
o processamento da liquidação dos investimentos e desinvestimentos; e
(xiv) selecionar e contratar a instituição responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do
Fundo.
5.15. Obrigações e Responsabilidades do Gestor
Caberá ao Gestor, dentre outras atribuições que lhe sejam incumbidas pelo Regulamento, pelo
Administrador ou pela legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)

investir, em nome do Fundo, a seu critério, em valores mobiliários de emissão das Sociedades
Alvo;

(ii)

avaliar, prospectar, selecionar potenciais Sociedades Alvo nas quais o Fundo possa vir a investir,
observados o objetivo e a política de investimentos do Fundo dispostos no Regulamento;

(iii)

elaborar, em conjunto com o Administrador, relatório de que trata o inciso (iv) do Artigo 17;

(iv)

fornecer aos Cotistas que assim requererem, estudos e análises de investimento para
fundamentar as decisões a serem tomadas em Assembleia Geral de Cotistas, incluindo os
registros apropriados com as justificativas das recomendações e respectivas decisões;

(v)

fornecer aos Cotistas atualizações periódicas dos estudos e análises que permitam o
acompanhamento dos investimentos realizados, objetivos alcançados, perspectivas de retorno
e identificação de possíveis ações que maximizem o resultado do investimento;

(vi)

custear as despesas de propaganda do Fundo;

(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 Gestor do Fundo;

(ix)

firmar, em nome do Fundo, os acordos de acionistas das Sociedades Investidas de que o Fundo
participe;

(x)

manter a efetiva influência na definição da política estratégica e na gestão da Sociedade
Investida, nos termos do disposto no Artigo 7º, e assegurar as práticas de governança referidas
no Artigo 8º;

(xi)

cumprir as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas no tocante às atividades de gestão;
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(xii)

cumprir e fazer cumprir todas as disposições do Regulamento do Fundo aplicáveis às atividades
de gestão da Carteira;

(xiii)

contratar, em nome do Fundo, bem como coordenar, os serviços de assessoria e consultoria
correlatos aos investimentos ou desinvestimentos do Fundo nos ativos previstos no Artigo 4º;
e

(xiv)

fornecer ao Administrador todas as informações e documentos necessários para que este possa
cumprir suas obrigações, incluindo, dentre outros:
(a)

as informações necessárias para que o Administrador determine se o Fundo se
enquadra ou não como Entidade de Investimento, nos termos da regulamentação
contábil específica;

(b)

as demonstrações contábeis auditadas das Sociedades Investidas previstas no inciso
(vi) do Artigo 8º, quando aplicável; e

(c)

relatório descrevendo as conclusões do Gestor acerca do laudo de avaliação do valor
justo das Sociedades Investidas produzido por empresa especializada, bem como
todos os documentos necessários para que o Administrador possa validá-lo e formar
suas conclusões acerca das premissas utilizadas para o cálculo do valor justo.

(xv)

negociar e contratar, em nome do Fundo, os ativos e os intermediários para realizar operações
do Fundo, representando o Fundo, para todos os fins de direito, para essa finalidade;

(xvi)

monitorar os ativos investidos pelo Fundo e exercer o direito de voto decorrente desses ativos,
realizando todas as demais ações necessárias para tal exercício, observado o disposto na
política de voto do Gestor;

(xvii)

indicar os representantes do Fundo que comporão o conselho de administração e outros órgãos
das Sociedades Investidas, conforme aplicável, bem como fixar as diretrizes gerais que deverão
ser observadas por tais representantes;

(xviii) proteger os interesses do Fundo junto às Sociedades Investidas ou fundos investidos, conforme
o caso, e manter acompanhamento contínuo sobre o desempenho dos investimentos do Fundo;
(xix)

avaliar se a operação de investimento necessita ser submetida para análise prévia do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica ("Cade") e, caso positivo, tomar todas as providências
necessárias neste sentido;

(xx)

encaminhar para a prévia validação do Administrador as minutas relativas aos documentos a
serem utilizados para formalização dos investimentos e desinvestimentos do Fundo;

(xxi)

encaminhar ao Administrador cópia de cada documento, que firmar em nome do Fundo, que
estabeleça ou modifique uma obrigação ou um direito do Fundo e/ou aos seus prestadores de
serviços;

(xxii)

encaminhar ao Administrador, após a sua formalização, os documentos relativos à realização
de qualquer reorganização societária (fusão, cisão, incorporação, associação, dentre outros)
envolvendo as Sociedades Investidas do Fundo ou fundos investidos, conforme o caso, para
que o Administrador tenha tempo hábil de refletir referidas alterações nos relatórios do Fundo;

(xxiii) manter, às suas expensas, atualizadas e em perfeita ordem, de acordo com a boa técnica
administrativa, até 5 (cinco) anos após o encerramento do Fundo, a documentação relativa às
operações do Fundo;
(xxiv) pagar, às suas expensas, eventuais multas cominatórias impostas pela CVM, nos termos da
legislação vigente, em razão de atrasos no cumprimento dos prazos previstos na Instrução
CVM 578, exceto quando o atraso ocorrer por culpa do Administrador;
(xxv)

tomar as medidas necessárias para cumprir com o disposto na Resolução CVM nº 50, de 31 de
agosto de 2021, com a finalidade de prevenir e combater as atividades relacionadas com os
crimes tipificados pela Lei nº 9.613, de 3 março de 1998, conforme alterada (lavagem de
dinheiro) e alterações posteriores;

(xxvi) selecionar oportunidades de investimento em Sociedade Alvo ou desinvestimento em Sociedade
Investida, conforme o caso, bem como negociar os seus termos em nome do Fundo;
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(xxvii) solicitar ao Administrador
desinvestimentos;

o

processamento

da

liquidação

dos

investimentos

e

(xxviii) comunicar aos Cotistas, por intermédio do Administrador, se houver situações em que se
encontre em potencial conflito de interesses;
(xxix) decidir sobre as chamadas de capital a serem realizadas pelo Administrador para a viabilização
de investimentos nos ativos previstos no Artigo 4º, cujo objetivo consista em viabilizar
investimentos em Sociedades Investidas;
(xxx)

instruir o Administrador acerca da realização de amortização parcial ou integral de Cotas; e

(xxxi) praticar os demais atos que lhe sejam delegados pelo Administrador.
5.16. Remuneração do Administrador, do Gestor e Demais Despesas do Fundo
5.16.1. Taxa de Administração
Pela prestação dos serviços de administração, custódia e gestão, o Fundo pagará uma Taxa de
Administração ao Administrador correspondente a 2% (dois por cento) ao ano sobre as seguintes bases,
conforme o caso:
(i) desde a Data de Início do Fundo até o encerramento do Período de Investimento: Capital Subscrito,
aplicável as Cotas Classe A e Cotas Classe B;
(ii) a partir do primeiro dia útil seguinte ao encerramento do Período de Investimento até o final do
Prazo de Duração do Fundo: patrimônio líquido do Fundo.
A Taxa de Administração será apropriada e paga mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente
ao mês a que se referir, a partir da Data de Início do Fundo. O primeiro pagamento da Taxa de
Administração deverá englobar, além do mês de referência, a remuneração relativa aos meses
decorridos desde a data de registro do Fundo junto à CVM, independentemente da data de subscrição
de Cotas por parte dos Cotistas.
A remuneração paga à título de Taxa de Administração observará o valor mínimo mensal líquido de R$
18.000,00 (dezoito mil reais por mês), corrigido anualmente com base no IPC-FIPE, ou por outro índice
que vier a substituí-lo, a partir da Data de Início do Fundo.
O Capital Subscrito a ser considerado para fins de cálculo da Taxa de Administração será o do mês de
referência, ao passo que o cálculo indicado no inciso (ii) acima a ser considerado será o do mês
imediatamente anterior ao mês de referência.
O cálculo da Taxa de Administração levará em conta a quantidade efetiva de dias úteis de cada mês, e
terá como base um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias.
A Taxa de Administração engloba os serviços de administração prestados pelo Administrador e os
serviços de gestão prestados pelo Gestor, tais como previstos no Regulamento e no contrato de gestão,
bem como os serviços de contabilidade, que poderão ser prestados diretamente pelo Administrador ou
subcontratados junto a terceiros, e os serviços prestados pelo Custodiante.
Será devida ainda ao Administrador uma remuneração única equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) à título de estruturação do Fundo. Tal remuneração única, a título de estruturação do Fundo, será
incorporada ao valor do primeiro pagamento relativo à Taxa de Administração feito pelo Fundo ao
Administrador.
O Administrador ou o Gestor podem estabelecer que parcelas da Taxa de Administração ou da Taxa de
Performance sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços que tenham sido
contratados pelo Administrador ou pelo Gestor, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o
montante total da Taxa de Administração ou da Taxa de Performance fixadas no Regulamento.
Nos casos de renúncia, destituição e/ou descredenciamento do Administrador e/ou do Gestor, o
pagamento da Taxa de Administração deverá observar o disposto no Parágrafo Quinto do Artigo 18 e
no Artigo 22 do Regulamento, conforme aplicável.
A divisão da Taxa de Administração entre Administrador e Gestor será realizada nos termos acordados
entre estes.
5.16.2. Taxa de Performance
As Distribuições serão feitas sob a forma dos incisos (i), (ii) e (iii) do Parágrafo Quarto do Artigo 24 do
Regulamento, incluindo o pagamento de Taxa de Performance, quando destinadas a remunerar o
Gestor.
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Dessa forma, do total de cada distribuição, o Gestor e os Cotistas dividirão o montante a ser distribuído
de acordo com o procedimento descrito abaixo:
(i) primeiramente, serão realizados os pagamentos relativos às amortizações das Cotas ou ao resgate
das Cotas, quando da liquidação do Fundo, serão integralmente destinados aos Cotistas, pro rata
e proporcionalmente ao Capital Integralizado de cada Cotista, até que todos os Cotistas tenham
recebido o valor correspondente a 100% (cem por cento) do seu respectivo Capital Integralizado;
(ii) posteriormente, serão realizados os pagamentos relativos às amortizações das Cotas ou ao resgate
das Cotas, quando da liquidação do Fundo, serão integralmente destinados aos Cotistas, pro rata
e proporcionalmente ao Capital Integralizado de cada Cotista, até que os Cotistas tenham recebido
o valor correspondente à correção do respectivo Benchmark sobre o Capital Integralizado, até o
momento de cada Distribuição;
(iii) uma vez atendido o disposto nos incisos (i) e (ii) acima, 100% (cem por cento) dos valores que
excederem o somatório dos montantes indicados nos incisos (i) e (ii) acima serão destinados ao
Gestor (catch-up) até que o Gestor tenha recebido o valor correspondente a 20% (vinte por cento)
(a) do montante indicado no inciso (ii) acima, e (b) do montante recebido pelo Gestor conforme
indicado neste inciso (iii); e
(iv) uma vez atendido o disposto nos incisos (i), (ii) e (iii) acima, qualquer amortização de Cotas
subsequente ou resgate de Cotas, quando da liquidação do Fundo, será destinado da seguinte
forma: (a) 80% (oitenta por cento) será destinado aos Cotistas sob a forma de amortização ou
resgate das Cotas; e (b) 20% (vinte por cento) será destinado ao Gestor a título de Taxa de
Performance.
A Taxa de Performance será paga (i) por ocasião de cada amortização das Cotas realizada nos termos
do Regulamento, ou (ii) na ausência de amortizações, quando do pagamento das quantias recebidas
pelos Cotistas na liquidação do Fundo, em qualquer caso, desde que todo o Capital Integralizado
corrigido pelo Benchmark já tenha sido devolvido aos Cotistas, e estará sujeita às regras, limites e
condições estabelecidas no Regulamento.
5.16.3. Taxa de Performance Complementar
Nos termos do Artigo 22 do Regulamento, nas hipóteses de destituição sem Justa Causa ou Renúncia
Motivada do Gestor, o Gestor fará jus ao recebimento de Taxa de Performance Complementar. A Taxa
de Performance Complementar será a parcela equivalente a 90% (noventa por cento) do valor da Taxa
de Performance relacionada àqueles investimentos do Fundo que foram efetivamente consumados ou
cujos termos foram pactuados, por meio de documento escrito, antes da sua destituição sem Justa
Causa ou da Renúncia Motivada.
Para fins de esclarecimento, a parcela da Taxa de Performance Complementar só será devida e paga
pelos Cotistas ao Gestor, se e quando houver pagamentos a título de Taxa de Performance relacionada
àqueles investimentos do Fundo que foram efetivamente consumados ou cujos termos foram pactuados,
por meio de documento escrito, antes da destituição sem Justa Causa ou da Renúncia Motivada do
Gestor, e somente caso o retorno efetivamente auferido pelos Cotistas justifique o pagamento dos
valores apurados a título de Taxa de Performance.
O pagamento da Taxa de Performance Complementar será realizado na mesma forma, proporção e
prazo de pagamento fixados na venda direta ou indireta de parte e/ou da totalidade das Sociedades
Investidas: (i) que já faziam parte da carteira do Fundo na data da destituição sem Justa Causa ou da
Renúncia Motivada do Gestor; ou (ii) cujo ingresso na carteira do Fundo foi pactuado através do Gestor,
por meio de documento escrito, antes da data de sua destituição sem Justa Causa ou de sua Renúncia
Motivada, mesmo que o efetivo ingresso de tal Sociedade Investida na carteira do Fundo só tenha sido
efetivado após a destituição sem Justa Causa ou Renúncia Motivada do Gestor.
AS DEMAIS INFORMAÇÕES RELATIVAS À TAXA DE PERFORMANCE COMPLEMENTAR
ENCONTRAM-SE DESCRITAS NO CAPÍTULO VI DO REGULAMENTO.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES, VIDE “RISCO RELACIONADO À APRESENTAÇÃO DE
RENÚNCIA MOTIVADA OU CARACTERIZAÇÃO DE JUSTA CAUSA NA DESTITUIÇÃO DO
GESTOR E EVENTUAL PAGAMENTO DE TAXA DE PERFORMANCE COMPLEMENTAR E TAXA DE
PERFORMANCE ANTECIPADA AO GESTOR EM CASO DE DESTITUIÇÃO SEM JUSTA CAUSA
OU APRESENTAÇÃO DE RENÚNCIA MOTIVADA” NA PÁGINA 53 DESTE PROSPECTO
PRELIMINAR.
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5.16.4. Encargos do Fundo
Constituem encargos do Fundo, além da Taxa de Administração, Taxa de Performance, Taxa de
Performance Complementar e Multa por Destituição, conforme aplicável, as seguintes despesas, que
poderão ser debitadas pelo Administrador:
(i)

emolumentos, encargos com empréstimos e comissões pagos por operações do Fundo;

(ii)

taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam
ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo, inclusive a Taxa de
Fiscalização da CVM;

(iii)

registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e
informações periódicas previstas na Instrução CVM 578;

(iv)

correspondências e demais documentos do interesse do Fundo, inclusive comunicações aos
Cotistas, tais como despesas com confecção e trânsito, dentre outras;

(v)

honorários e despesas dos auditores encarregados da auditoria das demonstrações contábeis
do Fundo;

(vi)

honorários de advogados, custas e despesas correlatas, incorridas em razão de defesa dos
interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, imputada ao
Fundo, se for o caso;

(vii)

parcela de prejuízos não coberta por apólice de seguro e não decorrente de culpa ou dolo do
Administrador, e/ou do Gestor no exercício de suas respectivas funções;

(viii)

prêmios de seguro, bem como quaisquer despesas relativas à transferência de recursos do
Fundo entre bancos;

(ix)

inerentes à fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo, sem limitação
de valor;

(x)

inerentes à realização de Assembleia Geral de Cotistas ou de outros comitês ou conselhos que
venham a ser criados pelo Fundo, sem limitação de valor;

(xi)

com liquidação, registro, negociação e custódia de operações com ativos, incluindo despesas
de registro e manutenção de contas junto à B3, Selic, CBLC e/ou outras entidades análogas,
devendo ser observado, especificamente no tocante à taxa de custódia, o limite máximo de
0,045% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, sem prejuízo do valor mínimo mensal
estipulado no Compromisso de Investimento;

(xii)

contratação de terceiros para prestar serviços legais, fiscais, contábeis e de consultoria
especializada, incluindo serviços de avaliação dos títulos e valores mobiliários integrantes da
Carteira por empresa especializada, sem limitação de valor, observado o disposto no Parágrafo
Primeiro do Artigo 38 do Regulamento;

(xiii)

relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos do
Fundo;

(xiv)

contribuição anual devida às entidades autorreguladoras ou às entidades administradoras do
mercado organizado em que o Fundo tenha suas cotas admitidas à negociação;

(xv)

despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou
recibos de depósito de valores mobiliários;

(xvi)

gastos da distribuição primária de cotas, bem como com seu registro para negociação em
mercado organizado de valores mobiliários;

(xvii)

honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado;

(xviii) despesas inerentes à constituição do Fundo e/ou às ofertas de suas Cotas (tais como taxa de
registro junto ao Código Anbima, taxa de abertura de conta e/ou registro de oferta de cotas
junto à B3, remuneração do distribuidor das Cotas, despesas com cartório, despesas com o
registro da oferta de Cotas junto à CVM, despesas com advogados, viagens, hospedagem e
alimentação, taxas de estruturação/implantação cobradas pelos prestadores de serviços do
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Fundo etc.), sem limitação de valor, sendo passíveis de reembolso ao Administrador e/ou ao
Gestor apenas as despesas que tenham sido incorridas no prazo máximo de 1 (um) ano de
antecedência da data de registro do Fundo junto à CVM e desde que devidamente
comprovadas;
(xix)

remuneração do Administrador e do Gestor, nos termos previstos no Artigo 23 e no inciso (iii)
do Parágrafo Quarto do Artigo 24 do Regulamento;

(xx)

despesas com a manutenção do registro do Fundo junto ao Código Anbima e sua respectiva
base de dados.

Para fins de esclarecimento, também serão considerados encargos do Fundo eventuais despesas com
a contratação de terceiros e despesas incorridas por eles ou pelo Gestor e sua Equipe Chave para
prospecção, originação, monitoramento, reavaliação e desinvestimento de Sociedades Alvo (incluindo
aquelas que não virem eventualmente Sociedades Investidas), Sociedades Investidas e Outros Ativos,
incluindo, mas não se limitando a viagens, hospedagem e alimentação da Equipe Chave da Gestora, de
outros integrantes da Gestora e daqueles prestadores de serviços indicados no inciso (xii) do Artigo 38
do Regulamento.
Quaisquer despesas não previstas como encargos do Fundo deverão ser imputadas ao Gestor, salvo
decisão contrária da Assembleia Geral de Cotistas.
O Fundo deverá sempre manter em caixa recursos suficientes para fazer frente à, no mínimo, 1 (um)
ano de despesas, de acordo com estimativas feitas pelo Administrador e pelo Gestor, podendo tal
período mínimo ser eventualmente reduzido, a critério do Administrador.
5.17. Solução de Conflitos
O ADMINISTRADOR, O GESTOR, O FUNDO E OS COTISTAS SE OBRIGAM A SUBMETER À
ARBITRAGEM, A SER ADMINISTRADA PELA CÂMARA DE ARBITRAGEM DO MERCADO (CAM)
DA B3, TODA E QUALQUER CONTROVÉRSIA BASEADA EM MATÉRIA DECORRENTE DE OU
RELACIONADA AO REGULAMENTO, OU À CONSTITUIÇÃO, OPERAÇÃO, GESTÃO E
FUNCIONAMENTO DO FUNDO E QUE NÃO POSSAM SER SOLUCIONADAS AMIGAVELMENTE
PELO ADMINISTRADOR, PELO GESTOR, PELO FUNDO E PELOS COTISTAS DENTRO DE UM
PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO DA PARTE
ENVOLVIDA NA CONTROVÉRSIA, TAL COMO PREVISTO NO ARTIGO 50 DO REGULAMENTO.
5.18. Principais Fatores de Risco
Sem prejuízo dos demais fatores de risco descritos neste Prospecto Preliminar e no Regulamento, os 5
(cinco) principais fatores de risco aos quais o Fundo e os Cotistas estão expostos são:
(i)

Risco relacionado ao Resgate e à Liquidez das Cotas: conforme descrito na página 52 deste
Prospecto Preliminar.

(ii)

Riscos relacionados às Sociedades Alvo: conforme descrito na página 55 deste Prospecto
Preliminar.

(iii) Risco de Dependência de preços globais para insumos e determinação de preços finais: conforme
descrito na página 60 deste Prospecto Preliminar.
(iv) Risco Climático: conforme descrito na página 60 deste Prospecto Preliminar.
(v)

Risco relacionado à Apresentação de Renúncia Motivada ou Caracterização de Justa Causa na
Destituição do Gestor e eventual Pagamento Taxa de Performance Complementar ao Gestor em
caso de Destituição sem Justa Causa: conforme descrito na página 53 deste Prospecto Preliminar.
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6. 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 e no Regulamento, inclusive, mas
não se limitando, àquelas relativas ao objetivo do Fundo, política de investimento e composição da
Carteira e aos fatores de risco descritos a seguir.
As aplicações realizadas no Fundo e pelo Fundo não contam com garantia do Administrador, do
Coordenador Líder, do Gestor 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 o Administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de
completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas.
O Fundo e os ativos que comporão a sua Carteira estão sujeitos aos seguintes fatores de risco, entre
outros:
(i) Risco de Potencial Conflito de Interesses
O Regulamento prevê que atos que configurem potencial conflito de interesses entre o Fundo e o
Administrador, entre o Fundo e o Gestor, entre o Fundo e outros prestadores de serviço ou entre o
Fundo e Cotistas com potencial conflito de interesses dependem de aprovação prévia da Assembleia
Geral, nos termos do Artigo 24, XII, da Instrução CVM 578/16. A Instrução CVM 578/16 estabelece em
seu Artigo 24, XII, uma cláusula aberta indicando que quaisquer situações de potencial conflito de
interesses devem ser aprovadas no âmbito da Assembleia Geral, entre as quais os atos que configurem
potencial conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador ou o Gestor e entre o Fundo e qualquer
cotista, ou grupo de Cotistas, que detenham mais de 10% (dez por cento) das Cotas subscritas.
Além disso, estabelece o Artigo 33 da Instrução CVM 578/16 que, salvo aprovação em Assembleia Geral,
é vedada a aplicação de recursos do Fundo em títulos e valores mobiliários de companhias nas quais
participem: (i) o Administrador, o Gestor, os membros de comitês ou conselhos criados pelo Fundo e
Cotistas titulares de Cotas representativas de 5% (cinco por cento) do patrimônio do fundo, seus sócios e
respectivos cônjuges, individualmente ou em conjunto, com porcentagem superior a 10% (dez por cento)
do capital social votante ou total; (ii) quaisquer das pessoas mencionadas no inciso anterior que:
(a) estejam envolvidas, direta ou indiretamente, na estruturação financeira da operação de emissão de
valores mobiliários a serem subscritos pelo Fundo, inclusive na condição de agente de colocação,
coordenação ou garantidor da emissão; ou (b) façam parte de conselhos de administração, consultivo ou
fiscal da companhia emissora dos valores mobiliários a serem subscritos pelo fundo, antes do primeiro
investimento por parte do fundo. Adicionalmente, salvo aprovação em Assembleia Geral, é igualmente
vedada a realização de operações, pelo Fundo, em que este figure como contraparte das pessoas
mencionadas no item “(i)” acima, bem como de outros fundos de investimento ou carteira de valores
mobiliários administrados pelo Administrador ou pelo Gestor, exceto quando o Administrador ou o Gestor
atuarem: (x) como administrador ou gestor de fundos investidos ou na condição de contraparte do Fundo,
com a finalidade exclusiva de realizar a gestão de caixa e liquidez do Fundo; e (y) como administrador ou
gestor de fundo investido, desde que expresso em regulamento e quando realizado por meio de fundo
que invista, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em um único fundo.
Ressaltamos que o rol indicado acima é meramente exemplificativo, sendo certo que situações similares
às acima listadas poderão ser consideradas como situações de conflito de interesses, ficando, portanto,
sujeitas a aprovação prévia, específica e informada em Assembleia Geral, nos termos do Artigo 24,
inciso XII da Instrução CVM 578/16.
Desta forma, caso venha existir atos que configurem potencial conflito de interesses e estes sejam
aprovados em Assembleia Geral, respeitando os quóruns de aprovação estabelecidos, estes poderão
ser implantados, mesmo que não ocorra a concordância da totalidade dos Cotistas.
(ii) 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
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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 das Sociedades Investidas 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 das Sociedades Investidas e, consequentemente, do Fundo, afetando
a valorização de Cotas do Fundo e seus rendimentos.
(iii) Riscos de Alterações da Legislação Tributária
Alterações na legislação tributária ou na sua interpretação e aplicação podem implicar o aumento da
carga tributária incidente sobre o investimento no Fundo e o tratamento fiscal dos Cotistas. Essas
alterações incluem, mas não se limitam, a (i) eventual extinção de isenções fiscais, na forma da
legislação em vigor, (ii) possíveis majorações na alíquota e/ou na base de cálculo dos tributos
existentes, (iii) criação de tributos; bem como, (iv) mudanças na interpretação ou aplicação da
legislação tributária em vigor por parte dos tribunais ou das autoridades governamentais. Os efeitos de
medidas de alteração fiscal não podem ser quantificados, no entanto, poderão sujeitar o Fundo, as
Sociedades Investidas, os Outros Ativos e/ou os Cotistas a novos recolhimentos não previstos
inicialmente. Não há como garantir que as regras tributárias atualmente aplicáveis ao Fundo, às
Sociedades Investidas, aos Outros Ativos e aos Cotistas permanecerão vigentes, existindo o risco de
tais regras serem modificadas no contexto, inclusive, de uma eventual reforma tributária, o que poderá
impactar os resultados das Sociedades Investidas, dos Outros Ativos e, consequentemente, os
resultados do Fundo e a rentabilidade dos Cotistas. Com a edição da Instrução CVM 578, os FIPs
puderam investir em cotas de outros FIP, inclusive de forma preponderante. No entanto, a legislação
tributária ainda exige que, além de aderente às regras de diversificação da CVM, o FIP deverá investir,
no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em ações de sociedades
anônimas, debêntures conversíveis e bônus de subscrição.
(iv) Risco relacionados à Lei da Liberdade Econômica
A Lei da Liberdade Econômica estabelece princípios e alterações legislativas visando conferir segurança
jurídica à atividade econômica exercida por particulares, desburocratização e simplificação de
procedimentos necessários para exercício de tais atividades, e análise de impacto regulatório
previamente à edição e alteração de atos normativos, regras a serem observadas nos casos de
desconsideração da personalidade jurídica, dentre outras matérias. Para a indústria de fundos de
investimento e gestão de recursos, a Lei da Liberdade Econômica trouxe importante inovação, por meio
da criação de um novo capítulo no Código Civil, com a inclusão dos Artigos 1.368-C ao 1.368-F, para
tratar do regime jurídico aplicável aos fundos de investimento.
Adicionalmente, com a edição da Lei da Liberdade Econômica, os fundos de investimento passaram a
ser constituídos sob a forma de condomínio de natureza especial, competindo exclusivamente à CVM
sua regulamentação. Ou seja, reconheceu-se a aplicabilidade de um regime sui generis aos fundos de
investimento, como o Fundo, que possuem natureza condominial híbrida e que, portanto, exigem
regulação específica. Até a data do Regulamento, a CVM não havia editado regulamentação específica
para regular o tema, sendo que não há, na data do Regulamento, como (i) prever o impacto ou a
extensão das regras que serão editadas pela CVM sobre o tema, (ii) garantir que os Cotistas não serão
obrigados a realizar novos aportes no Fundo na hipóteses de o Fundo incorrer em perdas que tornem
o seu Patrimônio Líquido negativo, observado o disposto no Artigo 1.368-D, §1º, do Código Civil.
Ainda, em virtude da Lei da Liberdade Econômica, o Código Civil passou a prever, na hipótese de
insuficiência do patrimônio dos fundos de investimento com limitação de responsabilidade para responder
por suas dívidas, a aplicação das regras de insolvência civil previstas no Código Civil. A insolvência civil
dos fundos de investimento poderá ser requerida judicialmente (i) pelos credores do fundo; (ii) após
deliberação dos seus cotistas, seguindo previsão específica do regulamento; ou (iii) após manifestação
da CVM com esta orientação. Referida alteração deve ensejar diversos debates sobre os efeitos da
aplicação do regime de insolvência civil a entidade que poderá conferir responsabilidade limitada a seus
investidores e prestadores de serviços, bem como sobre sua operacionalização em casos concretos. Ainda,
tendo em vista a ausência de precedentes específicos, não há como assegurar o prazo no qual os Cotistas
receberiam seus recursos na hipótese de eventual insolvência do Fundo.
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(v) Risco de Patrimônio Líquido Negativo
As eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do Capital Subscrito pelos
Cotistas e em razão da natureza condominial do Fundo, os Cotistas são responsáveis por suprir os
recursos necessários para reverter um eventual patrimônio líquido negativo. Dessa forma, os Cotistas
podem ser chamados a aportar recursos adicionais no Fundo.
(vi) Risco de Cancelamento da Oferta
Caso não consiga realizar a distribuição de Cotas em montante equivalente ao Montante Mínimo da
Oferta, o Administrador será obrigado a cancelar a Oferta, cancelando também os eventuais
Compromissos de Investimentos celebrados até a decisão de cancelamento. Nessa hipótese, os valores
eventualmente depositados pelos Investidores serão devolvidos integralmente, no prazo de até 5 (cinco)
Dias Úteis, de acordo com os Critérios de Restituição de Valores.
Caso o Montante Mínimo da Oferta não seja atingido, a Oferta será cancelada, sendo todos
os Compromissos de Investimento automaticamente cancelados. Para maiores
informações, vide “4.1.14. Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação,
Suspensão e Cancelamento da Oferta” na página 24 deste Prospecto Preliminar.
Neste caso, a expectativa de rentabilidade dos Investidores poderá ser prejudicada.
Adicionalmente, caso seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, mas não seja atingido o
Montante Total da Oferta, o Fundo terá menos recursos para investir em Sociedades Alvo,
podendo impactar negativamente na rentabilidade das Cotas. Ainda, em caso de
distribuição parcial, a quantidade de Cotas da Primeira Emissão distribuídas será inferior
ao Montante Total da Oferta, ou seja, existirão menos Cotas da Primeira Emissão do Fundo
em negociação no mercado secundário, ocasião em que a liquidez das Cotas do Fundo será
reduzida.
(vii) Risco relacionado à Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta
Conforme disposto neste Prospecto, há possibilidade de subscrição de Cotas por Pessoas Vinculadas,
até o limite de 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas ofertadas, salvo se verificar o Coordenador Líder
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Cotas objeto da Oferta (sem considerar as Cotas
Adicionais). A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá: (i) reduzir a quantidade de Cotas
para os Investidores, reduzindo a liquidez dessas Cotas posteriormente no mercado secundário; e
(ii) prejudicar a rentabilidade do Fundo. O Administrador, o Gestor e o Coordenador Líder não têm
como garantir que o investimento nas Cotas por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas
Pessoas Vinculadas não optarão por manter suas Cotas fora de circulação.
(viii) Riscos relacionados à atuação do Gestor
O Gestor, instituição responsável pela gestão dos ativos integrantes da carteira do Fundo, presta ou
poderá prestar serviços de gestão da carteira de investimentos para outros fundos de investimento que
tenham política de investimento similar à política de investimento do Fundo. Desta forma, no âmbito de
sua atuação na qualidade de gestor do Fundo e de tais fundos de investimento, é possível que o Gestor
acabe por decidir alocar determinados ativos em outros fundos de investimento que podem, inclusive,
ter um desempenho melhor que os ativos alocados no Fundo, de modo que não é possível garantir que
o Fundo deterá a exclusividade ou preferência na aquisição de tais ativos. Além disso, os integrantes
da Equipe-Chave poderão dedicar parcela de seu tempo e atenção a questões relacionadas a outros
fundos de investimento que venham a ser geridos pelo Gestor.
(ix) Risco relacionado ao Resgate e à Liquidez das Cotas
O Fundo, constituído sob forma de condomínio fechado, não admite o resgate de suas Cotas a qualquer
momento. A amortização das Cotas será realizada à medida que o Fundo tenha disponibilidade para
tanto, na forma prevista no Regulamento, ou na data de liquidação do Fundo. Além disso, o mercado
secundário de cotas de fundos de investimento é muito pouco desenvolvido no Brasil, havendo o risco
para os Cotistas que queiram se desfazer dos seus investimentos no Fundo, de não conseguirem
negociar suas Cotas em mercado secundário em função da potencial ausência de compradores
interessados. Assim, em razão da baixa liquidez das Cotas e observado o disposto no Capítulo VI do
Regulamento, os Cotistas poderão ter dificuldade em realizar a venda das suas Cotas e/ou poderão
obter preços reduzidos na venda de suas Cotas.
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(x) Risco relacionado ao Fundo DI
Tendo em vista que os Cotistas das Cotas Classe A passarão a ser cotistas do Fundo DI, os Cotistas das
Cotas Classe A encontrar-se-ão sujeitos aos riscos do Fundo DI, conforme descritos no regulamento do
Fundo DI. Além disso, os Cotistas e, consequentemente, o Fundo podem ter sua rentabilidade
prejudicada em razão dos seguintes fatores: (i) entraves operacionais no momento de realização dos
resgates das cotas do Fundo DI; (ii) desalinhamento entre (a) o prazo para a integralização de Cotas
no Fundo em razão de chamadas de capital realizadas pela Administradora, mediante orientação do
Gestor, e (b) oportunidades de investimento em Sociedades Alvo visualizadas pelo Gestor, e (iii) outros
atrasos ou óbices de ordem operacional que façam com que os recursos não possam ser
tempestivamente aportados no Fundo. Ainda, o patrimônio líquido do Fundo DI poderá se tornar
insuficiente para fazer frente às obrigações de integralizar as Cotas Classe A, de maneira que os Cotistas
Classe A poderão ser chamados a aportar recursos adicionais no Fundo. Adicionalmente, em virtude das
despesas, encargos e rentabilidade do Fundo DI, bem como o custo de oportunidade da alocação dos
recursos dos Cotistas Classe A necessariamente em cotas do Fundo DI, o rendimento combinado dos
Cotistas que subscreverem cotas do Fundo e do Fundo DI pode ser impactada por tais custos e
rendimento e, portanto, ser menor que a rentabilidade dos Cotistas detentores de Cotas Classe B.
(xi) Risco de Liquidez
Consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos integrantes da Carteira nos
respectivos mercados em que são negociados, devido a condições específicas atribuídas a esses ativos
ou aos próprios mercados em que são negociados. Em virtude de tais riscos, o Fundo poderá encontrar
dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no tempo desejados, de
acordo com a estratégia de gestão adotada para o Fundo, o qual permanecerá exposto, durante o
respectivo período de falta de liquidez, aos riscos associados aos referidos ativos, que podem, inclusive,
obrigar o Fundo a aceitar descontos nos seus respectivos preços, de forma a realizar sua negociação
em mercado. Estes fatores podem prejudicar o pagamento de amortizações e resgates aos Cotistas,
nos termos do Capítulo VI do Regulamento.
(xii) Risco relacionado à Apresentação de Renúncia Motivada ou Caracterização de Justa
Causa na Destituição do Gestor e eventual Pagamento Taxa de Performance Complementar
ao Gestor em caso de Destituição sem Justa Causa
O Gestor poderá ser destituído de suas funções com ou sem Justa Causa, mediante deliberação da
Assembleia Geral, nos termos da Instrução CVM 578. Na hipótese de destituição do Gestor por Justa
Causa, esse terá direito à respectiva parcela da Taxa de Administração devida até a data de sua
destituição, não lhe sendo devida, contudo, qualquer Taxa de Performance. Fica estabelecido que a
Justa Causa relativa ao Gestor não deve ser fundamenta para destituição dos demais prestadores de
serviços, e tampouco impactará a remuneração devida aos demais prestadores de serviços. Na hipótese
de destituição sem Justa Causa ou Renúncia Motivada, o Gestor terá o direito de receber a respectiva
parcela da Taxa de Administração devida até a data de sua destituição. Além disso, o Gestor terá direito
a receber ainda a Taxa de Performance Complementar, a ser calculada e paga nos termos do Parágrafo
Oitavo e seguintes do Artigo 24 do Regulamento, além de uma multa equivalente a 12 (doze) meses
da remuneração devida ao Gestor deduzida da Taxa de Administração, conforme previsto no respectivo
contrato de gestão celebrado entre Gestor e Fundo, sendo tal Multa por Destituição incorporada à Taxa
de Administração no mês subsequente ao da efetiva substituição do Gestor e debitada como encargo
do Fundo. A destituição sem Justa Causa do Gestor poderá dificultar a contratação de futuros gestores
para o Fundo tendo em vista que, dentre outros fatores, (i) o eventual pagamento da Taxa de
Performance Complementar ao Gestor destituído sem Justa Causa ou que apresentou Renúncia
Motivada poderá impactar a remuneração de desempenho ou qualquer outro tipo de remuneração
devida ao gestor de recursos que substituir o Gestor destituído sem Justa Causa, e (ii) o Fundo pode
ter dificuldades para selecionar e contratar um gestor de recursos devidamente capacitado que esteja
disposto a prestar serviços a um fundo de investimento em participações que já esteja em
funcionamento. Os fatores acima poderão impactar negativamente os Cotistas e o Fundo.
(xiii) Risco de Concentração
O Fundo poderá concentrar seus investimentos em uma única Sociedade Alvo ou em poucas Sociedades
Alvo de forma a concentrar o risco da carteira em poucos ativos. Adicionalmente, caso o Fundo invista
preponderantemente em Outros Ativos, deverão ser observados os limites de aplicação por emissor e
por modalidade dos Outros Ativos estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento em
participações, aplicando-se as regras de enquadramento e desenquadramento estabelecidas. O risco da
aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a
concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial. Os riscos de concentração da
carteira englobam, ainda, na hipótese de inadimplemento do emissor do ativo em questão, o risco de
perda de parcela substancial ou até mesmo da totalidade do capital integralizado pelos Cotistas.
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(xiv) Risco de Coinvestimento
O Fundo poderá, na forma prevista no Regulamento e observado o disposto na regulamentação
aplicável, coinvestir nas Sociedades Alvo e/ou nas Sociedades Investidas por parte dos Cotistas, do
Administrador, e/ou do próprio Gestor, de forma direta ou por meio de outros veículos de investimento,
sediados no Brasil ou no exterior, inclusive aqueles administrados e/ou geridos pelo Administrador, pelo
Gestor e/ou por suas partes relacionadas. Em caso de coinvestimentos com Cotistas, não há qualquer
obrigação de o Gestor apresentar a oportunidade a todos os Cotistas e nem de aceitar a participação
de mais de um interessado. Não há qualquer garantia de participação em coinvestimento pelos Cotistas
e o Gestor poderá ter discricionariedade de escolher aquele que entender mais adequado. Não há como
garantir que a escolha se mostrará acertada e nem que não haverá conflitos potenciais ou efetivos no
futuro em razão de tais escolhas. Ainda, o Fundo poderá coinvestir com ou outros fundos e/ou veículos
geridos/administrados pelo Administrador e/ou Gestor, os quais poderão ter participações maiores que
as do Fundo nas Sociedades Alvo e/ou Sociedades Investidas, e em decorrência, maior participação no
processo de governança dessas Sociedades Alvo e/ou Sociedades Investidas. Nesses casos, o Fundo,
na posição de acionista minoritário, estará sujeito significativamente aos atos de governança dos
membros da gestão, conselho de administração e/ou comitês de governança não indicados pelo Fundo,
e cujos interesses podem, por vezes, estar em conflito com os interesses do Fundo. O coinvestimento
envolve riscos adicionais que podem não estar presentes em investimentos onde um coinvestidor não
está envolvido, incluindo a possibilidade de que um coinvestidor ou coinvestidores venham a tomar
decisões (sozinho ou em bloco) ou tenham interesses ou objetivos que são diferentes daqueles do
Fundo, inclusive devido a dificuldades financeiras ou outras formas de conduta que afetem o seu
comportamento, resultando em um impacto negativo sobre tal investimento. Não há garantia de que
direitos usualmente oferecidos a acionistas minoritários estarão disponíveis para o Fundo com relação
a qualquer investimento, ou que tais direitos irão proporcionar proteção suficiente dos interesses do
Fundo.
(xv) Riscos relacionados ao Investimento do Fundo nas Sociedades Investidas e nas
Sociedades Alvo
Embora o Fundo tenha participação no processo decisório das Sociedades Investidas, salvo nas
hipóteses previstas na regulamentação aplicável, não há garantias de (i) bom desempenho das
Sociedades Investidas, (ii) solvência das Sociedades Investidas, ou (iii) continuidade das atividades
das Sociedades Investidas. Tais riscos, se materializados, podem impactar negativa e significativamente
os resultados do Fundo e, portanto, da Carteira e o valor das Cotas.
(xvi) Risco de Governança
Caso o Fundo venha a emitir novas Cotas ou caso seja criada uma nova classe de Cotas, mediante
deliberação em Assembleia Geral de Cotistas, os novos cotistas podem modificar a relação de poderes
para alteração do Regulamento. De igual modo, os atuais Cotistas, desde que titulares de determinada
quantidade de Cotas para fins de observância do quórum previsto no Regulamento o qual pode ser, em
determinados casos, a maioria dos presentes à Assembleia Geral, poderão, independentemente da
presença da totalidade dos Cotistas do Fundo na respectiva Assembleia Geral de Cotistas, ou, ainda, do
voto afirmativo da totalidade dos Cotistas do Fundo ou mesmo, em determinados casos, da maioria das
Cotas emitidas, na respectiva Assembleia Geral de Cotistas, aprovar alterações ao Regulamento ou a
autorização da prática de atos não previstos ou em excesso ao previsto no Regulamento. Tais alterações
ou atos poderão afetar o modo de operação do Fundo ou resultar em custos adicionais ao Fundo de
forma contrária ao interesse de parte dos Cotistas.
(xvii) Possibilidade de Endividamento pelo Fundo
O Fundo poderá contrair ou efetuar empréstimos nas hipóteses previstas no Regulamento, de modo
que o patrimônio líquido do Fundo poderá ser afetado em decorrência da eventual obtenção de tais
empréstimos.
(xviii) Ausência de Direito de Controlar as Operações do Fundo
Os Cotistas, em geral, não terão oportunidade de participar nas operações do dia a dia do Fundo. A
propriedade das Cotas não confere aos seus titulares a propriedade direta sobre os ativos a serem
investidos pelo Fundo ou sobre fração ideal específica de tais ativos. Os direitos dos Cotistas são
exercidos sobre todos os ativos da carteira de modo não individualizado, proporcionalmente ao número
de Cotas detidas.
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(xix) Riscos relacionados às Sociedades Alvo
A carteira do Fundo estará concentrada em valores mobiliários de emissão das Sociedades Alvo. Não
há garantias de: (i) bom desempenho de quaisquer das Sociedades Alvo; (ii) solvência das Sociedades
Alvo; (iii) continuidade das atividades das Sociedades Alvo; (iv) liquidez para a alienação dos valores
mobiliários das Sociedades Alvo; e (v) valor esperado na alienação dos valores mobiliários das
Sociedades Alvo. Tais riscos, se materializados, podem impactar negativa e significativamente os
resultados da carteira do Fundo e o valor das Cotas. Os pagamentos relativos aos títulos e/ou valores
mobiliários de emissão das Sociedades Alvo, como dividendos, juros, amortizações e outras formas de
remuneração/bonificação podem vir a se frustrar em razão da insolvência, falência, mau desempenho
operacional da respectiva Sociedade Alvo, ou, ainda, outros fatores. Em tais ocorrências, o Fundo e os
seus Cotistas poderão experimentar perdas, não havendo qualquer garantia ou certeza quanto à
possibilidade de eliminação de tais riscos. Não há garantia quanto ao desempenho do segmento
econômico de atuação de cada Sociedade Alvo e nem tampouco certeza de que o desempenho de cada
uma das Sociedades Alvo acompanhe pari passu o desempenho médio de seu respectivo segmento.
Adicionalmente, ainda que o desempenho das Sociedades Alvo acompanhe o desempenho das demais
empresas e fundos de investimento em participações de seu respectivo segmento, não há garantia de
que o Fundo, e os seus Cotistas não experimentarão perdas, nem certeza quanto à possibilidade de
eliminação de tais riscos. Em função de diversos fatores relacionados ao funcionamento de órgãos
públicos de que pode vir a depender o Fundo no desempenho de suas operações, não há garantias de
que o Fundo conseguirá exercer todos os seus direitos de sócio ou cotista das Sociedades Alvo, ou como
adquirente ou alienante de valores mobiliários de emissão de tais Sociedades Alvo, nem de que, caso o
Fundo e/ou o fundo que vier a ser investidos pelo Fundo consigam exercer tais direitos, os efeitos
obtidos serão condizentes com os seus direitos originais e/ou obtidos no tempo esperado. Tais fatores
poderão impactar negativamente a rentabilidade da carteira do Fundo. Os investimentos do Fundo
poderão ser feitos em companhias fechadas, as quais, embora tenham de adotar as práticas de
governança indicadas no Regulamento, não estão obrigadas a observar as mesmas regras que as
companhias abertas relativamente à divulgação de suas informações ao mercado e a seus acionistas, o
que pode representar uma dificuldade para o Fundo quanto (a) ao bom acompanhamento das atividades
e resultados da Sociedade Alvo e (b) a correta decisão sobre a liquidação do investimento, o que pode
afetar o valor da carteira do Fundo e as Cotas.
(xx) Risco de responsabilização por passivos da Sociedade Alvo
Nos termos da regulamentação, o Fundo deverá participar do processo de tomada de decisões
estratégicas das Sociedades Alvo. Tal participação, em razão da responsabilidade a ela inerente, pode
sujeitar o Fundo a reivindicações a que ele não estaria sujeito se fosse apenas um investidor passivo.
Por exemplo, caso uma Sociedade Alvo tenha sua falência decretada ou sua personalidade jurídica
desconsiderada, a responsabilidade pelo pagamento de determinados passivos poderá ser atribuída ao
Fundo, resultando em prejuízo aos Cotistas. Há casos em que o Poder Judiciário, notadamente a Justiça
do Trabalho, atribui aos acionistas a responsabilidade por passivos de uma companhia
independentemente da caracterização dos requisitos necessários para tanto, conforme estabelecidos na
legislação brasileira, e independentemente da participação de cada acionista no capital social e/ou na
administração da companhia. Além disso, no âmbito de suas atividades, as Sociedades Alvo,
eventualmente, o próprio Fundo poderão responder a processos administrativos ou judiciais movidos
por terceiro. Em tais hipóteses, não há garantia de que o Fundo terá êxito na defesa de seus interesses,
podendo haver prejuízos para o Fundo e seus Cotistas.
(xxi) Sociedades Alvo estão sujeitas à Lei Anticorrupção Brasileira
Determinadas Sociedades Alvo estão sujeitas à legislação anticorrupção brasileira, que possui sanções
severas e pode fundamentar investigações e processos diversos, nos âmbitos administrativo, cível e
criminal, contra pessoas físicas e jurídicas, a depender do caso. Além de outras leis já existentes e
aplicáveis a atos de corrupção, a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, entrou em vigor em 29 de janeiro
de 2014, instituindo a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática
de determinados atos lesivos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Isso significa que,
caso ocorram os atos ilícitos previstos por essa lei, no interesse ou benefício das Sociedades Alvo, essas
pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas independentemente de culpa ou dolo, ainda que tais atos
tenham sido realizados sem a autorização ou conhecimento de seus gestores.
(xxii) Risco de Mercado
Consiste no risco de flutuações nos preços e na rentabilidade dos ativos integrantes da Carteira, os
quais são afetados por diversos fatores de mercado, como liquidez, crédito, alterações políticas,
econômicas e fiscais. Essas oscilações de preço podem fazer com que determinados ativos sejam
avaliados por valores diferentes ao de emissão e/ou contabilização, podendo acarretar volatilidade das
Cotas e perdas aos Cotistas.
55

(xxiii) 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 Alvos, 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 Alvo. Dessa
maneira, caso sejam aprovados quaisquer aumentos de capital das Sociedades Alvo 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 Alvo diluída.
(xxiv) Risco de Precificação dos Ativos
A precificação dos títulos e valores mobiliários e demais ativos financeiros integrantes da Carteira será
realizada de acordo com os critérios e procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores
mobiliários e demais operações estabelecidas no Regulamento e na regulamentação em vigor, havendo
o risco de que a avaliação da Carteira não reflita necessariamente o valor da Carteira quando da venda
de ativos. Referidos critérios de avaliação de ativos, tais como os de marcação a mercado, poderão
ocasionar variações no valor dos ativos do Fundo, podendo resultar em perdas aos Cotistas.
(xxv) Risco de Crédito
Consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros e/ou principal pelos emissores
dos ativos ou pelas contrapartes das operações do Fundo, podendo ocasionar, conforme o caso, a
redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas e não
liquidadas. Alterações e equívocos na avaliação do risco de crédito do emissor podem acarretar
oscilações no preço de negociação dos ativos que compõem a Carteira.
(xxvi) Risco de crédito de eventuais debêntures da carteira do Fundo
Consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros e/ou principal pelas Sociedades
Alvo emissoras dos valores mobiliários que poderão compor a carteira do Fundo ou pelas contrapartes
das operações do Fundo, podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas
financeiras até o valor das operações contratadas e não liquidadas. Alterações e equívocos na avaliação
do risco de crédito do emissor podem acarretar oscilações no preço de negociação dos ativos que
compõem a carteira do Fundo.
(xxvii) 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.
(xxviii) Riscos de Acontecimentos e Percepção de Risco em outros Países
O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de
mercado de outros países, incluindo países de economia emergente. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço de ativos e valores
mobiliários emitidos no País, reduzindo o interesse dos investidores nesses ativos, entre os quais se
incluem as Cotas, o que poderá ter um efeito negativo nos resultados do Fundo e na rentabilidade dos
Cotistas.
(xxix) Riscos referente ao investimento em ativos no exterior
O Fundo poderá investir até 20% (vinte por cento) de seu Capital Subscrito em ativos no exterior,
sediados e/ou localizados, direta e/ou indiretamente em Países Alvo ou adquirir Cotas de fundos de
investimento que invistam no exterior. Caso o Fundo venha a investir em ativos no exterior, os
investimentos do Fundo estarão expostos a: (i) riscos advindos de alterações nas condições política,
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econômica ou social nos países onde as respectivas sedes das Sociedades Investidas estejam
estabelecidas, bem como aos riscos decorrentes de alterações regulatórias das respectivas autoridades
locais; e (ii) riscos associados a flutuações do câmbio de ativos financeiros atrelados à moeda
estrangeira.
(xxx) Risco de Retorno não idêntico aos Fundos Paralelos
O Fundo deverá coinvestir com outros veículos de investimentos também geridos pela Aqua Capital,
alguns dos quais deverão ser constituídos no Brasil e denominados em Reais, enquanto outros serão
constituídos no exterior (‘Fundos Paralelos”). Os Fundos Paralelos poderão coinvestir em uma mesma
oportunidade de investimento através de um ou vários veículos de investimento, de acordo com os
termos estabelecidos pelo Parallel Funds Sharing Agreement, a ser celebrado entre os o Fundo e os
Fundos Paralelos. Sujeito aos termos e condições do Parallel Funds Sharing Agreement, o Fundo e os
Fundos Paralelos da estrutura de investimento irão investir em base pari passu, observados os critérios
dispostos no Agreement, de forma que cada Fundo Paralelo deverá arcar, de maneira pro rata, com
quaisquer encargos, indenizações, garantias, e outras obrigações relativas aos investimentos realizados.
Dessa forma, justamente pelos investimentos ocorrerem de maneira pro rata por cada Fundo Paralelo,
é provável que o Fundo terá retornos diferentes de alguns ou de todos os Fundos Paralelos por motivos
diversos, incluindo eventuais ajustes cambiais em relação aos Fundos Paralelos constituídos no exterior
que fizeram seu compromisso de investimento em dólar, pelo exercício de direitos de preferência, tag
along, drag along ou mesmo pela aplicação de mecanismos de equalização em virtude de fechamentos
subsequentes entre os investidores da estrutura, os quais poderão exigir o rebalanceamento entre o
Fundo e os Fundos Paralelos de acordo com os critérios previstos no Parallel Funds Sharing Agreement.
(xxxi) Risco relacionado a Fatores Macroeconômicos e à Política Governamental
O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao seu
controle, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais
de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a
ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo
variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e de mudanças legislativas. Tais
eventos podem resultar em (i) perda de liquidez dos ativos que compõem a Carteira, e
(ii) inadimplemento por parte dos emissores dos ativos. 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 Federal 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 e os Cotistas de forma negativa.
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 ativos 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 o
Administrador e o Gestor, qualquer multa ou penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por qualquer
razão, a inabilidade ou impossibilidade de alienação dos ativos 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
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de preços, elevação de taxas de juros ou influenciar a política fiscal vigente poderão impactar o Fundo,
as Sociedades Alvo 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 aos acontecimentos
nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários
emitidos no País, reduzindo o interesse dos investidores nesses ativos, entre os quais se incluem as
Cotas, o que poderá prejudicar de forma negativa as atividades das Sociedades Alvo e, por conseguinte,
os resultados do Fundo e a rentabilidade dos Cotistas.
Além disso, fatores relacionados à geopolítica internacional podem afetar adversamente a economia
brasileira e, por consequência, o mercado de capitais. O conflito envolvendo a Federação Russa e a
Ucrânia, por exemplo, traz como risco uma nova alta nos preços dos combustíveis e do gás; ocorrendo
simultaneamente à possível valorização do dólar, esses aumentos causariam ainda mais pressão
inflacionária e poderiam dificultar a retomada econômica brasileira. Adicionalmente, o conflito impacta
o fornecimento global de commodities agrícolas, de modo que, havendo reajuste para cima do preço
dos grãos devido à alta procura, a demanda pela produção brasileira aumentaria, tendo em vista a alta
capacidade de produção e a consequente possibilidade de negociar por valores mais competitivos; dessa
forma, aumentam-se as taxas de exportação e elevam-se os preços internos, o que gera ainda mais
pressão inflacionária. Por fim, importante mencionar que parcela significativa do agronegócio brasileiro
é altamente dependente de fertilizantes importados da Federação Russa, bem como de dois de seus
aliados (República da Bielorrússia e República Popular da China); dessa forma, a mudança na política
de exportação desses produtos poderá impactar negativamente a economia e, por consequência, o
mercado de capitais. Frise-se que, diante da invasão perpetrada no dia 24 de fevereiro de 2022,
afloraram-se as animosidades não apenas entre os países diretamente envolvidos, mas em muitas
outras nações indiretamente interessadas na questão, trazendo um cenário de altíssima incerteza para
a economia global, possivelmente no longo prazo, o que poderá prejudicar as atividades das Sociedades
Alvo e/ou Sociedades Investidas e, por conseguinte, os resultados do Fundo e a rentabilidade dos
Cotistas.
(xxxii) Risco relacionado à Morosidade da Justiça Brasileira
O Fundo poderá ser parte de demandas judiciais relacionadas aos negócios das Sociedades Investidas,
tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Em virtude da reconhecida morosidade do sistema judiciário
brasileiro, a resolução de tais demandas poderá não ser alcançada em tempo razoável. Ademais, não
há garantia de que o Fundo obterá resultados favoráveis em suas demandas judiciais. Os fatos
mencionados acima poderão afetar de forma adversa o desenvolvimento dos negócios do Fundo e,
consequentemente, os resultados do Fundo e a rentabilidade dos Cotistas.
(xxxiii) Ausência de liquidez dos ativos da Carteira do Fundo
Os investimentos no Fundo serão feitos, preponderantemente, em ativos não negociados publicamente
no mercado e com liquidez significativamente baixa, portanto, caso (a) o Fundo precise vender tais
ativos; ou (b) o Cotista receba tais ativos como pagamento de resgate ou amortização de suas Cotas
(em ambos os casos inclusive para efetuar a liquidação do Fundo): (1) poderá não haver mercado
comprador de tais ativos, ou (2) o preço efetivo de alienação de tais ativos poderá resultar em perda
para o Fundo ou, conforme o caso, o Cotista.
(xxxiv) 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: (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.
(xxxv) Riscos Relacionados aos Direitos e Obrigações Sobreviventes
O Administrador poderá manter o Fundo em funcionamento após o final do Prazo de Duração nas
hipóteses descritas no Parágrafo Único do Artigo 3º do Regulamento. A capacidade do Fundo de
amortizar as Cotas com a distribuição de proventos decorrentes do recebimento de valores decorrentes
das referidas hipóteses está condicionada a eventos futuros e obrigações contratuais e legais que podem
não estar sob o controle do Administrador e/ou do Gestor. Em razão do exposto acima, recursos do
Fundo poderão ser retidos para fazer frente às referidas hipóteses e, se for o caso, somente liberados
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aos Cotistas mesmo após o encerramento do Prazo de Duração. Adicionalmente, poderão ocorrer
situações em que os Cotistas sejam chamados para aportar recursos adicionais no Fundo para fazer
frente às hipóteses descritas no Parágrafo Único do Artigo 3º do Regulamento, mesmo após o
encerramento do Prazo de Duração.
(xxxvi) Riscos de não Realização dos Investimentos do Fundo
Os investimentos do Fundo são considerados de médio e longo prazo e o retorno do investimento pode
não ser condizente com o esperado pelo Cotista. Não há garantias de que os investimentos pretendidos
pelo Fundo estarão disponíveis no momento e em quantidades convenientes ou desejáveis à satisfação
de sua política de investimento, o que pode resultar em investimentos menores ou mesmo na não
realização desses investimentos.
(xxxvii) Risco de Descontinuidade
O Artigo 43 do Regulamento estabelece hipóteses de liquidação antecipada do Fundo. Nessas situações,
os Cotistas terão seu horizonte original de investimento reduzido e poderão não conseguir reinvestir os
recursos recebidos com a mesma remuneração proporcionada pelo Fundo (conforme aplicável), não
sendo devida pelo Fundo, pelo Administrador ou pelo Custodiante, nenhuma indenização, multa ou
penalidade, a qualquer Cotista, a qualquer título, em decorrência desse fato.
(xxxviii) Risco de Reciclagem de Capital
Os proventos da venda ou outro desinvestimento das Sociedades Alvo poderão estar sujeitos a
reinvestimentos uma vez distribuído de acordo com o Parágrafo 3º, Artigo 9 do Regulamento e nos
termos do inciso II, Artigo 11 da Instrução CVM 578. Dessa forma, para fins de verificação de
enquadramento do Fundo, nos termos da regulamentação aplicável e do Regulamento, poderão ser
somados aos ativos investidos em Carteira, os que sejam decorrentes de operações de desinvestimento:
(a) no período entre a data do efetivo recebimento dos recursos e o último dia útil do 2º mês
subsequente a tal recebimento, nos casos em que ocorra o reinvestimento dos recursos em ativos
previstos no Regulamento; (b) no período entre a data do efetivo recebimento dos recursos e o último
dia útil do mês subsequente a tal recebimento, nos casos em que não ocorra o reinvestimento dos
recursos em ativos previstos no Regulamento; ou (c) enquanto vinculados a garantias dadas ao
comprador do ativo desinvestido.
(xxxix) Ausência de Classificação de Risco das Cotas
As Cotas não foram objeto de classificação de risco e, com isso, os Investidores não contarão com uma
análise de risco independente realizada por uma empresa de classificação de risco (empresa de rating).
Caberá aos potenciais Investidores, antes de subscrever as Cotas, analisar todos os riscos envolvidos
na aquisição de Cotas, inclusive, mas não somente, aqueles aqui descritos.
(xl) Risco da Inexistência de Rendimento Pré-Determinado
O valor das Cotas poderá ser atualizado periodicamente conforme definido no Regulamento. Tal
atualização tem como finalidade definir qual parcela do patrimônio líquido, devidamente ajustado, deve
ser alocada ao Cotista quando da liquidação de suas Cotas e não representa nem deverá ser
considerada, sob nenhuma hipótese ou circunstância, como uma promessa ou obrigação, legal ou
contratual do Administrador, do Gestor e/ou de suas respectivas partes relacionadas, em assegurar tal
alocação ou remuneração ao Cotista, não sendo aplicado às Cotas qualquer garantia de rendimento.
(xli) Risco de intervenção governamental e controle de preços de alimentos básicos ou
redução de subsídios governamentais ao setor de agronegócios
O setor de agronegócio é tipicamente influenciado pelo governo, uma vez que o preço dos produtos do
agronegócio muitas vezes presume uma variável política e social fundamental. Isso afeta
particularmente os produtores primários do agronegócio, mas também pode afetar o restante do setor
indiretamente. Historicamente, a intervenção negativa dos governos sul-americanos no setor de
agronegócios geralmente se opera por meio do controle de preços e das cotas de exportação e impostos,
mas esse controle pode assumir outras formas. Como as Sociedades Alvo serão pertencentes ao setor
de agronegócios em geral, elas poderão ser impactadas direta ou indiretamente pela intervenção
governamental no setor. Não há garantia ou previsão de qual será o impacto dessas medidas, ou
quaisquer outras medidas futuras que possam ser adotadas pelos governos dos Países Alvo, sobre os
negócios, condições financeiras e operações das Sociedades Alvo.
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(xlii) Risco de Proibições ou Restrições às Importações por Países Importadores
As Sociedades Alvo exportadoras podem vir a enfrentar fortes barreiras à entrada em mercados
desenvolvidos, particularmente nos Estados Unidos e na União Europeia, onde a produção agrícola é
subsidiada e há fortes cotas de importação e restrições não tarifárias em vigor. A natureza das limitações
em importações do agronegócio é altamente arbitrária e depende principalmente de negociações entre
os governos e os produtores do agronegócio dos países importadores. As proibições ou restrições
impostas por esses importadores podem dificultar a venda dos produtos agrícolas pelas Sociedades
Investidas, impactando em sua capacidade de geração de rendas e, portanto, na própria rentabilidade
do Fundo.
(xliii) Risco de Dependência de Preços Globais para Insumos e Determinação dos Preços
(Commodities)
O setor de agronegócios é e continuará sendo extremamente sensível aos mercados globais de
commodities, já que tanto o preço de seus insumos quanto o de seus produtos dependem muito dele.
Os mercados globais de commodities são extremamente voláteis e imprevisíveis e podem afetar
severamente os lucros e a viabilidade econômica das Sociedades Alvo e/ou Sociedades Investidas e
consequentemente, do Fundo. As empresas do agronegócio com insumos cotados em dólares e vendas
cotadas em moedas locais podem ser severamente afetadas por uma das ou uma combinação de
mudanças adversas nas taxas de câmbio e preços de commodities.
(xliv) Risco Climático
A maioria das empresas do agronegócio é afetada por questões climáticas, incluindo pragas, fertilização
do solo e outros fatores que não podem ser controlados diretamente pelas Sociedades Investidas e que
afetam drasticamente a produtividade. Esses fatores não podem ser controlados ou mitigados, exceto
por certos tipos limitados de seguros e diversificação geográfica. O clima afeta não apenas os
rendimentos, mas também as decisões de investimento no plantio. Dessa forma, a produtividade das
Sociedades Alvo e/ou Sociedades Investidas podem ser negativamente afetadas por fatores climáticos
e, consequentemente, afetarem a rentabilidade do Fundo.
(xlv) Riscos de Restrições e Responsabilidades Ambientais
As restrições ambientais afetam diretamente o setor do agronegócio. O impacto ecológico do
agronegócio é muito grande. Dadas às recentes tendências em direção à conservação de recursos e
vida selvagem, é provável que haja nova legislação ambiental que possa afetar diretamente os aspectos
operacionais e financeiros das Sociedades Alvo e/ou Sociedades Investidas. A Gestora observará as
práticas de Governança Ambiental e Social, incluindo uma due diligence ambiental e social préinvestimento para cada Sociedade Alvo e/ou Sociedade Investida realizada por um auditor especializado
independente e um plano de ação pós-investimento realizado pela Gestora e monitorado por um
consultor independente.
(xlvi) Risco Socioambiental
As Sociedades Investidas, direta ou indiretamente, podem estar sujeitas a maior risco de contingências
socioambientais decorrentes de suas atividades, bem como de eventual não cumprimento da legislação
socioambiental aplicável e de eventos adversos, especialmente se exercerem atividade com significativo
impacto socioambiental, tais como acidentes, vazamentos, explosões ou outros incidentes que podem
resultar em lesões corporais, mortes, danos ao meio ambiente e à coletividade que poderão gerar
dispêndios para as Sociedades Investidas, impactando o desempenho dos investimentos do Fundo.
(xlvii) Riscos de Problemas com Segurança Alimentar e Rastreabilidade
As empresas do agronegócio, principalmente aquelas voltadas para a exportação, estão sujeitas a
escrutínio de verificação sobre o impacto na segurança pública que os alimentos que produzem.
Potenciais problemas de saúde pública relacionados a alimentos podem afetar drasticamente a imagem
das empresas do agronegócio e suas permissões para se envolverem na produção e comercialização de
alimentos. Questões específicas de segurança alimentar, como rastreabilidade, organismos
geneticamente modificados e o impacto na saúde pública de insumos industrializados podem prejudicar
a competitividade de curto prazo das empresas de alimentos voltadas para a exportação e até excluílas de certos mercados de forma permanente. As políticas de segurança alimentar decretadas pelos
países importadores também podem ser cumpridas mediante a imposição de restrições não tarifárias
encobertas à importação de produtos do agronegócio.
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(xlviii) Arbitragem
O Artigo 50 do Regulamento prevê a arbitragem como meio de solução de disputas. O envolvimento do
Fundo em eventual procedimento arbitral pode gerar impactos significativos ao patrimônio líquido do
Fundo, implicando em custos que podem impactar o resultado do Fundo. Adicionalmente, o custo de
uma arbitragem pode ser comparativamente maior do que o custo relacionado a um processo judicial.
No mesmo sentido, uma Sociedade Alvo em que o Fundo invista pode ter seu resultado impactado por
um procedimento arbitral, consequentemente podendo afetar os resultados do Fundo.
(xlix) Risco de Saída de Executivos-Chave
O sucesso do Fundo e das Sociedades Investidas dependem em parte da habilidade e experiência dos
profissionais de investimento do Gestor. Não há garantia de que tais profissionais continuarão a ser
colaboradores do Gestor ou de suas coligadas durante todo o Prazo de Duração, de modo que qualquer
demissão ou pedido de demissão de um funcionário chave pode ter um impacto negativo sobre o
desempenho do Fundo e/ou nas Sociedades Investidas, sem prejuízo das demais consequências
previstas no Regulamento.
(l) Outros Riscos
O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao seu
controle, tais como moratória, inadimplemento de pagamentos, mudança nas regras aplicáveis aos
ativos financeiros integrantes da Carteira, alteração na política monetária, alteração na política fiscal,
aplicações ou resgates significativos, os quais, se materializados, poderão acarretar perdas ao Fundo e
aos Cotistas.
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7. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
7.1. Os recursos líquidos da Oferta serão destinados na forma descrita neste item e no
Regulamento.
O Fundo deverá manter, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu patrimônio líquido investido em
ações, bônus de subscrição, debêntures (simples ou conversíveis), outros títulos e valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis em ações, de emissão de Sociedade Alvo ou Sociedades Investidas.
Serão alvo de investimento pelo Fundo empresas de capital fechado ou aberto ou sociedades limitadas,
conforme o caso, que atuem no segmento agroindustrial e/ou de alimentos e bebidas. Tais segmentos
incluem, mas não se limitam a, os seguintes subsegmentos: (i) distribuição de produtos e serviços
agrícolas; (ii) nutrição animal; (iii) saúde animal; (iv) animais de estimação; (v) insumos para
produção agrícola e pecuária; (vi) ingredientes para produção de alimentos; (vii) sementes;
(viii) tratamento de plantas e sementes; (ix) agricultura e/ou logística e armazenamento de alimentos;
(x) fertilizantes; (xi) serviços agrícolas; (xii) processamento de alimentos; (xiii) agroquímicos;
(xiv) aquicultura; (xv) outra produção primária intensiva ou de nicho; (xvi) alimentos para consumo;
(xvii) serviços financeiros relacionados ao agronegócio e/ou à produção de alimentos (ag fintech, food
fintech); (xviii) empresas de tecnologia com foco significativo em agronegócio e/ou alimentos ( ag tech,
food tech); (ix) equipamentos e maquinário agrícola e/ou para a produção de alimentos; (xx) serviços
florestais e produtos derivados de florestas; (xxi) produtos e/ou serviços de saúde e bem-estar.
RESSALTAMOS QUE, NA DATA DE DIVULGAÇÃO DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, NÃO HÁ
SOCIEDADES ALVO IDENTIFICADAS PELO GESTOR QUE SERÃO NECESSARIAMENTE
ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DA OFERTA, CABENDO AO GESTOR A ANÁLISE, SELEÇÃO
E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM SOCIEDADES ALVO DURANTE O PERÍODO DE
INVESTIMENTO, ORIENTANDO O ADMINISTRADOR A REALIZAR AS CHAMADAS DE
CAPITAL NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS APORTES EM POTENCIAIS SOCIEDADES
ALVO, SEMPRE DE ACORDO COM O DISPOSTO NO REGULAMENTO.
7.2. Setores Alvo e Estratégia de Investimento
O Gestor estará empenhado em oferecer aos Investidores retornos superiores aos ajustados ao risco,
proporcionando exposição relevante em Sociedades Alvo que operem na interseção de quatro
macrotendências econômicas que, conforme descrito na Seção 7.2.2 abaixo, estão redefinindo o setor
do Agronegócio e Alimentos para um futuro mais previsível. São essas: (i) a necessidade de produzir
aproximadamente 50% (cinquenta por cento) mais alimentos nos próximos trinta anos para alimentar
uma população crescente e um aumento no consumo per capita, (ii) oportunidades de criação de valor
transformacional trazidas pela aceleração da disrupção tecnológica nos sistemas Agrícola e de
Alimentos, (iii) a demanda urgente para abordar a agenda de sustentabilidade e mudança climática em
todas as cadeias de produção Agrícola e de Alimentos e, (iv) a crescente demanda por alimentos sem
conservantes, mais naturais e de alta qualidade como forma de melhorar a saúde e o bem-estar das
pessoas por meio da nutrição.
O Fundo buscará investir, conjuntamente aos demais Fundos Paralelos que compõem a estratégia de
investimento, nestes mercados-chave nos Países Alvo, principalmente no Brasil, um mercado-chave no
centro das quatro Macrotendências. O Gestor está posicionado de forma única para originar e estruturar
as melhores oportunidades de investimento da categoria nesses setores e áreas geográficas e para
impulsionar a criação de valor por meio de um profundo envolvimento estratégico e operacional. A
liquidez será realizada principalmente por meio de saídas para adquirentes estratégicos, mas também
por meio de IPOs e vendas a patrocinadores financeiros.
O Fundo, junto dos demais Fundos Paralelos da estrutura, possui uma estratégia de investimento
orientada pelos seguintes parâmetros e construção do portfólio:
•

O Gestor espera fazer investimentos em aproximadamente oito a onze Plataformas;

•

Cada um dos investimentos do Fundo refletirá o compromisso do Gestor com a
sustentabilidade, a diversidade e o combate às mudanças climáticas, principalmente
devido à magnitude que os sistemas agrícola e de alimentos têm nessa agenda crítica. O Gestor
buscará não apenas cumprir com as melhores práticas, mas também impulsionar a agenda ASG,
identificando e executando teses de investimento que sejam uma “força para o bem” e sempre
traçando planos de geração de valor que melhorem simultaneamente as variáveis ASG e aumentem
os retornos dos investidores;
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•

Das oito a onze Plataformas, espera-se que quatro a seis investimentos serão feitos em plataformas
Buy & Build. Espera-se que cada plataforma receba uma alocação final entre US$ 40 milhões e US$
120 milhões, com plataformas maiores sendo parcialmente financiadas por coinvestimentos.
Espera-se que a implantação de capital ocorra em quatro a cinco anos, começando com um
investimento âncora para liderar a plataforma, seguido por investimentos adicionais para financiar
aquisições complementares. Espera-se que cada Plataforma Buy & Build faça de duas a quatro
aquisições cada;

•

Além disso, o Fundo buscará realizar de quatro a seis investimentos em crescimento, dos quais
pelo menos metade deverá ser alocado para transações de controle e o restante em posições
minoritárias relevantes. Espera-se que cada investimento receba uma alocação entre US$ 15
milhões e US$ 75 milhões, começando menor e com potencial de crescimento ao longo do tempo,
com o intervalo contabilizando diferenças na avaliação da empresa, participação acionária e
capitalizações subsequentes;

•

A opcionalidade é uma parte central da construção do portfólio. Assim, (i) as aquisições
complementares são uma parte vital da geração de valor e alocação de capital e espera-se que
representem pelo menos um terço do capital investido em Buy & Build com tickets que variam de
US$ 5 milhões a US$ 40 milhões e distribuídos entre aproximadamente quinze investimentos; e
(ii) os investimentos em crescimento devem ser estruturados para fornecer acesso a futuras
capitalizações, incluindo aquisições seletivas de complemento. Outro fator que impulsiona a
alocação marginal de capital é o desempenho de cada investimento e sua capacidade de gerar
retornos contabilizados, criando uma concorrência saudável por capital adicional;

•

Conforme explicado acima, espera-se que os investimentos em posição de controle serão
responsáveis pela maioria das Plataformas de investimento, bem como a maior parte (pelo menos
70%) da alocação de capital. Nos demais casos, serão buscadas posições minoritárias relevantes,
com uma rígida governança do ativo e direitos econômicos que tracem caminhos claros para
liquidez e influência nas decisões estratégicas e gerenciais da companhia; e

•

O financiamento de aquisição deve ser usado na medida em que estiver disponível em termos e
duração favoráveis, gerando um índice de alavancagem pós-aquisição consistente com a
capacidade de cada Sociedade Alvo de gerenciar suas obrigações, especialmente se a Sociedade
Alvo tiver baixa alavancagem pré-aquisição1. O financiamento deverá ser utilizado com a maior
abundância possível se seu custo for equivalente às condições de mercado e sempre com reserva
de capital do Fundo para amortizar as parcelas, se necessário.

Com essa estratégia de investimento, o Gestor está empenhado em gerar retornos ajustados ao risco.
O objetivo do Gestor não é apenas alavancar os benefícios tradicionais do setor, mas buscar a liderança
no mercado de private equity no setor agrícola e de alimentos do mid-market nas Américas e ao redor
do mundo.

Como regra geral, a dívida para o Ebitda pró-forma nas estratégias brasileiras de Buy & Build não deve exceder 3,0x, exceto
por curtos períodos de tempo. Espera-se que a alavancagem seja maior nos EUA e menor em outras jurisdições. Isso é
substancialmente diferente em acordos de crescimento que absorvem mais dinheiro para financiar seus planos e têm menos
acesso ao financiamento da dívida.
1
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7.2.1. O Mercado de Private Equity
Os fundos de investimento em participações ( private equity) buscam gerar retornos através da gestão
ativa das sociedades que compõem o seu portfólio. O investimento típico de private equity possui um
ciclo específico composto por quatro diferentes fases (captação de recursos, período de investimentos,
crescimento e desinvestimento):

Fonte: Gestor

Os fundos de private equity oferecem aos seus cotistas exposição a empresas que estejam em um
estágio de desenvolvimento com potencial de crescimento e que possam se tornar empresas sólidas no
mercado, vide gráfico abaixo:
7.2.2. Setor do Agronegócio e de Alimentos

Fonte: Gestor

Existem quatro grandes macrotendências macroeconômicas que estão transformando os setores do
agronegócio e de alimentos, essas são:
(i) demanda pela produção de mais alimentos, sendo esses alimentos de qualidade – até 2050 a
estimativa é que o globo tenha 10 bilhões de pessoas para serem alimentadas;
(ii) disrupção tecnológica revolucionando a cadeia de valor desses setores – a tecnologia em ambos
os setores está em rápida expanssão, acelerando a inovação no setor;
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(iii) protagonismo do setor contra o aquecimento global – grande impacto ambiental desses setores
torna ambos os setores um ponto focal para transformações e inovações sustentáveis; e
(iv) crescente demanda por saúde e bem-estar – as mudanças nos hábitos de consumo estão criando
novos segmentos e mudando segmentos já existentes.

Quanto ao ponto (i) indicado acima, estima-se que até 2050 a produção de alimentos precisa crescer
até 50% para conseguir suprir com a demanda populacional, mas a escassez de recursos propõe
desafios para a produção de alimentos. Até 2050, a população deve crescer 29% e o consumo per
capita2 29% se comparado ao consumo de 2017. Ainda, a demanda das cinco principais culturas
alimentares consumidas globalmente deve crescer cerca de 20% e as Américas liderarão o aumento da
produção de insumos/produção agrícolas global. A produção mundial atual de alimentos deve atingir
sua capacidade máxima até 2040, sendo que após 2040 a disponibilidade não será suficiente para
atender a demanda diária de consumo calórico.
Sobre a disrupção tecnológica no setor do agronegócio e de alimentos, elencada no ponto (ii) acima, é
necessário ressaltar que investimentos relacionados ao setor de tecnologia relacionados a ambos esses
setores cresceram cinco vezes nos últimos seis anos, passando de um total de US$ 6,4 bilhões
investidos em 2014 para US$30,5 bilhões em 2020. Em 2020, as transações relacionadas a tecnologia
no setor de agronegócio e alimentos alcançaram um número relevante de transações (570 (quinhentas
e setenta)), ultrapassando até o número de transações realizadas em operações com fintechs
(223 (duzentas e vinte e três)), o que criou oportunidades para investidores de estratégias de Growth
e Buy and Build.
Quanto ao ponto (iii) indicado acima, os setores de agronegócios e de alimentos deverão ser
responsáveis por aproximandamente 30% (trinta por cento) da meta de reduções de emissões
estabelecidas pelo Órgão das Nações Unidas. Práticas agrícolas inteligentes e sustentáveis, redução do
desperdício de alimentos e mudança para dietas mais sustentáveis podem reduzir a emissão de gases
de efeitos estufa em até 6.7 GT ao ano.

2

(1) O consumo per capita inclui o consumo final de alimentos para consumo humano/alimentício, e exclui o consumo final de
biocombustíveis e outros (não-alimentícios). (2) Expansão geral da produção de alimentos de 2017 a 2028. Fonte: Balanço
alimentar da OCDE; FAO; Banco Mundial; EIA; USDA; Análise Bain & Co.
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Fonte: AgFunders, 2021; PitchBook; HIS Global Insight Industry Database.

Ainda, parar o desmatamento, restaurar florestas degradadas e minimizar os impactos provenientes da
cadeia de abastecimento pode as emissões em 5.9 GT ao ano. Vale ressaltar que 70% da água doce
consumida no mundo é utilizada para produção de alimentos; 50% da terra vegetada do mundo é
utilizada para a agricultura e 26% das emissões globais do mundo são emitidas pelo setor de
agronegócio e de alimentos.

Nota: (1) Setor de Agro & Alimentos incluí impactos da cadeia de valores com os impactos ambientais provenientes do uso de
terra e água, (2) acima do nível pré industrial. Fonte: Report de Emissões de Gases Nocivos, UNEP.

Por fim, os gastos com saúde e bem-estar aumentarão nos próximos anos, especialmente em países
em desenvolvimento como o Brasil, vide o item (iv) acima. O mercado de wellness de alimentos e
bebidas, vem cada vez mais se desenvolvendo no Brasil tendo passado de um mercado de US$15 bilhões
em 2015 para US$30 bilhões em 2020. Além disso, o consumidor vem adotando como critério para
consumo maior qualidade e menos conservantes do que menor qualidade, vide gráfico na imagem
abaixo:
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7.2.3. O Setor de Agronegócio nos Países Alvo e no Brasil
Os Países Alvo formam a região com o maior excedente alimentar, sendo um dos principais produtores
e exportadores na maioria das principais categorias agrícolas. A taxa de crescimento do agronegócio da
América do Sul superou a da maioria das outras regiões, e as projeções da Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO) antecipam um crescimento superior no futuro, à medida que a região está
posicionada de forma única para suprir grande parte da crescente demanda global, dada a abundância
de recursos naturais e competitividade de custos. O último foi impulsionado mais pelas recentes
desvalorizações da moeda da região.
A oportunidade de investimento é particularmente atraente em empresas de médio porte que
normalmente operam em setores fragmentados, têm dificuldade de acesso a capital de longo prazo e
carecem de capacidade gerencial para atingir todo o seu potencial competitivo. Muitos representam
excelentes oportunidades de crescimento, mas são muito limitados por restrições de capital, gerenciais
e culturais. Acreditamos que a abordagem de valor agregado operacional comprovada do Gestor é a
melhor maneira de realizar o potencial dessas empresas de médio porte.
Em particular, na visão do Gestor, há uma concorrência muito limitada de outros investidores, devido à
falta de fundos de private equity focados em agronegócios de middle market e ao fato de que os
adquirentes estratégicos normalmente buscam alvos maiores e mais estabelecidos. O resultado é que
podemos acessar algumas das melhores empresas de middle market com avaliações atraentes
principalmente por meio de processos não competitivos. As alternativas de saída são realçadas pelo
crescimento e aprimoramento das empresas do portfólio para torná-las relevantes e escassas para os
compradores estratégicos, criando assim pontos de partida verdadeiramente únicos para os atores
estratégicos que buscam desenvolver e/ou expandir uma posição local.
Em resumo, ao focar em empresas de agronegócio e alimentos do middle market em setores que
possam se beneficiar das tendências estruturais de demanda e oferta descritas, acreditamos que
podemos gerar retornos superiores de maneira replicável.
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De acordo com o Rabobank, a região da América Latina respondeu por cerca de 16% das exportações
globais de alimentos e agricultura entre 2012 e 2014. 3 Dados do USDA de 2016 indicam que a própria
América do Sul respondeu por 57% da soja, 38% do milho, 65% do açúcar da cana, 29% das aves e
40% da carne bovina exportadas globalmente em valor. 4 Os países da região ocupam posições de
liderança nos rankings globais de muitos produtos agrícolas diferentes, incluindo as principais
oleaginosas, cereais, carnes, frutas, vegetais e produtos derivados.

As quotas de mercado líderes mundiais dos Países-alvo em vários produtos agrícolas são consequência
da disponibilidade de terras agrícolas e água, de técnicas de produção relativamente eficientes e de
uma população relativamente pequena. As exportações de outros grandes produtores agrícolas são
limitadas por populações domésticas grandes e/ou crescentes, desertificação e competição por terra e
água com a urbanização. A FAO estima que, como consequência, as exportações líquidas globais da
região das principais commodities agrícolas aumentarão 25% (vinte e cinco por cento) entre 2014 e
2024.5
Segundo estimativas da OCDE-FAO, apenas 21% (vinte e um por cento) da área agrícola total da
América do Sul está atualmente em uso, apresentando muito mais área para crescer do que os mercados
mais desenvolvidos, como Europa e América do Norte. Além disso, as projeções da OCDE-FAO assumem
que na Ásia, Europa e América do Norte a produção agrícola adicional será impulsionada quase

Rabobank - Departamento de Pesquisa Econômica. (América Latina: perspectivas agrícolas de 28 de setembro de 2015).
Serviço de Agricultura Estrangeira do USDA. Dados de novembro de 2016.
5
OCDE/Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (2015), OCDE-FAO Agricultural Outlook 2015, OECD
Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-en
3
4
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exclusivamente por melhorias de rendimento, enquanto na América do Sul são projetadas melhorias de
rendimento e área agrícola adicional6.

Agronegócio é um setor relevante, dinâmico e sofisticado nas economias da América do Sul

6

Na mesma obra.
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O agronegócio representa uma parte substancial do PIB e das exportações dos Países Alvo, com uma
cadeia de valor bastante complexa e sofisticada que atende aos setores de produção e processamento
agrícola, desde fornecedores de insumos, empresas de logística e prestadores de serviços até empresas
que processam produtos agrícolas e produzem produtos de consumo-alimentos prontos.

Se olharmos especificamente para o Brasil, o agronegócio é um setor robusto e com alta relevância
para a economia brasileira, sendo um dos setores que se mantem crescente mesmo em cenários de
retração econômica, aumentando sua participação no PIB e com significativo aumento da produtividade
impulsionando a capacidade produtiva nacional.
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Fonte: FAO – Food and Agriculture Organization.

A cadeia de valor do agronegócio mostrou-se resiliente à desaceleração econômica e
beneficia-se de moedas regionais mais fracas

O agronegócio tem sido um dos principais impulsionadores das economias dos principais países na
estratégia da Aqua Capital, tendo apresentado baixa dependência do desempenho econômico local nos
últimos cinco anos. Por exemplo, no Brasil, a agricultura vem superando o PIB geral do país e esperase que continue assim no médio prazo. O agronegócio segue superando a economia em cenários com
Real mais valorizado, o que demonstra sua resiliência em diferentes cenários macroeconômicos.
A competitividade de custo global da região impulsiona o crescimento contínuo em muitas categorias
onde a região desempenha um papel cada vez mais importante nos mercados globais. Essa
competitividade de custos é impulsionada por uma combinação da abundância de recursos naturais
(terras férteis e aráveis, água, clima favorável), por técnicas sofisticadas de produção extensiva e
intensiva e, mais recentemente, por moedas regionais mais fracas.
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Fonte: Gestor.

A recente desvalorização em todas as moedas regionais aumentou a competitividade do setor em nível
global e deve impulsionar ainda mais seu crescimento. As taxas de câmbio permitiram margens
competitivas, apesar do aumento do custo de capital e das safras recordes no Brasil em 2014 e 2015.
As margens são muito altas, apesar dos preços dos grãos em dólares estarem em baixa de seis anos,
consequência de safras recordes em ambos os hemisférios em 2013 e 2014. Os gráficos abaixo mostram
uma recuperação marginal do preço da soja em dólares norte-americanos como consequência da
normalização dos estoques (de 21,4 milhões de toneladas em 2015 para 13,1 milhões de toneladas em
2017, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) e um aumento de preços em reais.

Como consequência, enquanto a margem bruta dos agricultores norte-americanos vem diminuindo
desde 2011, os agricultores brasileiros têm enfrentado um cenário consistentemente atraente, o que
aumentou a competitividade brasileira no mercado global e a disposição dos agricultores em investir
em tecnologia.
Margens Brutas do Agricultor do Centro-Oeste dos EUA

Fonte: Rabobank
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Margens Brutas do Agricultor do Mato Grosso (Brasil)

Fonte: Rabobank

Três fatores-chave sustentam as perspectivas do setor:
1) Demanda global sustentada por alimentos e biocombustíveis
O argumento para o crescimento contínuo da demanda global, comércio e preços de commodities
agrícolas e proteínas animais é bem conhecido: o crescimento sustentado da população humana, o
aumento do consumo de alimentos de maior valor (como proteínas animais) e o aumento do uso de
biocombustíveis são apenas três dos vários fatores que impulsionam esse crescimento. Embora a um
ritmo mais lento do que na última década, a demanda dos principais mercados globais, como a China,
continua a aumentar, o que deve sustentar os preços das commodities.

Apesar de todas as manchetes sobre a desaceleração da economia chinesa, a recente queda nos preços
do milho e da soja em dólares não foi impulsionada principalmente por uma queda na demanda, mas
por colheitas recordes em ambos os hemisférios causadas por um clima excepcionalmente favorável e
um dólar mais forte, ambos impulsionando a oferta. À medida que as colheitas voltam a níveis mais
normais, espera-se que a oferta se normalize e os preços se recuperem.
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2) A cadeia de valor do agronegócio ainda está se recuperando e se ajustando ao boom das
commodities iniciado em 2002; inovação e adoção de tecnologia continuarão a impulsionar
o crescimento e criar oportunidades
Preços de commodities mais altos (e preços de commodities mais altos esperados no futuro)
rapidamente se traduzem em preços de terra mais altos. Isso já aconteceu nos últimos 10 a 15 anos,
quando o boom das commodities impulsionou o aumento dos preços da terra. Entre 2000 e 2006, os
preços dos terrenos sofreram um aumento nos preços de venda equivalente a 71% (setenta e um por
cento), de acordo com a Sociedade Brasileira de Economia Administração e Sociologia Rural (SOBER) 7.
Desde então, os terrenos continuaram a se valorizar em reais, embora o preço em dólares tenha se
desvalorizado levemente devido ao enfraquecimento do real.

À medida que os preços das commodities e das terras agrícolas crescem, a produção torna-se mais
intensa. A adoção da tecnologia faz mais sentido econômico para os produtores; na verdade, torna-se
um requisito competitivo, com um crescimento mais que proporcional no uso da tecnologia. O recente
boom das commodities promoveu a inovação e a adoção de novas tecnologias. O setor de fertilizantes
especiais no Brasil é um exemplo disso. Pequeno e focado em frutas e legumes até a virada do século,
experimentou seu próprio boom depois disso, com centenas de empresas surgindo para atender às
necessidades de várias culturas em várias regiões. Atualmente, o setor está em plena consolidação,
com participantes mais fortes adquirindo ou ganhando participação de mercado. O Aqua Fundo I possui
uma plataforma no setor (FertilAqua).
Embora a América do Sul tenha sido uma das primeiras a adotar (e em muitos casos o principal
desenvolvedor) de tecnologia na agricultura (por exemplo, os fertilizantes especiais mencionados
acima), outros setores ficaram para trás comparativamente, anunciando mais oportunidades. Por
exemplo, a produção de proteínas animais (em particular carne bovina e laticínios) só recentemente
começou a se tornar mais técnica, mudando gradualmente de sistemas tradicionais para abordagens
mais industrializadas, e ainda há uma grande lacuna de produtividade em relação aos produtores norteamericanos e europeus. Da mesma forma, a aquicultura ainda é incipiente no Brasil, embora seja um
dos países com melhores recursos naturais para a produção de peixes de água doce. Além disso, mesmo
na agricultura extensiva de tecnologia relativamente alta, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas
e a adoção de muitas tecnologias ainda é uma pequena fração do potencial. O Aqua Fundo I tem um
investimento em uma grande produtora e processadora de tilápia (Geneseas).
Consequentemente, com margens historicamente altas para os produtores e processadores brasileiros,
espera-se que o uso de tecnologia na agricultura e produção de proteínas animais continue a crescer
significativamente, impulsionando as receitas de setores tão diversos como insumos do agronegócio,
nutrição animal e equipamentos agrícolas.
3) Mais valor deve ser agregado às exportações
Apesar das proezas agrícolas da região e seus custos trabalhistas relativamente baixos, a captura de
valor ao longo da cadeia alimentar ainda é baixa. A falta de acesso ao capital de longo prazo e às
7

Fonte: XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração
<https://core.ac.uk/download/pdf/6545997.pdf>. Acessado em 13 de março de 2022.
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capacidades gerenciais restringiu as atividades de processamento de valor agregado que, em muitos
casos, poderiam ser executadas de forma mais lucrativa nos países-alvo. A América do Sul exporta
grande parte da sua produção agrícola como commodities, grãos, frutas, legumes e carnes não
processados ou processados marginalmente. A maioria das categorias de carnes é um desenvolvimento
relativamente recente: embora a região seja um tradicional exportador de carne bovina, só se tornou
um grande participante de aves e suínos na última década. A tendência em carnes deve continuar e
também se expandir para outras subcategorias, como aquicultura; outras categorias estão começando
a seguir um caminho semelhante.
Para outras informações relevantes sobre a estratégia de investimentos e setor de atuação
do Fundo, vide o Anexo VI – Setor de Atuação e Informações do Gestor constante da página
105 deste Prospecto Preliminar.
EM CASO DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL DA OFERTA, CONFORME POSSIBILIDADE DESCRITA
NESTE PROSPECTO PRELIMINAR, O GESTOR NÃO VISLUMBRA FONTE ALTERNATIVA DE
RECURSOS PARA O FUNDO ATINGIR SEU OBJETIVO E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE
INVESTIMENTOS NOS ATIVOS ALVO.
O GESTOR POSSUI TOTAL DISCRICIONARIEDADE PARA A SELEÇÃO DOS ATIVOS QUE
COMPORÃO A CARTEIRA DO FUNDO, DESDE QUE SE ENQUADREM NA POLÍTICA DE
INVESTIMENTOS DO FUNDO.
RESSALTAMOS QUE, NO CURSO DA OFERTA, EM CASO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS EM
SITUAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES, HAVERÁ A NECESSIDADE DE QUE A AQUISIÇÃO
DESSES ATIVOS SEJA OBJETO DE APROVAÇÃO PRÉVIA, ESPECÍFICA E INFORMADA, EM
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS, NOS TERMOS DO INCISO XII DO ARTIGO 24 DA
INSTRUÇÃO CVM 578.
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8. BREVE HISTÓRICO DO COORDENADOR LÍDER, DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR E DOS
DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS
8.1. Breve Histórico do Administrador, do Custodiante e do Escriturador
A Paraty Capital é uma administradora de recursos voltada às indústrias de private equity, venture
capital, search funds e corporate venture.
É credenciada perante a CVM – Comissão de Valores Mobiliários e aderente aos Códigos de Fundos da
ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais e da ABVCAP –
Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital.
A base de investidores é composta por estrangeiros (fundos soberanos, bancos de desenvolvimento,
endowments, etc.) e nacionais (empresários, fundos de investimentos e family offices).
A Paraty Capital administra fundos de investimento que investem em companhias que atuam nos mais
variados segmentos, tais como agronegócio, saúde, alimentação, logística, educação, administração de
consórcio, varejo, locação de equipamentos, tecnologia da informação, e-commerce, entre outros.
O Fundo é administrado pela Paraty Capital Ltda., sociedade com sede na Rua dos Pinheiros, nº 870,
13º andar, Cj. 133, Pinheiros, São Paulo, SP, Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob nº 18.313.996/0001-50,
autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de fundos conforme Ato Declaratório
nº 13.239, de 22 de agosto de 2013.
8.2. Breve Histórico do Custodiante e do Escriturador
O Banco Daycoval é uma instituição financeira de mais de 50 anos no mercado especializada em crédito
para empresas, para pessoa física (consignado e financiamento de veículos), produtos de câmbio
(comércio exterior e remessa), gestão de recursos e investimentos.
O serviço de custódia e escrituração será prestado pelo Banco Daycoval S.A., instituição financeira com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº. 1793, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 62.232.889/0001-90, devidamente autorizado pela CVM para o exercício da atividade de
custódia de valores mobiliários;
8.3. Breve Histórico do Gestor
A gestão da Carteira do Fundo ficará a cargo da Aqua Capital Gestora de Recursos Ltda., sociedade com
sede na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 6º andar, CJ 62, São Paulo, SP, Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 15.624.684/0001-70, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira
de investimentos conforme Ato Declaratório nº 19.347, de 03 de dezembro de 2021. A Aqua Capital
Gestora de Recursos Ltda. foi constituída em 2012 para prestar assessoria e consultoria financeira,
econômica e de negócios e administração e/ou gestão de carteira de ativos e de valores mobiliários e,
é uma entidade filiada do grupo internacional Aqua Capital (“Grupo Aqua Capital” ou “Aqua Capital”).
O Grupo Aqua Capital é uma entidade de gestão de recursos focada na gestão de private equity,
principalmente no setor do agronegócio e de alimentos. Busca realizar investimentos que abrangem
toda a cadeia de valor do agronegócio e de alimentos, com foco em negócios transformacionais e
inovadores, como por exemplo: (i) equipamentos agrícolas e alimentos; (ii) fertilizantes orgânicos;
(iii) biológicos e bioestimulantes; (iv) varejo agrícola; (v) processamento de alimentos; (vi) alimentos
saúdaveis vendidos diretamente pro consumidor; (vii) distribuição multicanais de alimentos e bebidas:
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Fonte: Gestor

O Grupo Aqua Capital ainda atua na vanguarda da governança ambiental, social e corporativa (ASG),
ASG sendo uma das firmas de private equity mais premiadas na América Latina em ASG 8:

Fonte: Gestor

Além dessas premiações, o fundo gerido pela Aqua (Aqua Capital Fund II) foi reconhecido pela Preqin
como um dos 10 (dez) melhores fundos globais em performance no setor de Recursos Naturais (Buyout)
entre fundos com tamanho entre US$250-499 milhões. O Aqua Capital Fund II é também um dos top10 fundos latino-americanos em diferentes categorias contempladas pelo ranking da Preqin .
O Grupo Aqua Capital atingiu mais de US$600.000.000,00 sob gestão (em capital subscrito e ativos
investidos e desinvestidos9) e mais de R$7,4 bilhões em receitas combinadas das empresas que compõe
o portfólio das sociedades investidas dos veículos de investimentos geridos pelo grupo global. O Grupo
Aqua Capital possui mais de 8.400 (oito mil e quatrocentos) funcionários nas Sociedades Investidas.
Foram desenvolvidos 2 (dois) fundos de investimentos desde a constituição da Aqua Capital no Brasil –
em que a Aqua Capital atuou como consultora, sendo este o primeiro Fundo em que a Aqua Capital
atuará na qualidade de Gestora. O Grupo Aqua Capital já realizou mais de 38 investimentos em quatorze
plataformas distintas
Na qualidade de consultora de investimentos, a Aqua Capital ajudou na estruturação do Fundo I, ambos
fundo de investimento em participações multiestratégia, de modo que o Fundo I teve sua constituição
em 2012, realizou investimentos (4 plataformas) no Cone Sul, com um investimento total de USD173
milhões, somando-se ainda mais USD 60 milhões de co-investimentos.
8

A mais premiada firma de Private Equity pela LAVCA, a Associação para Investimentos de Capital Privado na América Latina.

9

Ativos já desinvestidos incluem Fertiláqua, Grand Cru e Biotrop (parcial).
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O Gestor e o Grupo Aqua Capital visam: (i) realizar investimentos em negócios que liderem a agenda
de ASG; (ii) criar valor operacional a partir da prática; (iii) manter um time e um ambiente
organizacional de alta performance; (iv) ter foco nas Américas, maior exportador de agro & alimentos;
(v) ter modelos de negócios escaláveis e transformacionais.
O Gestor conta com 28 (vinte e oito) profissionais de investimentos com experiência nos setores de
agronegócio e alimentos em private equity:

* Operating Partners, Functional Operating Partners e Lead Consultants atuam principalmente no âmbito das
companhias investidas
Fonte: Gestor

A estratégia do Gestor, para a criação de valor de um investimento visa os seguintes passos: (i) a
profissionalização, via (a) criação de incentivos corretos e estruturação dos melhores times; (b) criação
dos planos corretos; (c) melhor governança; (d) gestão de risco; (ii) impacto positivo, via (a) eficiência
de recursos; (b) mudança climática; (c) diversidade e inclusão; (iii) crescimento, via (a) excelência
comercial; (b) expansão de mercado/produtos; (c) aquisição de add/nos; (iv) transformação, via (a)
transformação em P&D; (b) digitalização e (c) expansão internacional. A experiente equipe da Aqua
Capital conduz uma execução de ponta, alavancada pelas capacidades funcionais em todas as empresas
do portfólio.
Por fim, ser uma empresa de investimento regional e focada em setores específicos permite à Aqua
Capital:
•

Maximizar a originação das melhores oportunidades da categoria: Mapearmos os subsetores mais
atrativos da cadeia de valor e selecionarmos as melhores empresas para investir; o que muitas
vezes significa criar ativamente uma oportunidade de investimento quando ela não existia.
Facilmente consultamos os proprietários de empresas, que normalmente nos vêem como parceiros
de maior valor agregado devido ao nosso profundo conhecimento sobre seus negócios, o que
geralmente se traduz em investimentos acima da média;

•

Executar um processo de triagem profundo e ágil: Nosso conhecimento do setor nos permite
executar análises de negócio detalhadas, profundas e fechar somente as melhores oportunidades
disponíveis. Nossa familiaridade com vários subsetores do agronegócio e alimentos nos permite
garantir oportunidades atraentes quando elas surgem e descartar rapidamente as menos
atraentes;

•

Alcançar o valor operacional agregado: Nosso conhecimento do setor nos permite engajar com

uma vantagem superior nas operações da empresa, escolhendo as iniciativas estratégicas certas,
atraindo os melhores talentos gerenciais e gerenciando as peculiaridades e riscos do setor com
nossa visão; e
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•

Expandir em termos geográficos: Somos capazes de agregar valor às empresas por meio de fusões

e aquisições regionais. Da mesma forma, podemos repetir investimentos bem-sucedidos em certos
setores em outros países da região.

Para outras informações relevantes sobre a Aqua Capital, vide o Anexo VI – Setor de
Atuação e Informações do Gestor constante da página 105 deste Prospecto Preliminar.
8.4. Breve Histórico do Coordenador Líder
O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e de serviços financeiros, que tem por
missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas.
A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como um
escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de valores e
oferecendo educação financeira para os investidores, vindo a tornar-se uma corretora de valores em
2007.
Com o propósito de oferecer educação e de melhorar a vida das pessoas por meio de investimentos
independentes dos grandes bancos, a XP Investimentos vivenciou uma rápida expansão.
Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%, reafirmando o
sucesso de seu modelo de negócios.
Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de ações
na Nasdaq, sendo avaliada em mais de R$78 bilhões à época.
O Grupo XP tem as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui serviços de
corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e
estruturação de ofertas públicas e, além disso, possui uma plataforma de distribuição de fundos
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) gestão de recursos, com mais de R$94
bilhões de reais sob gestão em suas diferentes gestoras especializadas, sob a marca “XP Asset”, que
oferece fundos de investimentos em renda fixa, renda variável, fundos de investimentos imobiliários e
outros fundos de investimento estruturados; e (iii) mercado de capitais, que engloba um portfólio
completo de serviços e soluções para adequação de estrutura de capital e assessoria financeira. Além
da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém as marcas “Rico” (www.rico.com.vc) e
“Clear” (www.clear.com.br).
Em 9 de novembro de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.645.000 clientes ativos e mais de 7.000
Agentes Autônomos em sua rede, totalizando R$563 bilhões de ativos sob custódia, e com escritórios
em São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra.
Atividade de Mercado de Capitais da XP Investimentos
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente experiente e
dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de Infraestrutura, CRI, CRA,
CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity Capital Markets, M&A, Crédito
Estruturado, Project Finance e Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando o primeiro lugar
no Ranking Anbima de Distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário, tendo coordenado 32 ofertas
que totalizaram R$ 10,2 bilhões em volume distribuído, representando 59,1% de participação nesse
segmento até Novembro 2020. Ainda no Ranking Anbima Distribuição de Renda Fixa, detém a
1ª colocação nas emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de CRI. Na visão consolidada que
engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está classificada em 2º lugar, tendo
distribuído R$ 2,7 bilhões em 24 operações no período.
Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e secundárias
de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de uma equipe de equity
sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma equipe de equity research que
cobre mais de 45 empresas de diversos setores. Em 2019, a XP atuou de forma ativa no segmento de
Equity Capital Markets atuando como assessora do Grupo CB na estruturação da operação de R$2,30
bilhões que alterou a estrutura societária da Via Varejo; follow-on da Petrobras no valor de R$7,30
bilhões; follow-on da Light no valor de R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões; followon
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da Movida no valor de R$832 milhões; follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO
da Vivara no valor de R$2.041 milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões;
follow-on de LOG Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1.627
milhões de reais e no IPO do Banco BMG no valor de R$1.391 milhões, follow-on de Cyrela Commercial
Properties no valor de R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9.276 milhões e no follow-on de
Unidas no valor de R$1.837 milhões. Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder em alocação
de varejo em ofertas de renda variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%,
respectivamente, do total de ativos de renda variável alocados nos referidos anos.
Adicionalmente, possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições da XP
Investimentos, oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução
e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
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9. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E A OFERTA
Além do relacionamento referente à Oferta, as instituições envolvidas na Oferta mantêm relacionamento
comercial, de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, com o Administrador, com o Gestor,
com o Coordenador Líder e/ou com sociedades de seu conglomerado econômico, podendo, no futuro,
serem contratados pelo Administrador, pelo Gestor, pelo Coordenador Líder e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico para assessorá-los, inclusive na realização de investimentos ou em quaisquer
outras operações necessárias para a condução de suas atividades.
9.1. Relacionamentos do Administrador
9.1.1. Relacionamento do Administrador com o Gestor
Além do relacionamento decorrente desta Oferta, o Gestor mantém, na data deste Prospecto,
relacionamento de mercado com o Administrador. O Administrador atua como administrador fiduciário
de alguns fundos de investimentos em participações dos quais o Gestor realizou a atividade de
consultoria de valores mobiliários, lista-se esses a seguir: (i) Agrofundo Brasil V Fundo de
Investimentos em Participações Multiestratégia e (ii) Agrofundo Brasil VI Fundo de Investimentos em
Participações Multiestratégia
Ademais, Gestor e Administrador mantêm um relacionamento o qual se restringe à atuação como
contrapartes em operações regulares de mercado. O Administrador e o Gestor não identificaram
conflitos de interesse decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de
cada parte com relação ao Fundo e à Oferta.
9.2. Relacionamentos do Gestor
9.2.1. Relacionamento do Gestor com o Coordenador Líder
Além do relacionamento decorrente desta Oferta, o Gestor mantém, na data deste Prospecto,
relacionamentos com o Coordenador Líder que se restringem à atuação como contrapartes em
operações regulares de mercado.
Entre as operações das quais o Gestor e o Coordenador Líder atuaram como contraparte, encontramse: (i) atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária líder da oferta pública de primeira
emissão de ações da AgroGalaxy, companhia aberta investida e controlada por fundos de investimentos
geridos pelo Gestor e; (ii) participação relevante do Coordenador Líder, diretamente e por meio de
fundos de investimentos geridos por afiliadas do Coordenador Líder, no capital social da AgroGalaxy.
O Gestor e o Coordenador Líder não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo e à
Oferta.
9.3. Relacionamentos do Coordenador Líder
9.3.1. Relacionamento do Coordenador Líder com o Administrador
O Administrador não mantém, na data deste Prospecto, qualquer relacionamento comercial relevante
com o Coordenador Líder, além do relacionamento decorrente desta Oferta, e o relacionamento entre
eles se restringe à atuação como contrapartes em operações regulares de mercado.
O Administrador e o Coordenador Líder não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo e à
Oferta.
INFORMAÇÕES RELEVANTES
9.4. Esclarecimentos a respeito do Fundo e da Oferta
Maiores esclarecimentos a respeito do Fundo e da Oferta, bem como cópias do Regulamento, deste
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo, conforme aplicável, poderão ser obtidos junto ao
Administrador, ao Coordenador Líder e à CVM, nos endereços a seguir indicados).
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(i)

do Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website “https://institucional.xpi.com.br/
investimentos/oferta-publica.aspx”; e então, clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Cotas
da Primeira Emissão do Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7” e então “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Prospecto Preliminar” ou
“Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada);

(ii)

do Administrador: http://www.paratycapital.com/?page_id=217 (neste website, localizar e
clicar em “Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7”, e então clicar em “Anúncio de Início”, “Prospecto”, “Anúncio de Encerramento”
ou a opção desejada)); e

(iii)

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 “Aqua Capital Private Equity
Agro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 7”, digitar o número que aparece
ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em “Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia 7”, 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 “Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia 7” e, então, selecionar o “Prospecto Preliminar”)
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10. TRIBUTAÇÃO
O disposto neste item foi elaborado com base em razoável interpretação da legislação brasileira em
vigor na data deste Prospecto Preliminar e tem por objetivo descrever genericamente o tratamento
tributário aplicável aos Cotistas e ao Fundo, assumindo, para esse fim, que a Carteira irá cumprir os
limites de diversificação e as regras de investimento constantes na Instrução CVM 578. e a regra de
composição de carteira da Lei nº 11.312/06.
Os Cotistas não devem considerar unicamente os comentários aqui contidos para fins de avaliar o
tratamento tributário de seu investimento, devendo consultar seus próprios assessores quanto à
tributação específica à qual estarão sujeitos, especialmente quanto a outros tributos eventualmente
aplicáveis a esse investimento ou a ganhos porventura auferidos. As informações aqui contidas levam
em consideração as previsões de legislação e regulamentação aplicáveis à hipótese vigentes nesta data.
As considerações acima têm o propósito de descrever genericamente o tratamento tributário aplicável,
sem, portanto, exaurir os potenciais impactos fiscais inerentes ao investimento. O tratamento tributário
pode sofrer alterações em função de mudanças futuras na legislação pertinente e da interpretação da
Receita Federal do Brasil sobre o cumprimento dos requisitos acima descritos.
10.1. Tributação do Fundo

IR
Os rendimentos e ganhos líquidos ou de capital apurados nas operações da carteira do Fundo estão
isentos do IR.

IOF/Títulos
As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência de IOF/Títulos à alíquota
zero. O Poder Executivo pode majorar, a qualquer tempo, a alíquota do IOF até o percentual de 1,5%
(um inteiro e cinco décimos por cento) ao dia, relativamente a operações ocorridas após este eventual
aumento.
10.2. Tributação dos Cotistas
O tratamento tributário descrito abaixo para os Cotistas só se aplica caso o Fundo cumpra os limites de
diversificação e as regras de enquadramento constantes na Instrução CVM 578 e a regra de composição
de carteira da Lei nº 11.312/06.
Em relação ao IR Cotista Residentes no Brasil: Os Cotistas do Fundo residentes no País estarão sujeitas
ao IR sob a sistemática de retenção na fonte (“IRRF”) à alíquota de 15% sobre os rendimentos auferidos
por ocasião de resgate e amortização de Cotas, bem como no caso de liquidação do Fundo.
Além disso, os ganhos auferidos por Cotistas pessoas físicas na alienação de Cotas são tributados pelo
IRRF à alíquota de 15% no caso de operações realizadas fora de bolsa, ao passo que os ganhos
auferidos na alienação de Cotas por Cotistas pessoas físicas em operações de bolsa ou por pessoas
jurídicas em operações de bolsa ou fora de bolsa ficam sujeitos ao IR sob a sistemática de ganhos
líquidos à alíquota de 15%.
Em qualquer caso, no caso de Cotistas pessoas jurídicas, o IR acima é recolhido em antecipação aos
tributos corporativos aplicáveis. Cotista Residente no Exterior: Aos Cotistas não residentes no País que
invistam nos mercados financeiro e de capitais brasileiros por meio da Resolução CMN nº 4.373, de 29
de setembro de 2014 (“Cotista INR”) é aplicável tratamento tributário específico determinado em
função de residirem ou não em país ou jurisdição com tributação favorecida, conforme listadas na
Instrução Normativa nº 1.037, de 4 de junho de 2010 (“JTF”). Cotistas INR Não Residentes em JTF: os
rendimentos auferidos por ocasião de resgate, amortização e liquidação do Fundo, bem como os ganhos
auferidos na alienação de Cotas em operações realizadas em bolsa ou fora de bolsa ficam sujeitos à
incidência do IRRF à alíquota zero, desde que observados todos os demais requisitos previstos na Lei
nº 11.312/06.
Em especial, a alíquota zero em questão não será aplicável ao Cotista INR que detenha, isoladamente
ou em conjunto com partes ligadas, 40% ou mais da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo ou Cotas
que lhe deem o direito ao recebimento de mais de 40% dos rendimentos distribuídos pelo Fundo.
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Cotistas INR Residentes em JTF: os rendimentos auferidos por ocasião de resgate, amortização e
liquidação do Fundo, assim como o ganho na alienação de suas cotas, ficam sujeitos à incidência do IR
à alíquota de 15% (quinze por cento).

IOF/Títulos
As operações com as Cotas podem estar sujeitas à incidência do IOF/Títulos, cobrado à alíquota máxima
de 1% (um por cento) ao dia, limitado a um percentual do rendimento da operação, em função do
prazo, conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, sendo
este limite igual a 0% (zero por cento) do rendimento para as operações com prazo igual ou superior a
30 (trinta) dias.
Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo, por ato do poder
executivo, até o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao dia, relativamente a
transações ocorridas após este eventual aumento.

IOF/Câmbio
Conversões de moeda estrangeira para a moeda brasileira, bem como de moeda brasileira para moeda
estrangeira, porventura geradas no investimento em Cotas estão sujeitas ao IOF/Câmbio. As operações
de câmbio realizadas por Cotistas residentes e domiciliados no exterior que ingressarem recursos no
Brasil para aplicação no Fundo estão sujeitas atualmente ao IOF/Câmbio à alíquota zero na entrada dos
recursos no Brasil para investimento no Fundo e zero por cento na remessa desses recursos para o
exterior.
Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do poder
executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a transações ocorridas após
este eventual aumento.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DO
PC 48 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Por este instrumento particular, Paraty Capital Ltda., sociedade com sede na Rua dos Pinheiros, nº
870, 13º andar, conjunto 133, Pinheiros, CEP 05422-001, na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.313.996/0001-50, devidamente autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) para administrar carteira de títulos e valores mobiliários, nos termos
do Ato Declaratório nº 13.239, de 20 de agosto de 2013.
RESOLVE:
Constituir o PC 48 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“Fundo”),
em regime de condomínio fechado, nos termos da Instrução CVM nº 578, de 30 de ag osto de 2016,
conforme alterada (“Instrução CVM 578”), da Instrução CVM nº 579, de 30 de agosto de 2016 e pelo
Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas, bem como pelas demais disposições
legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
1.

Designar, como diretor responsável pela representação do Fundo perante a CVM, o
Sr. Fernando Taminato, brasileiro, economista, casado em regime de comunhão parcial de
bens, portador da carteira de identidade nº 17.351.522-8, expedida pela SSP/SP, inscrito
no CPF/ME sob o nº 176.179.558-98.

2.

Aprovar o inteiro teor regulamento do Fundo na forma de anexo ao presente instrumento,
bem como submeter todos os documentos exigidos pela CVM para início das atividades do
Fundo.
São Paulo, 03 de dezembro de 2021.

FERNANDO
Assinado de forma digital por
TAMINATO:1761795589 FERNANDO TAMINATO:17617955898
Dados: 2021.12.03 10:46:59 -03'00'
8
________________________________________________________
PARATY CAPITAL LTDA.
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São Paulo, 03 de dezembro de 2021.

2

90

SUMÁRIO

DEFINIÇÕES.......................................................................................................... 4
FORMA
DE
CONSTITUIÇÃO,
PÚBLICO-ALVO
E
PRAZO
DE
CAPÍTULO 1.
DURAÇÃO......................................................................................... ................... 8
CAPÍTULO 2.

OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO................................ 8

CAPÍTULO 3.

ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS .......................... 14

CAPÍTULO 4.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO .............................................................. 20

CAPÍTULO 5.

COTAS, PATRIMÔNIO DO FUNDO E EMISSÃO INICIAL ............................... 21

CAPÍTULO 6.

AMORTIZAÇÕES E RESGATE ............................................................ 24

CAPÍTULO 7.

ASSEMBLEIA GERAL ...................................................................... 25

CAPÍTULO 8.

ENCARGOS DO FUNDO .................................................................. 27

CAPÍTULO 9.
SOCIAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, RELATÓRIO DE AUDITORIA E EXERCÍCIO
.............................................................................................. 29

CAPÍTULO 10.

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ...................................................... 30

CAPÍTULO 11.

FATORES DE RISCO ...................................................................... 32

CAPÍTULO 12.

LIQUIDAÇÃO .............................................................................. 36

CAPÍTULO 13.

DISPOSIÇÕES FINAIS ..................................................................... 37

ANEXO I - MODELO DE SUPLEMENTO ......................................................................... 39
ANEXO A – SUPLEMENTO DA PRIMEIRA EMISSÃO ........................................................... 40

3

91

DEFINIÇÕES
Para fins do disposto neste Regulamento, os termos e expressões indicados em letra maiúscula neste
Regulamento, no singular ou no plural, terão os respectivos significados a eles atribuídos a seguir:
“1ª Emissão”:

a primeira emissão de Cotas do Fundo, nos termos do
suplemento anexo ao presente Regulamento;

“Administradora”:

a PARATY CAPITAL LTDA., sociedade com sede na Rua dos
Pinheiros, nº 870, 13º andar, conjunto 133, Pinheiros, cidade de
São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05422-001, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 18.313.996/0001-50, autorizada pela CVM
para administrar carteira de valores mobiliários, conforme Ato
Declaratório nº 13.239, de 20 de agosto de 2013;

“ANBIMA”:

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

“Assembleia Geral”:

a Assembleia Geral de Cotista do Fundo;

“Auditor Independente”:

empresa de auditoria independente responsável pela auditoria
das contas e demonstrações financeiras do Fundo credenciada
na CVM, para prestar tais serviços;

“B3”:

a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;

“Boletim de Subscrição”:

documento a ser assinado por cada investidor para aquisição
das Cotas emitidas pelo Fundo;

“Capital Comprometido”:

é a soma dos valores dos Compromissos de Investimento;

“Carteira”:

a carteira de investimentos do Fundo, formada por Valores
Mobiliários e Outros Ativos;

“Chamadas de Capital”:

as chamadas de capital para aporte de recursos pelos Cotistas
mediante integralização de Cotas, nos termos dos respectivos
Compromissos de Investimento, de acordo com a orientação,
diretrizes e prazos definidos pela Gestora, conforme previsto
neste Regulamento;

“Código ABVCAP/ANBIMA”:

a versão vigente do “Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e
Melhores Práticas para os Fundos de Investimento em
Participações

e

Fundos

de

Investimento

em

Empresas

Emergentes”, editado pela Associação Brasileira de Private
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Equity e Venture Capital e pela ANBIMA - Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais;
“Código Civil Brasileiro”:

a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada;

“Companhias Alvo”:

São (i) as companhias abertas ou fechadas, sediadas no Brasil ,
bem como as sociedades limitadas que observem o disposto na
Instrução CVM 578, inclusive quanto ao limite de receita bruta
anual e as disposições transitórias em caso de extrapolação
deste limite, e (ii) que tenham por objeto principal, direta ou
indiretamente,

“Companhias Investidas”:

São as Companhias Alvo que recebam investimento do Fundo,
nos termos deste Regulamento;

“Compromisso de

cada instrumento pelo qual o investidor subscreve e se

Investimento”:

compromete a integralizar Cotas do Fundo;

“Conflito de Interesses”:

qualquer transação (i) entre o Fundo e Partes Relacionadas; ou
(ii) entre o Fundo e qualquer entidade administrada pela
Administradora ou Gestora (carteira de investimentos ou fundo
de investimento); ou (iii) entre Partes Relacionadas e as
Companhias Alvos;

“Cotas”:

são as cotas de emissão e representativas do Patrimônio Líquido
do Fundo;

“Cotista Inadimplente”:

é o descumprimento, total ou parcial, pelo cotista, da sua
obrigação de aportar recursos ao Fundo na forma estabelecida
neste Regulamento e no Compromisso de Investimento;

“Custodiante”:

o BANCO DAYCOVAL S.A., instituição financeira com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista,
nº. 1793, inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90,
devidamente autorizado pela CVM para o exercício da atividade
de custódia de valores mobiliários;

“CVM”:

a Comissão de Valores Mobiliários;

“Dia Útil”:

qualquer dia que não seja sábado, domingo ou dias declarados
como feriado nacional no Brasil ou na sede da Administradora.
Caso determinada obrigação prevista neste Regulamento deva
ser cumprida em dia que não seja considerado Dia Útil, a data
da referida obrigação será postergada para o Dia Útil
imediatamente seguinte;
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“Fatores de Risco”:

os fatores de risco a serem observados pelos investidores
quando da decisão de realização de investimento no Fundo,
conforme disposto neste Regulamento;

“Fundo”:

o PC 48 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA;

“Gestora”:

a Administradora;

“Instrução CVM 476”:

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

“Instrução CVM 578”:

a Instrução da CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme
alterada;

“Instrução CVM 579”:

a Instrução da CVM nº 579, de 30 de agosto de 2016;

“Investidor Qualificado”:

os investidores definidos nos termos do Artigo 12 da Resolução
CVM;

“Investidor Profissional”:

os investidores definidos nos termos do Artigo 11 da Resolução
CVM;

“IPC - FIPE”:

o Índice de Preços ao Consumidor – IPC calculado e divulgado
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE;

“IPCA”:

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

“Outros Ativos”:

os ativos representados por (i) títulos de renda fixa de emissão
do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil; (ii) títulos
de instituição financeira pública ou privada; (iii) cotas de
fundos de investimento de Renda Fixa ou Referenciado DI,
desde que na forma de condomínio aberto, inclusive aqueles
administrados ou geridos pela Administradora, Gestora ou
empresas a elas ligadas, para o pagamento de despesas do
Fundo;

“Partes Relacionadas”:

são, com relação a uma pessoa: (i) os empregados, diretores,
sócios ou representantes legais; (ii) os cônjuges e/ou parentes
até o 2º grau de parentesco; e (iii) as sociedades controladoras,
coligadas, subsidiárias ou que exerçam controle comum;

“Patrimônio Líquido”:

a soma algébrica disponível do Fundo com o valor da Carteira,
mais os valores a receber, menos as suas exigibilidades;
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“Período de

o período que se iniciará no 1º (primeiro) Dia Útil seguinte ao

Desinvestimento”:

término do Período de Investimento e se estenderá até a data
de liquidação do Fundo, durante o qual a Gestora não realizará
novos

investimentos

do

Fundo

em

Valores

Mobiliários,

ressalvado o disposto neste Regulamento, e envidará seus
melhores esforços no processo de desinvestimento total do
Fundo, de acordo com estudos, análises, e estratégias de
desinvestimento

aprovadas

pela

Gestora

que,

conforme

conveniência e oportunidade, e sempre no melhor interesse do
Fundo, propiciem aos Cotistas o melhor retorno possível;
“Período de Investimento”:

o período de investimento do Fundo conforme previsto deste
Regulamento, a contar da data da primeira integralização das
Cotas,

durante

o

qual

as

Chamadas

de

Capital

para

integralização de Cotas serão realizadas com o objetivo de
investimento pelo Fundo em Valores Mobiliários e em Outros
Ativos ou pagamento de encargos do Fundo;
“Prazo de Duração”:

o prazo de duração do Fundo, conforme previsto deste
Regulamento;

“Regulamento”:

o presente regulamento do Fundo;

“Resolução CVM 30”

a Resolução CVM 30, de 11 de maio de 2021;

“Taxa de Administração”:

a taxa devida à Administradora, conforme previsto deste
Regulamento; e

“Valores Mobiliários”:

as ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis em
ações e/ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou
permutáveis em ações de emissão de Companhias Alvo, bem
como títulos e valores mobiliários representativos dessas
participações, que estejam em consonância com os objetivos
do Fundo, nos termos deste Regulamento e da regulamentação
em vigor.
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REGULAMENTO DO
PC 48 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CAPÍTULO 1.
1.1.

FORMA DE CONSTITUIÇÃO, PÚBLICO-ALVO E PRAZO DE DURAÇÃO

Forma de Constituição. O PC 48 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES –

MULTIESTRATÉGIA é um fundo de investimento em participações constituído sob a forma de
condomínio fechado e regido pelo presente Regulamento, pela Instrução CVM 578, pelo Código
ABVCAP/ANBIMA e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
1.2.

Tipo ANBIMA. O Fundo é classificado como Diversificado Tipo 3 para os fins do Art. 23 do

Código ABVCAP/ANBIMA. A modificação da classificação do Fundo por outra diferente daquela
inicialmente prevista neste Regulamento dependerá de aprovação dos Cotistas reunidos em
Assembleia Geral.
1.3.

Público-Alvo. O Fundo é destinado exclusivamente a Investidores Qualificados, nos termos

do Artigo 12 da Resolução CVM 30, observado que no âmbito da 1ª Emissão o público-alvo serão
exclusivamente Investidores Profissionais, nos termos da Instrução CVM 476.
1.4.

Prazo de Duração. O Fundo terá o Prazo de Duração de 10 (dez) anos contados da primeira

integralização de Cotas, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos, mediante proposta da
Gestora e aprovação pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral poderá encerrar antecipadamente
ou prorrogar o Prazo de Duração.
CAPÍTULO 2.
2.1.

OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO

Objetivo. O objetivo preponderante do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de

suas Cotas no longo prazo e o retorno financeiro aos Cotistas, por meio da aquisição de Valores
Mobiliários de emissão de Companhias Alvo.
2.2.

Política de Investimento. O Fundo buscará atingir seu objetivo por meio da aquisição de

Valores Mobiliários de emissão das Companhias Alvo, durante o Período de Investimento,
participando do processo decisório de cada uma das Companhias Investidas, com efetiva influência
na definição de sua política estratégia e na sua gestão, inclusive, mas não se limitando, por meio
da: (i) titularidade de Valores Mobiliários que integrem os respectivos blocos de controle das
Companhias Investidas; (ii) celebração de acordos de acionistas ou de sócios das Companhias
Investidas; e (iii) pela celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de
outro procedimento que assegure ao Fundo efetiva influência na definição da política estratégica e
na gestão da Companhia Investidas, inclusive por meio da indicação de membros do conselho de
administração.
2.2.1. Observado o disposto acima, fica desde já certo que o exercício de controle
acionário das Companhias Alvo não é condição necessária para a participação do Fundo no
capital social das Companhias Alvo.

8

96

Investida
2.3.

Dispensa do Processo Decisório. Fica dispensada a participação do Fundo no processo

decisório da Companhia Investida quando: (i) o investimento do Fundo na Companhia Investida for
reduzido a menos da metade do percentual originalmente investido e passe a representar parcela
inferior a 15% (quinze por cento) do capital social da Companhia Investida; ou (ii) o valor contábil
do investimento tenha sido reduzido a zero e haja deliberação dos Cotistas reunidos em Assembleia
Geral e aprovação pela maioria das Cotas subscritas presentes.
2.4.

Companhias Listadas. O requisito de efetiva influência na definição da política estratégica

e na gestão das Companhias Investidas de que trata este capítulo, não se aplica ao investimento
em Companhias Investidas listadas em segmento especial de negociação de valores mobiliári os,
instituído por bolsa de valores ou por entidade do mercado de balcão organizado, voltado ao
mercado de acesso, que assegure, por meio de vínculo contratual, padrões de governança
corporativa mais estritos que os exigidos por lei, desde que corresponda a até 35% (trinta e cinco
por cento) do capital subscrito do Fundo, sendo certo que: o limite de que trata este item será de
100% (cem por cento) durante o prazo de aplicação dos recursos, estabelecido em até 6 (seis) meses
contados de cada um dos eventos de integralização de Cotas previstos no Compromisso de
Investimento; e (ii) caso o Fundo ultrapasse o limite estabelecido neste item por motivos alheios à
vontade da Gestora, no encerramento do respectivo mês, e tal desenquadramento perdure quando
do encerramento do mês seguinte, a Administradora deverá: (a) comunicar à CVM imediatamente
a ocorrência de desenquadramento passivo, com as devidas justificativas, bem como previsão para
reenquadramento; e (b) comunicar à CVM o reenquadramento da Carteira, no momento em que
ocorrer.
2.5.

Práticas de Governança. Observada as dispensas previstas deste Regulamento, as

Companhias Alvo que forem sociedades fechadas somente poderão receber investimentos do Fundo
se atenderem, cumulativamente, as seguintes práticas de governança:
(i)

seu estatuto social contenha disposição que proíba a emissão de partes beneficiárias, sendo
que, à época da realização do investimento pelo Fundo, não poderão existir quaisquer
partes beneficiárias de emissão da Companhia Alvo em circulação;

(ii)

os membros do conselho de administração, se houver, deverão ter mandato unificado de
até 2 (dois) anos;

(iii)

disponibilizar informações sobre contratos com Partes Relacionadas, acordos de acionistas,
programas de opção de aquisição de ações e outros títulos ou valores mobiliários de sua
emissão, se houver;

(iv)

aderir à câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários;

(v)

no caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria A, obrigar-se, perante o
Fundo, a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de
mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de
governança corporativa de que tratam os incisos anteriores; e
9
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(vi)

ter suas demonstrações contábeis auditadas anualmente por auditores independentes
registrados na CVM.

2.6.

Multiestratégia: Sem prejuízo do previsto deste capítulo, caso as Companhias Investidas se

enquadrem como “Empresas Emergentes” ou “Capital Semente” de acordo com a receita bruta
anual, deverão observar integralmente aos dispositivos aplicáveis, nos termos da Instrução CVM
578.
Enquadramento
2.7.

Enquadramento da Carteira. O Fundo investirá seus recursos de acordo com a política

de investimentos e objetivos neste Regulamento, devendo sempre serem observados os dispositivos
legais aplicáveis e a composição da Carteira descrita a seguir: (i) no mínimo, 90% (noventa por
cento) do Patrimônio Líquido do Fundo deverá estar aplicado exclusivamente nos Valores Mobiliários
de emissão das Companhias Alvo; e (ii) no máximo, 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido do
Fundo deverá ser destinado ao pagamento de despesas do Fundo.
2.7.1. A parcela do Patrimônio Líquido que não estiver investida em Valores Mobiliários
poderá ser alocada em Outros Ativos, sendo que não existirão quaisquer outros critérios de
concentração e/ou diversificação setorial para os Valores Mobiliários e para os Outros Ativos
que poderão compor a Carteira.
2.7.2. Para fins de verificação do enquadramento estabelecido neste item, observado o
disposto na regulamentação aplicável quanto ao enquadramento do Fundo, em especial o
Artigo 11 da Instrução CVM 578, devem ser somados aos Valores Mobiliários, os seguintes
valores:
(i)

destinados ao pagamento de despesas do Fundo desde que limitadas a 5% do capital
subscrito do Fundo;

(ii)

decorrentes de operações de desinvestimento: (a) no período entre a data do efetivo
recebimento dos recursos e o último Dia Útil do 2º (segundo) mês subsequente a tal
recebimento, nos casos em que ocorra o reinvestimento dos recursos em Valores
Mobiliários; e (b) no período entre a data do efetivo recebimento dos recursos e o
último Dia Útil do mês subsequente a tal recebimento, nos casos em que não ocorra
o reinvestimento dos recursos em Valores Mobiliários; ou (c) enquanto vinculados a
garantias dadas ao comprador do ativo desinvestido;

(iii)

a receber decorrentes da alienação a prazo dos Valores Mobiliários; e

(iv)

aplicados em títulos públicos com o objetivo de constituição de garantia a contratos
de financiamento de projetos de infraestrutura junto a instituições financeiras.

2.7.3. Caso o desenquadramento ao limite estabelecido no item acima perdure por período
superior ao prazo de aplicação dos recursos previsto neste Regulamento, a Administradora
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deverá, em até 10 (dez) Dias Úteis contados do término do prazo para aplicação dos
recursos: (i) reenquadrar a Carteira; ou (ii) devolver os valores que ultrapassarem o limite
estabelecido ao Cotista que tiver integralizado a última Chamada de Capital, sem qualquer
rendimento, na proporção por eles integralizada.
2.7.4. O limite de composição e enquadramento da carteira do Fundo em Valores
Mobiliários, conforme previsto acima, não é aplicável durante o prazo de aplicação dos
recursos de cada um dos eventos de integralização de Cotas, conforme previstos no
compromisso de investimento.
2.8.

Investimento no Exterior. O Fundo não poderá investir em ativos no exterior, ainda que de

forma indireta, por meio de outros fundos ou sociedades de investimento no exterior,
independentemente de sua forma ou natureza jurídica.
2.8.1. Considera-se ativo no exterior quando o emissor tiver:
(i)

sede no exterior; ou

(ii)

sede no Brasil e ativos localizados no exterior que correspondam a 50% (cinquenta por
cento) ou mais daqueles constantes das suas demonstrações contábeis.

2.8.2. Não é considerado ativo no exterior quando o emissor tiver sede no exterior e ativos
localizados no Brasil que correspondam a 90% (noventa por cento) ou mais daqueles constantes
das suas demonstrações contábeis.
2.9.

Debêntures Simples. O Fundo não poderá investir em debêntures simples.

2.10.

Aplicação em Fundos. O Fundo poderá investir em cotas de outro Fundo de Investimento

em Participações ou em cotas de Fundos de Ações – Mercado de Acesso, para fins de atendimento
ao limite de aplicação em Valores Mobiliários, conforme referido neste capítulo. Nessa hipótese, o
Fundo deverá consolidar as aplicações dos fundos investidos, inclusive para fins de apuração dos
limites de concentração da Carteira, exceto as aplicações em fundos geridos por terceiros não
ligados à Administradora ou à Gestora.
Carteira
2.11.

Procedimento de Alocação. Nos termos da política de investimento do Fundo, conforme

descrito deste capítulo, na formação, manutenção e desinvestimento da Carteira serão observados
os seguintes procedimentos:
(i)

os recursos que venham a ser aportados no Fundo, mediante a integralização de Cotas, por
meio de Chamada de Capital, (a) deverão ser utilizados para a aquisição de Valores
Mobiliários até o último Dia Útil do 2º (segundo) mês subsequente (1) à data da primeira
integralização de Cotas no âmbito de cada Chamada de Capital ou (2) à data de
encerramento da oferta pública de distribuição de Cotas objeto de registro na CVM; ou
(b) poderão ser utilizados para pagamento de despesas e encargos do Fundo;
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(ii)

até que os investimentos do Fundo nos Valores Mobiliários sejam realizados, quaisquer
valores que venham a ser aportados no Fundo, em decorrência da integralização de Cotas,
serão aplicados em Outros Ativos e/ou mantidos em caixa, em moeda corrente nacional, a
critério da Gestora, no melhor interesse do Fundo e do Cotista; e

(iii)

durante os períodos que compreendam entre (a) o recebimento, pelo Fundo, de rendimentos
e outras remunerações referentes aos investimentos do Fundo nos Valores Mobiliários e
Outros Ativos, e (b) a data de distribuição de tais rendimentos e outras remunerações ao
Cotista, a título de pagamento de amortização, tais recursos deverão ser mantidos aplicados
em Outros Ativos e/ou mantidos em caixa, em moeda corrente nacional, a critério da
Administradora, no melhor interesse do Fundo e do Cotista.
2.11.1. Caso os investimentos do Fundo nos Valores Mobiliários não sejam realizados dentro
do prazo previsto, a Administradora deverá convocar imediatamente a Assembleia Geral
para deliberar sobre (i) a prorrogação do referido prazo; ou (ii) a restituição ao Cotista dos
valores já aportados no Fundo e que sejam referentes aos investimentos nos Valores
Mobiliários originalmente programados e não concretizados por qualquer razão.
2.11.2. A Administradora deve comunicar imediatamente à CVM, depois de ultrapassado o
prazo, a ocorrência de desenquadramento, com as devidas justificativas, informando ainda
o reenquadramento da Carteira, no momento em que ocorrer.

2.12.

Coinvestimento. O Fundo poderá realizar investimentos nas Companhias Alvo em conjunto

com terceiros, inclusive em conjunto com outros fundos de investimento.
2.13.

Mesmo Segmento. Os fundos de investimentos administrados pela Administradora poderão

realizar investimentos em companhias que atuem no mesmo segmento das Companhias Alvo.
2.14.

AFAC. O Fundo não poderá realizar Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

nas Companhias Investidas.
2.15.

Bonificações. Os juros sobre capital próprio, bonificações e quaisquer outras remunerações

que venham a ser distribuídas em benefício do Fundo, por conta de seus investimentos nos Valores
Mobiliários e/ou em Outros Ativos, serão incorporados ao Patrimônio Líquido e serão considerados
para fins de pagamento de parcelas de amortização aos Cotistas, da Taxa de Administração e/ou
dos demais encargos do Fundo.
2.15.1. Dividendos. Os dividendos que sejam declarados pelas Companhias Alvo como
devidos ao Fundo, por conta de seus investimentos nos Valores Mobiliários, serão
incorporados ao Patrimônio Líquido do Fundo.
2.16.

Derivativos. É vedado ao Fundo a realização de operações com derivativos, exceto quando

tais operações forem realizadas exclusivamente para fins de proteção patrimonial dos Valores
Mobiliários que integram a carteira do Fundo.
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2.17.

Restrições. Salvo se devidamente aprovada pelos Cotistas reunidos em Assembleia Geral, é

vedada a aplicação de recursos do Fundo em títulos e valores mobiliários de qualquer das
Companhias Alvo, caso da mesma participe, direta ou indiretamente:
(i)

a Administradora, a Gestora, membros de comitês ou conselhos criados pelo fundo, e o
Cotista, seus sócios e respectivos cônjuges, individualmente ou em conjunto, com
porcentagem superior a 10% (dez por cento) do capital social votante ou total de uma das
Companhias Alvo; e

(ii)

quaisquer das pessoas mencionadas no inciso anterior que (a) estejam envolvidas, direta ou
indiretamente, na estruturação financeira de operação de emissão ou oferta de Valores
Mobiliários a serem subscritos ou adquiridos pelo Fundo, inclusive na condição de agente de
colocação, coordenação ou garantidor da emissão; ou (b) façam parte de conselhos de
administração, consultivo ou fiscal das Companhias Alvo, antes do primeiro investimento
por parte do Fundo.

2.18.

Operações de Contraparte. Salvo se aprovada em Assembleia Geral, é igualmente vedada

a realização de operações pelo Fundo, em que este figure como contraparte das pessoas
mencionadas no inciso (i) do item anterior, bem como de outros fundos de investimento ou carteira
de valores mobiliários administrados pela Administradora ou pela Gestora, exceto os fundos de
investimento de Renda Fixa ou Referenciado DI, desde que na forma de condomínio aberto,
administrados ou geridos pela Administradora ou empresas a ela ligadas, observadas as exceções
previstas do §2º, Art. 44 da Instrução CVM 578.
2.19.

Partes Relacionadas. Qualquer transação (i) entre o Fundo e Partes Relacionadas; ou

(ii) entre o Fundo e qualquer entidade administrada pela Administradora ou pela Gestora (carteira
de investimentos ou fundo de investimento); ou (iii) entre Partes Relacionadas e as Companhias
Alvo será considerada uma hipótese de potencial Conflito de Interesses e deverá ser levada ao
conhecimento e aprovação da Assembleia Geral.
2.20.

Aquisição de Cotas. É vedado à Administradora, à Gestora e às instituições distribuidoras

das Cotas adquirirem Cotas, direta ou indiretamente.
Período de Investimentos
2.21.

Período de Investimento. O Período de Investimento será de 4 (quatro) anos, a contar da

data da primeira integralização das Cotas, durante o qual as Chamadas de Capital para
integralização de Cotas serão realizadas com o objetivo de investimento pelo Fundo em Valores
Mobiliários e em Outros Ativos ou pagamento de encargos do Fundo, mediante decisão e orientação
da Gestora.
2.21.1. Sem alterar o Prazo de Duração, o Período de Investimento poderá ser objeto de
antecipação ou prorrogação, mediante proposta apresentada pela Gestora e sujeito a
ratificação pela Assembleia Geral de Cotistas, pelo período de até 2 (dois) anos.
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2.22.

Período de Desinvestimento. Sem prejuízo do item acima, contados do 1º (primeiro) Dia

Útil seguinte ao término do Período de Investimento até a liquidação do Fundo, a Gestora
interromperá investimentos do Fundo em Valores Mobiliários e iniciará os respectivos processos de
desinvestimento do Fundo nas Companhias Investidas, mediante estudos, análises e estratégias de
desinvestimento que, conforme a conveniência e oportunidade, busquem propiciar ao Cotista o
melhor retorno possível.
2.22.1. Durante o Período de Desinvestimento, os rendimentos e recursos obtidos pelo
Fundo poderão ser objeto de amortização de Cotas.
2.23.

Distribuição aos Cotistas. Os rendimentos e recursos oriundos da alienação parcial ou total

dos investimentos do Fundo nas Companhias Investidas, após o pagamento das despesas e encargos
do Fundo, deverão ser distribuídos ao Cotista, observado o quanto previsto deste Regulamento.
2.24.

Liquidação de Ativos. Os investimentos do Fundo poderão ser liquidados a qualquer tempo,

inclusive durante o Período de Investimento, por determinação da Gestora, neste caso
obrigatoriamente com o objetivo de investir em Valores Mobiliários ou Outros Ativos.
CAPÍTULO 3.
3.1.

ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Administração. O Fundo será administrado pela Administradora, a qual, observadas as

limitações legais e regulamentares aplicáveis e o disposto neste Regulamento, tem poderes para
praticar todos os atos necessários ao funcionamento e à manutenção do Fundo, sendo responsável
pela sua constituição e pela prestação de informações à CVM na forma da Instrução CVM 578 e
quando solicitadas.
3.2.

Obrigações da Administradora. São obrigações da Administradora, sem prejuízo das

obrigações da Gestora:
(i)

diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem:
(a)

o registro do Cotista e de transferência de Cotas;

(b)

o livro de atas das Assembleias Gerais e de atas de reuniões dos comitês técnicos ou
de investimentos;

(c)

o livro ou lista de presença do Cotista;

(d)

os relatórios do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis;

(e)

os registros e demonstrações contábeis referentes às operações realizadas pelo
Fundo e seu patrimônio; e

(f)

a cópia da documentação relativa às operações do Fundo.
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(ii)

receber dividendos, bonificações e quaisquer outros rendimentos ou valores atribuídos ao
Fundo;

(iii)

pagar, às suas expensas, eventuais multas cominatórias impostas pela CVM, nos termos da
legislação vigente, em razão de atrasos no cumprimento dos prazos previstos na Instrução
CVM 578;

(iv)

elaborar, em conjunto com a Gestora, relatório a respeito das operações e resultados do
Fundo, incluindo a declaração de que foram obedecidas as disposições da Instrução CVM 578
e do presente Regulamento;

(v)

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

(vi)

transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de
sua condição de Administradora;

(vii)

manter os Valores Mobiliários integrantes da Carteira custodiados em entidade de custódia
autorizada ao exercício da atividade pela CVM, ressalvadas as hipóteses de dispensa de
contratação de serviços de custódia previstas no Artigo 37 da Instrução CVM 578;

(viii)

elaborar e divulgar as informações previstas no capítulo “Demonstrações Financeiras,
Relatório de Auditoria e Exercício Social” deste Regulamento, observadas a metodologia e
a periodicidade que vierem a ser estabelecidas por deliberações emitidas pelo Conselho de
Regulação e Melhores Práticas de FIP/FIEE da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais, devendo, ainda, atualizar o Cotista quanto a
quaisquer informações que representem Conflito de Interesse;

(ix)

cumprir e, na medida de suas atribuições, fazer cumprir, as deliberações da Assembleia
Geral;

(x)

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;

(xi)

fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo Fundo; e

(xii)

cumprir e, na medida de suas atribuições, fazer cumprir, todas as disposições constantes
deste Regulamento.

3.3.

Gestão. A Carteira será gerida pela Gestora, observadas as decisões da Assembleia Geral.

Respeitados os limites estabelecidos na regulamentação aplicável e neste Regulamento, a Gestora
terá os poderes necessários para exercer todos os direitos inerentes à gestão dos Valores Mobiliários
e dos Outros Ativos, inclusive:
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(i)

negociar e contratar, em nome do Fundo, os Valores Mobiliários e os Outros Ativos, bem
como os intermediários para realizar operações do Fundo, representando o Fundo, para
todos os fins de direito, para essa finalidade;

(ii)

negociar e contratar, em nome do Fundo, terceiros para a prestação de serviços de
assessoria e consultoria relacionados diretamente ao investimento ou o desinvestimento nos
Valores Mobiliários e nos Outros Ativos, conforme estabelecido na política de investimentos
do Fundo; e

(iii)

monitorar os ativos integrantes da Carteira e exercer o direito de voto decorrente dos
Valores Mobiliários, realizando todas as demais ações necessárias para tal exercício.
3.3.1. A Gestora, respeitados os limites estabelecidos na regulamentação aplicável e neste
Regulamento, detém todos os poderes necessários para realizar todos os atos relacionados à
gestão dos Valores Mobiliários, bem como, exercer todos os direitos inerentes aos Valores
Mobiliários, inclusive o de representar o Fundo em juízo e fora dele, comparecer e votar em
assembleias gerais de Companhias Alvo, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, e reuniões
de órgãos administrativos de qualquer espécie, exercer direito de ação, negociar estatutos
sociais das Companhias Alvo e eventuais alterações, assim como firmar contratos de compra
e venda de valores mobiliários, acordos de acionistas das Companhias Alvo, acordos de
investimento, instrumentos de garantia e/ou contratos de empréstimo, conforme o caso,
observadas as limitações deste Regulamento e da regulamentação em vigor.
3.3.2. Para fins do disposto no Artigo 13, inciso XVIII, e Artigo 33, Parágrafo Terceiro, do
Código ABVCAP/ANBIMA, a Gestora deverá assegurar que a equipe-chave, envolvida
diretamente nas atividades de gestão do Fundo, será composta por um gestor, um analista
sênior e um analista júnior.
3.3.2.1. Para o perfil de um analista júnior, a Gestora alocará profissional com até 2 (dois)
anos de comprovada experiência profissional em atividade diretamente
relacionada à análise ou à estruturação de investimentos.
3.3.2.2. Para o perfil de um analista sênior, a Gestora alocará profissional com mais de 2
(dois) anos de comprovada experiência profissional em atividade diretamente
relacionada à análise ou à estruturação de investimentos.
3.3.2.3. Para o perfil de gestor, a Gestora alocará profissional com certificação de
Certificação de Gestores ANBIMA (“CGA”).
3.3.3. A Gestora, quando da prática de atos relacionados à gestão dos Valores Mobiliários,
deverá obter da Administradora concordância prévia e expressa para representar o Fundo em
juízo, sendo que a Administradora deverá se manifestar em até 5 (cinco) dias úteis contados
do recebimento da comunicação do Gestora.
3.3.4. A Gestora deverá dar ciência à Administradora sobre a realização de qualquer
investimento ou desinvestimento em Valores Mobiliários, com 5 (cinco) dias úteis de
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antecedência, contados da data da operação pretendida. Ainda, deverá dar ciência à
Administradora das deliberações tomadas em assembleia geral e reunião do conselho de
administração da Companhia Alvo, no dia útil subsequente à realização de referidos atos.
3.3.5. A Gestora deverá encaminhar à Administradora, nos 2 (dois) Dias Úteis anteriores à
sua assinatura, minuta de qualquer documento que seja firmado em nome do Fundo e, em
até 5 (cinco) Dias Úteis após à sua assinatura, uma cópia de cada documento firmado em
nome do Fundo, sem prejuízo do envio, na forma e horários previamente estabelecidos pela
Administradora, de informações adicionais que permitam a esta última o correto
cumprimento de suas obrigações legais e regulamentares para com o Fundo.
3.4.

Obrigações Gestora. Sem prejuízo de outras atribuições conferidas à Gestora por força deste

Regulamento e do Contrato de Gestão, compete ainda à Gestora:
(i)

elaborar, em conjunto com a Administradora, relatório a respeito das operações e
resultados do Fundo, incluindo a declaração de que foram obedecidas as disposições da
Instrução CVM 578 e do presente Regulamento;

(ii)

fornecer aos Cotistas estudos e análises de investimento para fundamentar as decisões a
serem tomadas em Assembleia Geral, incluindo os registros apropriados com as justificativas
das recomendações e respectivas decisões;

(iii)

fornecer aos Cotistas, conforme conteúdo e periodicidade previstos neste Regulamento,
atualizações periódicas dos estudos e análises que permitam o acompanhamento dos
investimentos realizados, objetivos alcançados, perspectivas de retorno e identificação de
possíveis ações que maximizem o resultado do investimento;

(iv)

custear as despesas de propaganda do Fundo;

(v)

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

(vi)

transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de
sua condição de Gestora;

(vii)

firmar, em nome do Fundo, os acordos de acionistas das sociedades de que o Fundo
participe;

(viii)

manter a efetiva influência na definição da política estratégica e na gestão da Companhia
Alvo, e assegurar as práticas de governança referidas no Artigo 5º, nos termos do disposto
do capítulo “Objetivo e Política de Investimento”;

(ix)

cumprir as deliberações da Assembleia Geral no tocante às atividades de gestão;

(x)

cumprir e fazer cumprir todas as disposições deste Regulamento aplicáveis às atividades de
gestão da Carteira;
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(xi)

contratar, em nome do Fundo, bem como coordenar, os serviços de assessoria e consultoria
correlatos aos investimentos ou desinvestimentos do Fundo nos Valores Mobiliários; e

(xii)

fornecer à Administradora todas as informações e documentos necessários para que esta
possa cumprir suas obrigações, incluindo, dentre outros:
(a)

as informações necessárias para que a Administradora determine se o Fundo
permanece

enquadrado

como

entidade

de

investimento,

nos

termos

da

regulamentação contábil específica;
(b)

as demonstrações contábeis auditadas da Companhia Alvo, conforme previsto do
Capítulo 2 deste Regulamento, conforme aplicável; e

(c)

o laudo de avaliação do valor justo da Companhia Alvo, quando aplicável nos termos
da regulamentação contábil específica, bem como todos os documentos necessários
para que a Administradora possa validá-lo e formar suas conclusões acerca das
premissas utilizadas pela Gestora para o cálculo do valor justo.

3.4.1. Sempre que forem requeridas informações na forma prevista nos incisos (ii) e (iii)
do item acima, a Gestora, em conjunto com a Administradora, poderá submeter a questão
à prévia apreciação da Assembleia Geral, tendo em conta os interesses do Fundo e dos
demais Cotistas, e eventuais conflitos de interesses em relação a conhecimentos técnicos e
às Companhias Investidas, ficando, nesta hipótese, impedidos de votar os Cotistas que
requereram a informação.
3.5.

Custódia e Auditoria. Os serviços de custódia, escrituração de Cotas, tesouraria e

liquidação do Fundo serão prestados pelo Custodiante, e os serviços de auditoria independente
serão prestados pelo Auditor Independente, os quais se encontram legalmente habilitados pela CVM
para exercer tais serviços.
3.6.

Vedações. É vedada à Administradora e à Gestora, direta ou indiretamente, a prática dos

seguintes atos em nome do Fundo:
(i)

receber depósito em conta corrente;

(ii)

contrair ou efetuar empréstimos, salvo na forma permitida pela regulamentação vigente,
se for o caso;

(iii)

prestar fiança, aval, aceite, ou coobrigar-se sob qualquer outra forma, exceto mediante
aprovação dos Cotistas reunidos em Assembleia Geral;

(iv)

vender Cotas à prestação, salvo no caso de celebração pelo Cotista de Compromisso de
Investimento;

(v)

prometer rendimento predeterminado ao Cotista;
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(vi)

aplicar recursos:
(a)

na aquisição de bens imóveis;

(b)

na aquisição de direitos creditórios, ressalvadas as hipóteses previstas no Artigo 5º
da Instrução CVM 578 ou caso os direitos creditórios sejam emitidos por Companhias
Investidas; e

(c)
(vii)

na subscrição ou aquisição de ações de sua própria emissão.

utilizar recursos do Fundo para pagamento de seguro contra perdas financeiras do Cotista;
e

(viii)

praticar qualquer ato de liberalidade.

3.7.

Garantias. Caso existam garantias prestadas pelo Fundo, a Administradora deverá zelar pela

ampla disseminação das informações sobre todas as garantias existentes, por meio, no mínimo, de
divulgação de fato relevante e permanente disponibilização, com destaque, das informações na
página da Administradora na rede mundial de computadores.
3.8.

Substituição da Administradora ou Gestora. A Administradora e a Gestora devem ser

substituídas nas hipóteses de: (i) descredenciamento para o exercício da atividade de administração
de carteiras de valores mobiliários, por decisão da CVM; (ii) renúncia; ou (iii) destituição, por
deliberação da Assembleia Geral.
3.8.1. A Assembleia Geral deve deliberar sobre a substituição da Administradora ou da
Gestora em até 15 (quinze) dias da sua renúncia ou descredenciamento e deve ser
convocada:
(i)

imediatamente pela Administradora, Gestora ou pelos Cotistas que detenham ao
menos 5% (cinco por cento) das Cotas Subscritas, nos casos de renúncia; ou

(ii)

imediatamente pela CVM, nos casos de descredenciamento; ou

(iii)

por qualquer Cotista caso não ocorra convocação nos termos dos incisos (i) e (ii)
acima.

3.8.2. No caso de renúncia da Administradora ou da Gestora, a renunciante deverá
permanecer no exercício de suas funções até sua efetiva substituição, que deve ocorrer no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de liquidação do Fundo pela
Administradora.
3.8.3. No caso de descredenciamento, a CVM deve nomear administrador temporário até
a eleição de um novo administrador, conforme estabelecido no Artigo 41 da Instrução CVM
578.
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3.9.

Consultor Especializado. O Fundo poderá contar ainda com os serviços de consultoria

especializada (“Consultor Especializado”).
3.10.

Direitos e Obrigações Consultor Especializado. São direitos e obrigações do Consultor

Especializado, sem prejuízo das demais atribuições contratuais que lhe competem:
(i)

prospectar, analisar, avaliar e submeter à apreciação da Gestora eventuais oportunidades
de investimento em Companhias Alvo e Companhias Investidas e de desinvestimento em
Companhias Investidas;

(ii)

transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de
sua condição de Consultor Especializado do Fundo;

(iii)

cumprir as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas; e

(iv)

cumprir e fazer cumprir todas as disposições do presente Regulamento e as normas
aplicáveis ao Fundo, conforme suas atribuições.
CAPÍTULO 4.

4.1.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de Administração. A Administradora, pelos serviços de administração, custódia,

controladoria e escrituração do Fundo poderá fazer jus a uma remuneração sobre Patrimônio
Líquido (“Taxa de Administração”).
4.1.1. A Taxa de Administração será calculada à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta
e dois avos), sendo apropriada por Dia Útil, como despesa do Fundo e paga mensalmente
até o 5º (quinto) Dia Útil do mês imediatamente subsequente.
4.1.2. Não obstante a remuneração descrita no caput, poderá ser devida uma remuneração
mínima mensal à Administradora, a ser paga quando da constituição do Fundo.
4.1.3. Sobre a remuneração mínima mensal e a remuneração à título de estruturação
mencionadas acima, serão acrescidos todos os tributos sobre a prestação dos serviços.
4.2.

Remuneração Gestora. A Gestora, pelo serviço de gestão profissional da carteira do Fundo,

fará jus a uma remuneração a ser deduzida da Taxa de Administração, nos termos do acordado
entre Administradora e Gestora.
4.3.

Remuneração Custodiante. A remuneração do Custodiante será deduzida da Taxa de

Administração e não poderá exceder 0,07% a.a. (sete centésimos por cento ao ano) sobre o
patrimônio líquido do Fundo, sem prejuízo de eventual valor mínimo mensal, de acordo com os

termos acordados entre o Custodiante e a Administradora.
4.4.

Pagamento Direto aos Prestadores de Serviço. A Administradora pode estabelecer que

parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços
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que tenham sido contratados pela Administradora ou pela Gestora, desde que o somatório dessas
parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.
4.5.

Taxa de Ingresso e de Saída. Não serão cobradas taxas de ingresso ou saída a serem pagas

pelos Cotistas do Fundo.
4.6.

Taxa de Performance. Não será cobrado Taxa de Performance.
CAPÍTULO 5.

5.1.

COTAS, PATRIMÔNIO DO FUNDO E EMISSÃO INICIAL

Cotas. O Fundo será constituído por Cotas que corresponderão a frações ideais de seu

Patrimônio Líquido e terão a forma escritural, nominativa, conferindo a seus titulares os mesmos
direitos e deveres patrimoniais e econômicos.
5.1.1. As Cotas têm o seu valor determinado com base na divisão do valor do Patrimônio
Líquido do Fundo pelo número de Cotas do Fundo ao final de cada dia, sendo divulgadas
diariamente no Dia Útil imediatamente posterior, observadas as normas contábeis aplicáveis
ao Fundo e as disposições do presente Regulamento.
5.1.2. As Cotas serão mantidas em contas de depósito em nome do Cotista aberta junto ao
Custodiante. A propriedade das Cotas escriturais presumir-se-á pelo extrato da conta de
depósito, representado por número inteiro ou fracionário de Cotas, conforme registros do
Fundo.
5.2.

Primeira Emissão. A primeira emissão de Cotas do Fundo será objeto da oferta pública de

distribuição realizada mediante esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476,
por intermédio de instituição integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários ,
nos termos do suplemento anexo ao presente (“Anexo A”), parte integrante e indissociável do
Regulamento.
5.2.1. Capital Mínimo. As Cotas constitutivas do patrimônio inicial mínimo do Fundo
deverão representar, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil reais), assumindo a subscrição de Cotas
nos termos deste Regulamento.
5.3.

Valor Mínimo. Não há valor mínimo ou máximo para manutenção de investimentos no Fundo

por Cotista após a subscrição inicial.
5.4.

Emissões. Poderão ocorrer emissões de novas Cotas por decisão de Assembleia Geral e

conforme características, respectivas condições para subscrição e integralização aprovadas na
Assembleia Geral que deliberar pela nova emissão, observado o disposto na legislação aplicável. As
novas Cotas terão direitos, taxas, despesas e prazos iguais aos conferidos às demais Cotas, nos
termos do modelo de suplemento anexo ao presente Regulamento (“Anexo I”).
5.5.

Direito de Preferência Nova Emissão. Os Cotistas do Fundo terão direito de preferência

para subscrever e integralizar novas Cotas na proporção da respectiva participação de cada Cotista
no Patrimônio Líquido do Fundo.
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5.5.1. Em caso de nova emissão de Cotas, o direito de preferência referido no item acima
deverá ser exercido pelo Cotista em até 7 (sete) dias contados da data da Assembleia Geral
que deliberar sobre a nova emissão, sendo vedada a cessão deste direito a terceiros. O
exercício do direito de preferência deverá ser efetivado no referido prazo, através da
assinatura da ata de Assembleia Geral, na hipótese dos Cotistas presentes à Assembleia
Geral, e/ou de documento a ser encaminhado pela Administradora para este fim.
5.5.2. As informações relativas à Assembleia Geral que aprovar a nova emissão de Cotas,
bem como o instrumento de confirmação do exercício do direito de preferência pelo Cotista,
estarão disponíveis a partir da data da Assembleia Geral na sede da Administradora.
Adicionalmente, a Administradora enviará tais documentos aos Cotistas no prazo máximo
de 10 (dez) dias da realização da Assembleia Geral.
5.6.

Subscrição. Ao subscrever Cotas do Fundo, cada investidor deverá celebrar com o Fundo

um Compromisso de Investimento e um Boletim de Subscrição, dos quais deverá constar a
quantidade de Cotas subscritas e o valor total do investimento que o investidor se obriga a
integralizar no decorrer da vigência do Fundo, de acordo com as Chamadas de Capital realizadas
pela Administradora.
5.7.

Chamada de Capital. A Administradora realizará Chamadas de Capital para aporte de

recursos mediante a integralização de Cotas, nos termos deste Regulamento e do Compromisso de
Investimento, na medida que (i) identifique oportunidades de investimento nos Valores Mobiliários
de emissão de Companhias Alvo, ou (ii) identifique necessidades de recebimento pelo Fundo de
aportes adicionais de recursos para pagamento de despesas e encargos do Fundo, até que 100%
(cem por cento) das Cotas subscritas tenham sido integralizadas pelo Cotista.
5.7.1. Os Cotistas terão até 5 (cinco) dias úteis para integralizar Cotas, nos termos de cada
Chamada de Capital.
5.7.2. As Chamadas de Capital para aquisição de Valores Mobiliários de emissão da
Companhia Alvo deverão ocorrer durante o Período de Investimento e, excepcionalmente,
nos casos previstos neste Regulamento, durante o Período de Desinvestimento. As Chamadas
de Capital para pagamento de despesas e encargos do Fundo poderão ocorrer durante todo
o Prazo de Duração.
5.7.3. O Cotista, ao subscreverem Cotas e assinar os Compromissos de Investimento,
comprometer-se-á a cumprir com o disposto neste Regulamento e com o Compromisso de
Investimento, responsabilizando-se por quaisquer perdas e danos que venham a causar ao
Fundo na hipótese de não cumprimento de suas obrigações, e declarando, para tanto, sua
condição de Investidor Profissional e ciência das restrições existentes no âmbito da oferta,
conforme o caso.
5.7.4. Inadimplemento. Em caso de inadimplemento das obrigações do Cotista no âmbito
do respectivo Compromisso de Investimento referente ao atendimento à chamada para
integralização de Cotas, o Cotista ficará constituído em mora, após o envio de comunicado
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da Administradora sobre a inadimplência e não regularização no prazo de 2 (dois) dias úteis,
sujeitando-se ao pagamento do valor devido e não pago atualizado pelo IPCA, calculado pro
rata die, acrescido de multa diária de 2% (dois por cento), observado a multa total máxima
de 10% (dez por cento), bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do
2º (segundo) mês de atraso, sendo facultado à Administradora utilizar as amortizações a
que o Cotista inadimplente fizer jus para compensar os débitos existentes com o Fundo até
o limite de seus débitos, bem como às demais penalidades contratuais estabelecidas no
respectivo Compromisso de Investimento.
5.8.

Integralização. A integralização de Cotas deverá ser realizada: (i) em moeda corrente

nacional, por meio de transferência eletrônica disponível – TED; ou (ii) por outras formas de
transferências de recursos admitidas pelo Banco Central do Brasil.
5.8.1. Em até 10 (dez) Dias Úteis contados da integralização das Cotas, será emitido pela
Administradora o respectivo recibo de integralização.
5.8.2. O recibo de integralização também poderá ser emitido pelo Custodiante do Fundo.
5.9.

Secundário. As Cotas poderão ser negociadas em mercado secundário através do Módulo

CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, ou cedidas por
meio de instrumento particular assinado entre cedente e cessionário.
5.9.1. As Cotas somente poderão ser transferidas se estiverem totalmente integralizadas
ou, caso não estejam, se o cessionário assumir, por escrito, todas as obrigações do Cotista
cedente perante o Fundo no tocante à sua integralização, e desde que respeitado o d ireito
de preferência nos termos do item abaixo. O direito de preferência não será observado,
podendo a venda de Cotas ser feita livremente por qualquer Cotista, exclusivamente caso
a negociação realizada nos termos do caput seja feita com (i) seu cônjuge e/ou parentes
até o 2º (segundo) grau de parentesco, inclusive a fundos de investimento dos quais estes
últimos sejam controladores; ou (ii) sua sociedade controlada, controladora ou sob controle
comum do Cotista cedente.
5.9.2. No caso de transferência de Cotas na forma do item acima, o cessionário deverá
comunicar a Administradora no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como
deverá encaminhar o termo de cessão devidamente registrado e com firma reconhecida
pelas partes, em caso de cessão por meio de instrumento particular, para que a
Administradora tome as devidas providências para alteração da titularidade das Cotas,
sendo certo que a data base da alteração será a data de emissão do recibo do termo de
cessão pela Administradora.
5.9.3. Será admitido à Administradora e à Gestora vetar a transferência das Cotas para
quaisquer terceiros, desde que fundamentando-se na violação ou indício de violação às
regras previstas nas políticas e manuais de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro
da Administradora ou da Gestora, conforme o caso.
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5.10.

Direito de Preferência Secundário. O Cotista que desejar alienar suas Cotas, no todo ou

em parte, deverá manifestar sua intenção por comunicação escrita à Administradora, especificando
em tal comunicado o preço, condições de pagamento e demais condições aplicáveis à oferta. A
Administradora convocará os demais Cotistas para comparecerem à Assembleia Geral, informando
as condições da oferta de Cotas, os quais terão direito de preferência à aquisição das referidas
Cotas, na proporção do número de Cotas do Fundo de que forem respectivamente tit ulares, de
modo que o exercício do direito de preferência se dará na própria Assembleia Geral convocada para
este fim, incluindo eventual reserva para sobras, devendo a efetivação do exercício do direito de
preferência ser confirmada na própria ata da Assembleia Geral, sendo que a abstenção de
manifestação será entendida como o não exercício do direito de preferência.
5.10.1. Na hipótese de haver sobras de Cotas ofertadas, nos termos do item acima, as Cotas
remanescentes poderão ser alienadas a terceiros indicados pelo Cotista alienante, ou ainda,
a qualquer terceiro interessado na aquisição das Cotas remanescentes, desde que, em
prazos e condições não mais favoráveis do que os da oferta original aos Cotistas.
CAPÍTULO 6.
6.1.

AMORTIZAÇÕES E RESGATE

Fundo Fechado. Não haverá resgate de Cotas, exceto quando do término do Prazo de

Duração ou da liquidação antecipada do Fundo.
6.2.

Amortizações. A Administradora poderá realizar amortizações parciais das Cotas do Fundo,

a qualquer tempo, em especial quando ocorrerem eventos de alienação de Valores Mobiliários de
Companhia Alvo. A amortização será feita mediante rateio das quantias a serem distribuí das pelo
número de Cotas integralizadas existentes.
6.2.1. A Assembleia Geral poderá determinar à Administradora que, em caso de iliquidez
dos ativos do Fundo, não havendo recursos disponíveis, a amortização das Cotas seja
realizada mediante entrega de Valores Mobiliários e/ou Outros Ativos ao s Cotistas, na
proporção das Cotas detidas por cada Cotista.
6.2.2. Em qualquer hipótese de amortização e inclusive em caso de dação em pagamento
de bens e direitos decorrente do resgate, a amortização ou o resgate se dará após a dedução
de todas as taxas, encargos, comissões e despesas ordinárias do Fundo tratadas neste
Regulamento e na regulamentação aplicável.
6.3.

Valor a Maior. Caso, de acordo com qualquer erro manifesto de contabilidade ou erro

similar, qualquer Cotista tenha recebido um valor superior ao valor que faz jus nos termos do
presente Regulamento, tal Cotista deverá restituir ao Fundo ou às Companhias Investidas, conforme
aplicável, tal valor excedente, sem juros, no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação pelo Fundo.
A obrigação de restituir o Fundo ou uma das Companhias Investidas, conforme aplicável, por
distribuições incorretas subsistirá à transferência ou liquidação por tal Cotista da totalidade ou de
qualquer parte de sua participação no Fundo.
6.4.

Pagamento de Tributos. Nos termos da legislação tributária brasileira, a Administradora

fica autorizado a reter das distribuições realizadas a qualquer Cotista os valores necessários para
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pagamento de tributos incidentes sobre o Fundo ou suas respectivas operações. Quaisquer valores
assim retidos e pagos serão considerados como tendo sido distribuídos ao Cotista, para todos os fins
do presente Regulamento. De acordo com esta disposição, caso qualquer valor que deva ser retido
não tenha sido retido, o Fundo, a Administradora, conforme aplicável, deverá (i) exigir que o Cotista
para quem tal retenção não foi realizada reembolse o Fundo para que seja feita tal retenção, ou
(ii) reduzir quaisquer distribuições posteriores pelo valor de tal retenção. A obrigação atribuída ao
Cotista de reembolsar ao Fundo os tributos que foram obrigados a ser retidos subsistirá à
transferência ou liquidação por tal Cotista da totalidade ou de qualquer parte de sua participação
no Fundo. Cada uma das Partes deverá fornecer ao Fundo de tempos em tempos todas as
informações exigidas por lei ou de outra forma razoavelmente solicitadas pelo Fundo (inclusive
certificados da forma prevista pela lei federal, estadual, local ou estrangeira aplicável) para que o
Fundo possa avaliar a necessidade de retenção e o valor a ser retido.
CAPÍTULO 7.
7.1.

ASSEMBLEIA GERAL

Competência e Deliberação Assembleia. Sem prejuízo das matérias estabelecidas na

regulamentação própria e de outras matérias previstas em outros artigos deste Regulamento,
compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre as matérias dispostas abaixo com o
seguinte quórum para deliberação:
QUÓRUM DE

DELIBERAÇÕES
(i)

DELIBERAÇÃO

as demonstrações contábeis do Fundo apresentadas pela
Administradora, acompanhadas do relatório do Auditor
Independente, em até 180 (cento e oitenta) dias após o

Maioria simples

término do exercício social a que se referirem;
(ii)

a alteração do presente Regulamento;

(iii)

a destituição ou substituição da Administradora, da Gestora
e demais prestadores de serviço do Fundo, e escolha de seu

50% das Cotas Subscritas
50% das Cotas Subscritas

substituto;
(iv)

a fusão, incorporação, cisão, transformação ou eventual
liquidação do Fundo;

(v)

a emissão e distribuição de novas Cotas;

(vi)

o aumento na Taxa de Administração ou da Taxa de
Performance;

(vii)

a alteração ou prorrogação do Prazo de Duração;

(viii)

a alteração do quórum de instalação e/ou de deliberação da
Assembleia Geral;

(ix)

a instalação, composição, organização e funcionamento de
eventuais comitês e conselhos do Fundo;

(x)

o requerimento de informações por Cotistas, observado o
disposto no Parágrafo Único do Art. 40 da Instrução CVM 578;

(xi)

a prestação de fiança, aval, aceite ou qualquer outra forma
de coobrigação e de prestação de garantias reais, em nome
do Fundo;

50% das Cotas Subscritas
50% das Cotas Subscritas
50% das Cotas Subscritas
Maioria simples
50% das Cotas Subscritas
50% das Cotas Subscritas
Maioria simples
2/3 (dois terços) das
Cotas Subscritas
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(xii)

a aprovação dos atos que configurem potencial Conflito de
Interesses entre o Fundo e a Administradora ou a Gestora e
entre o Fundo e qualquer Cotista, ou grupo de Cotistas, que

50% das Cotas Subscritas

detenham mais de 10% (dez por cento) das Cotas subscritas;
(xiii)

a inclusão de encargos não previstos deste Regulamento ou o
seu respectivo aumento acima dos limites máximos, previstos

50% das Cotas Subscritas

neste Regulamento;
(xiv)

a aprovação do laudo de avaliação do valor justo de ativos
utilizados na integralização de cotas no Fundo, nos termos do

50% das Cotas Subscritas

art. 20, § 7º da Instrução CVM 578;
(xv)

a alteração da classificação ANBIMA adotada pelo Fundo nos
termos deste Regulamento;

(xvi)

50% das Cotas Subscritas

a aprovação de operações com Partes Relacionadas e a
aplicação de recursos do Fundo em títulos e Valores
Mobiliários de Companhias Alvo nas quais participem as

Maioria simples

pessoas listadas no Art. 44 da Instrução CVM 578; e
(xvii)

a amortização de Cotas mediante entrega de Valores
Mobiliários e/ou Outros Ativos aos Cotistas.

7.2.

Maioria simples

Alteração sem Assembleia. Este Regulamento poderá ser alterado pela Administradora,

independentemente da deliberação da Assembleia Geral ou de consulta aos Cotistas, sempre que
tal alteração: (i) decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a normas legais ou
regulamentares, exigências expressas da CVM, de entidade administradora de mercados organizados
onde as Cotas do Fundo sejam admitidas à negociação, conforme o caso, ou de entidade
autorreguladora, nos termos da legislação aplicável e de convênio com a CVM; (ii) for necessária
em virtude da atualização dos dados cadastrais da Administradora ou dos prestadores de serviços
do Fundo, tais como alteração na razão social, endereço, página na rede mundial de computadores
e telefone; e (iii) envolver redução da Taxa de Administração.
7.2.1. As alterações referidas nos incisos (i) e (ii) do item 7.1 acima devem ser comunicadas
aos Cotistas, no prazo de até 30 (trinta) dias contado da data em que tiverem sido
implementadas. A alteração referida no inciso (iii) do item 7.1 acima deve ser
imediatamente comunicada aos Cotistas.
7.3.

Convocação Assembleia. A Assembleia Geral pode ser convocada pela Administradora, por

iniciativa própria ou mediante a solicitação de Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do total das Cotas subscritas.
7.3.1. A convocação da Assembleia Geral por solicitação de Cotista de que trata o caput,
deve ser dirigida à Administradora, que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contado do
recebimento da solicitação deverá realizar a convocação da Assembleia Geral.
7.3.2. A Administradora deve disponibilizar aos Cotistas todas as informações e
documentos necessários ao exercício do direito de voto, na data de convocação da
Assembleia Geral.
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7.3.3. A convocação da Assembleia Geral far-se-á com pelo menos 15 (quinze) dias de
antecedência da data prevista para a sua realização, por meio de correspondência
encaminhada aos Cotistas, admitida a utilização de correio eletrônico, ficando para tal os
Cotistas responsáveis pela atualização de seus dados e dela constarão, obrigatoriamente,
dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral, todas as informações e
documentos necessários ao exercício do direito de voto, bem como a respectiva or dem do
dia a ser deliberada, sendo que, caso não disponha em contrário a convocação, a Assembleia
Geral ocorrerá na sede da Administradora.
7.3.4. Independentemente de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a
que comparecerem todos os Cotistas.
7.4.

Instalação Assembleia. A Assembleia Geral se instalará exclusivamente com a presença de

qualquer número de Cotistas.
7.5.

Voto Assembleia. Nas deliberações das Assembleias Gerais, a cada Cota emitida será

atribuído o direito a um voto, sendo certo que somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas
inscritos no “Registro de Cotistas” na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes
legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.
7.5.1. Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que
recebida pela Administradora até a respectiva Assembleia Geral, observado o disposto neste
Regulamento e no próprio edital de convocação.
7.5.2. As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de
consulta formal, formalizada por escrito, dirigida pela Administradora aos Cotistas, devendo
constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de
voto.
7.5.3. A resposta dos Cotistas à consulta formal referida acima deverá se dar no prazo
máximo de 5 (cinco) Dias Úteis e a ausência de resposta neste prazo será considerada como
desaprovação pelos Cotistas à consulta formulada.
7.6.

Conferência Telefônica. Será admitida a realização de Assembleias Gerais por meio de

conferências telefônicas ou vídeo conferências, não excluídas a obrigatoriedade de elaboração e
assinatura de ata da reunião, com descrição da ordem do dia e dos assuntos deliberados.
CAPÍTULO 8.

ENCARGOS DO FUNDO

8.1.

Encargos. Adicionalmente à Taxa de Administração, constituem encargos do Fundo:

(i)

emolumentos, encargos com empréstimos e comissões pagos por operações do Fundo;

(ii)

taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que
recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo;
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(iii)

registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e
informações periódicas previstas na Instrução CVM 578, neste Regulamento ou nas demais
regulamentações pertinentes;

(iv)

correspondência do interesse do Fundo, inclusive comunicações aos Cotistas;

(v)

honorários e despesas do Auditor Independente das demonstrações contábeis do Fundo;

(vi)

honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em razão de defes a dos
interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, imputada ao
Fundo, se for o caso;

(vii)

parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente de culpa ou dolo
da Administradora no exercício de suas funções;

(viii)

prêmios de seguro, bem como quaisquer despesas relativas à transferência de recursos do
Fundo entre bancos;

(ix)

inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo
e à realização de Assembleia Geral, no valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por
exercício social do Fundo;

(x)

inerentes à realização de assembleia geral de cotistas, reuniões de comitês ou conselhos do
fundo, no valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por exercício social do Fundo;

(xi)

com liquidação, registro, negociação e custódia de operações com ativos;

(xii)

contratação de terceiros para prestar serviços legais, fiscais, contábeis e de consultoria
especializada, inclusive despesas para operações do Fundo, especialmente as relativas a
due diligences fiscais, legais, contábeis, tecnológicas e/ou ambientais, conforme aplicável,
e, ainda, custos de elaboração de contratos, incorridos para a realização de investimentos
em Companhias Alvo e tenham sido efetivamente concluídas, ainda que os investimentos
deixem de ser efetivamente realizados, no valor máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) por exercício social;

(xiii)

relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos
do Fundo;

(xiv)

contribuição anual devida às entidades autorreguladoras ou às entidades administradoras
do mercado organizado em que o Fundo tenha suas Cotas admitidas à negociação;

(xv)

despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou
recibos de depósito de valores mobiliários;
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(xvi)

gastos da distribuição primária de Cotas, bem como com seu registro para negociação em
mercado organizado de valores mobiliários; e

(xvii)

honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado, se houver.

8.2.

Outras Despesas. Quaisquer despesas não previstas nos incisos do caput como encargos do

Fundo correrão por conta da Administradora ou da Gestora, conforme o caso, salvo decisão contrária
da Assembleia Geral.
8.3.

Reembolso

Estruturação.

As

despesas

indicadas

neste

Capítulo

incorridas

pela

Administradora anteriormente à constituição ou ao registro do Fundo perante a CVM serão passíveis
de reembolso pelo Fundo, e serão passíveis de nota explicativa e de auditoria no momento em que
forem elaboradas as demonstrações financeiras do primeiro exercício fiscal do Fundo. O prazo
máximo para o reembolso de tais despesas será de 12 (doze) meses a contar da primeira
integralização de Cotas.
CAPÍTULO 9.
9.1.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, RELATÓRIO DE AUDITORIA E EXERCÍCIO SOCIAL

Entidade de Investimento. O Fundo é considerado uma entidade de investimento nos

termos dos Artigos 4º e 5º da Instrução CVM 579 e terá escrituração contábil própria, devendo as
aplicações, as contas e as demonstrações contábeis do Fundo serem segregadas das da
Administradora, bem como das do Custodiante e do depositário eventualmente contratados pelo
Fundo.
9.2.

Reavaliação. Não obstante o disposto no neste Capítulo, a Administradora poderá propor a

reavaliação dos ativos da Carteira, quando:
(i)

verificada a notória insolvência da Companhia Alvo;

(ii)

houver atraso ou não pagamento de dividendos, juros ou amortizações relativamente aos
Valores Mobiliários ou Outros Ativos que tenham sido adquiridos pelo Fundo;

(iii)

houver pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência ou for decretada a falência
da Companhia Alvo, concessão de plano de recuperação judicial ou extrajudicial da
Companhia Alvo, bem como a homologação de qualquer pedido de recuperação judicial ou
extrajudicial envolvendo a Companhia Alvo;

(iv)

houver emissão de novas Cotas;

(v)

alienação significativa de ativos da Companhia Alvo;

(vi)

oferta pública de ações de qualquer da Companhia Alvo;

(vii)

mutações patrimoniais significativas, a critério da Administradora;
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(viii)

permuta, alienação ou qualquer outra operação relevante com Valores Mobiliários de
emissão da Companhia Alvo; e

(ix)

da hipótese de liquidação antecipada do Fundo.

9.3.

Normas Contábeis. Para efeito da determinação do valor da Carteira, devem ser observadas

as normas e os procedimentos contábeis aceitos no Brasil, especialmente a Instrução CVM 579,
inclusive para fins de provisionamento de pagamentos, encargos, passivos em geral e eventual baixa
de investimentos.
9.4.

Avaliação Anual. Os Valores Mobiliários da Companhia Alvo serão avaliados anualmente na

forma da Instrução CVM 579. Os Outros Ativos serão avaliados conforme manual de marcação a
mercado da Administradora ou do Custodiante.
9.5.

Exercício Social. O exercício social do Fundo se encerra no último dia do mês de janeiro de

cada ano.
CAPÍTULO 10. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
10.1.

Informações Periódicas. A Administradora deverá enviar aos Cotistas, à entidade

administradora de mercado organizado onde as Cotas estejam admitidas à negociação e à CVM, por
meio do Sistema de Envio de Documentos, as seguintes informações:
(i)

trimestralmente, em até 15 (quinze) dias após o encerramento do trimestre civil a que se
referirem, as informações referidas no modelo do Anexo 46-I à Instrução CVM 578;

(ii)

semestralmente, em até 150 (cento e cinquenta) dias após o encerramento do semestre a
que se referirem, a composição da Carteira, discriminando a quantidade e a espécie dos
Valores Mobiliários que a integram, com base no exercício social do Fundo; e

(iii)

anualmente, em até 150 (cento e cinquenta dias) dias após o encerramento do exercício
social, as demonstrações contábeis auditadas, acompanhadas do relatório do Auditor
Independente e do relatório da Administradora e da Gestora a respeito das operações e
resultados do Fundo, incluindo a declaração de que forma obedecidas as disposi ções da
Instrução CVM 578 e deste Regulamento.

10.2.

Relatórios e Informações. A Administradora deve disponibilizar aos Cotistas e à CVM os

seguintes documentos, relativos a informações eventuais sobre o Fundo:
(i)

edital de convocação e outros documentos relativos a Assembleia Geral, no mesmo dia de
sua convocação;

(ii)

no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral
ordinária ou extraordinária, caso as Cotas estejam admitidas à negociação em mercados
organizados;
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(iii)

até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral; e

(iv)

prospecto, material publicitário, conforme o caso, e anúncios de início e de encerramento
de oferta pública de distribuição de Cotas, nos prazos estabelecidos em regulamentação
específica.

10.3.

Alteração Valuation. Na ocorrência de alteração no valor justo dos investimentos do Fundo,

que impacte materialmente o seu Patrimônio Líquido, e do correspondente reconhecimento
contábil dessa alteração, no caso de o Fundo ser qualificado como entidade para investimento nos
termos da regulamentação contábil específica, a Administradora deve:
(i)

disponibilizar aos Cotistas, em até 5 (cinco) Dias Úteis após a data do reconhecimento
contábil:
(a)

um relatório, elaborado pela Administradora e pela Gestora, com as justificativas
para a alteração no valor justo, incluindo um comparativo entre as premissas e
estimativas utilizadas nas avaliações atual e anterior; e

(b)

o efeito da nova avaliação sobre o resultado do exercício e Patrimônio Líquido do
Fundo apurados de forma intermediária;

(ii)

elaborar as demonstrações contábeis do Fundo para o período compreendido entre a data
de início do exercício e a respectiva data do reconhecimento contábil dos efeitos da nova
mensuração caso:
(a)

sejam emitidas novas Cotas até 10 (dez) meses após o reconhecimento contábil dos
efeitos da nova avaliação;

10.4.

(b)

as Cotas sejam admitidas à negociação em mercados organizados; ou

(c)

haja aprovação em Assembleia Geral.

Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis referidas no inciso (ii) do item

acima devem ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM e enviadas aos Cotistas
e à CVM em até 90 (noventa) dias após a data do reconhecimento contábil dos efeitos da nova
mensuração.
10.4.1. Fica dispensada a elaboração das demonstrações contábeis referidas no item acima
quando estas se encerrarem 2 (dois) meses antes da data de encerramento do exercício
social do Fundo, salvo se houver aprovação dos Cotistas reunido em Assembleia Geral, nos
termos do inciso (ii), alínea (c) do item acima.
10.5.

Ato ou Fato Relevante. A Administradora é obrigada a divulgar ampla e imediatamente aos

Cotistas na forma prevista no presente Regulamento e por meio do Sistema de Envio de Documentos
disponível na página da CVM, e para a entidade administradora de mercado organizado onde as
Cotas estejam admitidas à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao
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funcionamento do Fundo ou aos ativos integrantes de sua Carteira, através de qualquer meio de
comunicação cuja comprovação de recebimento pelo Cotista seja possível, bem como a manter
disponível em sua sede e nas instituições responsáveis pela colocação de Cotas, sem exclusão de
qualquer outro meio adicional.
10.5.1. Considera-se relevante qualquer deliberação da Assembleia Geral ou da
Administradora, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico,
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado ao Fundo que possa influir de
modo ponderável:
(i)

na cotação das Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados;

(ii)

na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as Cotas; e

(iii)

na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de
titular das Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados.

10.5.2. Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se
a Administradora entender que sua revelação põe em risco interesse legítimo do Fundo ou
da Companhia Alvo.
10.5.3. A Administradora fica obrigada a divulgar imediatamente o ato ou fato relevante,
na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação,
preço ou quantidade negociada das Cotas.
10.6.

Divulgação. A publicação de informações referidas neste Capítulo deve ser feita na página

da Administradora na rede mundial de computadores e mantida disponível aos Cotistas em sua sede,
bem como deve ser simultaneamente enviada ao mercado organizado em que as Cotas sejam
admitidas à negociação, se for o caso, e à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores.
10.6.1. Sem prejuízo do dever de divulgar aos Cotistas as informações na forma determinada
pela CVM, a Administradora deverá atentar para os procedimentos de divulgação de
informação emanados pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ABVCAP/ANBIMA.
CAPÍTULO 11. FATORES DE RISCO
11.1.

Fatores de Risco. Não obstante a diligência da Administradora e da Gestora em colocar em

prática a política de investimento delineada, 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 e a Gestora
mantenham rotinas e procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa
eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o Cotista. Os recursos que constam na
Carteira e o Cotista está sujeito aos seguintes Fatores de Riscos, de forma não exaustiva:
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(i)

RISCO DE CRÉDITO. Consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros e/ou
principal pelos emissores dos Valores Mobiliários ou dos Outros Ativos ou pelas contrapartes
das operações do Fundo;

(ii)

RISCO RELACIONADO A FATORES MACROECONÔMICOS E À POLÍTICA GOVERNAMENTAL. O Fundo também
poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle da
Administradora e dos demais prestadores de serviços do Fundo, tais como a ocorrência, no
Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários, situações especiais de mercado ou, ainda,
de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e
influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo
variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e de mudanças
legislativas;

(iii)

RISCO DE MERCADO EM GERAL: Consiste no risco de flutuações nos preços e na rentabilidade dos
ativos do Fundo, os quais são afetados por diversos fatores de mercado, como taxa de juros,
liquidez, crédito, alterações políticas, econômicas e fiscais;

(iv)

RISCOS RELACIONADOS ÀS COMPANHIAS ALVO E AOS VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA COMPANHIA
ALVO. Os investimentos do Fundo são considerados de longo prazo e o retorno do
investimento pode não ser condizente com o esperado pelo Cotista. A Carteira do Fundo
está concentrada em Valores Mobiliários de emissão das Companhias Alvo. Embora o Fundo
tenha sempre participação no processo decisório da respectiva Companhia Alvo, não há
garantias de (a) bom desempenho das Companhias Alvo, (b) solvência das Companhias Alvo,
e (c) continuidade das atividades das Companhias Alvo;

(v)

RISCO SOBRE A PROPRIEDADE DAS COMPANHIAS ALVO. Apesar de a Carteira ser constituída,
predominantemente, pelos Valores Mobiliários de emissão das Companhias Alvo, a
propriedade das Cotas não confere ao Cotista a propriedade direta sobre tais Valores
Mobiliários;

(vi)

RISCO DE INVESTIMENTO NAS COMPANHIAS ALVO (TRABALHISTA, AMBIENTAL, PREVIDENCIÁRIO, CÍVEL,
ADMINISTRATIVO ETC.). O Fundo investirá na Companhias Alvo plenamente constituída e em
funcionamento. Desta forma, existe a possibilidade da Companhia Alvo: (a) estar
inadimplente em relação ao pagamento de tributos federais, estaduais ou municipais;
(b) descumprir obrigações relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
(c) possuir considerável passivo trabalhista, ambiental, cível, administrativo, entre outros.
Dessa forma, dependendo da complexidade da questão e dos montantes envolvidos, o Fundo
e, consequentemente o Cotista, poderá ter significativas perdas patrimoniais decorrentes
dos eventos indicados acima;

(vii)

RISCO DE DILUIÇÃO. O Fundo poderá não exercer o direito de preferência que lhe cabe nos
termos das normas legais e contratuais aplicáveis, em quaisquer aumentos de capital que
venham a ser realizados pelas Companhias Alvo. Dessa maneira, caso sejam aprovados
quaisquer aumentos de capital da Companhia Alvo no futuro, o Fundo poderá ter sua
participação no capital da Companhia Alvo diluída;
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(viii)

RISCO DE CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO: O Fundo adquirirá Valores Mobiliários de
emissão, exclusivamente, das Companhias Alvo, e poderá adquirir Outros Ativos de emissão
de um ou mais emissores, sendo que, além do disposto na política de investimento prevista
neste Regulamento, não existirão quaisquer outros critérios de concentração e/ou
diversificação setorial para os Valores Mobiliários e para os Outros Ativos que poderão
compor a Carteira, salvo aqueles previstos na regulamentação aplicável;

(ix)

RISCO DE PATRIMÔNIO NEGATIVO. As eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas
ao valor do capital subscrito, de forma que o Cotista pode ser chamado a aportar recursos
adicionais no Fundo;

(x)

RISCO RELACIONADO ÀS CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS DE VALORES MOBILIÁRIOS. O Fundo poderá
ainda incorrer em risco de crédito na liquidação das operações realizadas por meio de
corretoras e distribuidoras de valores mobiliários;

(xi)

RISCOS DE LIQUIDEZ DOS ATIVOS DO FUNDO. As aplicações do Fundo nos Valores Mobiliários
apresentam peculiaridades em relação às aplicações usuais da maioria dos fundos de
investimento brasileiros, já que não existe, no Brasil, mercado secundário com liquidez
garantida;

(xii)

RISCO DE LIQUIDEZ REDUZIDA DAS COTAS E DO MERCADO SECUNDÁRIO. O Fundo é constituído sob a
forma de condomínio fechado e, portanto, não será permitido ao Cotista solicitar o resgate
de suas Cotas a qualquer momento, mas tão somente nas hipóteses previstas neste
Regulamento e nas normas aplicáveis, incluindo o término do Prazo de Duração e as
hipóteses de liquidação antecipada do Fundo. Se, por qualquer motivo, antes de findo tal
prazo, o investidor resolva desfazer-se de suas Cotas, ele terá que aliená-las privadamente,
visto que as Cotas não serão registradas para negociação no mercado secundário. Ainda que
o fossem, o mercado secundário de cotas de fundos de investimento não apresenta alta
liquidez, o que acarretaria dificuldades na alienação dessas Cotas e/ou ocasionaria a
obtenção de um preço de venda que cause perda patrimonial ao Cotista;

(xiii)

PRAZO PARA RESGATE DAS COTAS. Ressalvada a amortização de Cotas do Fundo, pelo fato de o
Fundo ter sido constituído sob a forma de condomínio fechado, o resgate de suas Cotas
somente poderá ocorrer após o término do Prazo de Duração, ocasião em que o Cotista
deverá resgatar suas Cotas, ou nas hipóteses de liquidação, conforme previsto neste
Regulamento;

(xiv)

RISCO DE AMORTIZAÇÃO EM ATIVOS: Em caso de iliquidez dos Valores Mobiliários e/ou dos Outros
Ativos do Fundo, as Cotas, por orientação do Assembleia Geral, poderão ser amortizadas
mediante

entrega

de

Valores

Mobiliários

e/ou

de

Outros

Ativos

ao

Cotista,

proporcionalmente à sua participação no Fundo. Nesse caso, o Cotista poderá encontrar
dificuldades para alienar tais ativos entregues como pagamento da amortização;
(xv)

RESGATE POR MEIO DA DAÇÃO EM PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE CARTEIRA DO FUNDO. O
Fundo poderá efetuar o resgate das Cotas mediante entrega de bens e direitos, caso ainda
existam na Carteira do Fundo. Nesse caso, o Cotista poderá receber Valores Mobiliários e/ou
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Outros Ativos em dação em pagamento pelo resgate de suas Cotas, nas respectivas
proporções de participação no Fundo, e poderão encontrar dificuldades para aliená-los;
(xvi)

RISCO RELACIONADO AO DESEMPENHO PASSADO. Ao analisar quaisquer informações fornecidas em
qualquer material de divulgação do Fundo que venha a ser disponibilizado acerca de
resultados passados de quaisquer mercados, ou de quaisquer investimentos em que a
Administradora /ou os demais prestadores de serviço do Fundo tenham de qualquer forma
participado, os investidores devem considerar que qualquer resultado obtido no passado
não é indicativo de possíveis resultados futuros, e não há qualquer garantia de que
resultados similares serão alcançados pelo Fundo e/ou pelas Companhias Alvo;

(xvii)

RISCOS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO E/OU AO COTISTA. A legislação aplicável
ao Fundo, ao Cotista e aos investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo, sem limitação as
leis tributárias e regulamentações específicas do mercado de fundos, está sujeita a
alterações. Tais eventos poderão impactar de maneira adversa o valor das Cotas do Fundo,
bem como as condições para distribuição de rendimentos e para resgate das Cotas. Ademais,
a aplicação de leis existentes e a interpretação de novas leis poderão impactar os resultados
do Fundo;

(xviii) RISCO DE NÃO REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO PELO FUNDO. Os investimentos do Fundo são
considerados de longo prazo e o retorno do investimento na Companhia Alvo pode não ser
condizente com o esperado pelo Cotista. Não há garantias de que os investimentos
pretendidos pelo Fundo estarão disponíveis no momento e em quantidade conveniente ou
desejável à satisfação da política de investimento do Fundo, o que pode resultar em
investimentos menores ou mesmo na não realização dos mesmos;
(xix)

RISCO DE POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSES . O Fundo poderá adquirir ativos de emissão da
Companhias Alvo, na qual os Cotistas detenham ou venha a deter participação acionária,
direta ou indiretamente. Além disso, desde que aprovado pelos Cotistas reunidos em
Assembleia Geral, o Fundo poderá figurar como contraparte da Administradora, da Gestora,
ou dos Cotistas, bem como de fundos de investimento ou carteira de valores mobiliários
administrados e/ou geridos pela Administradora e/ou pela Gestora. Desta forma, tais partes
poderão eventualmente tomar decisões relacionadas à Companhias Alvo que possam afetar
negativamente a rentabilidade do Fundo;

(xx)

RISCO DE NÃO APROVEITAMENTO DE BENEFÍCIO FISCAL . É o não atendimento pelo Fundo, pelas
Companhias Investidas e/ou pelo Cotista das exigências legais para aproveitamento de
benefícios fiscais; e

(xxi)

RISCO DE DERIVATIVOS. Consiste no risco de distorção de preço entre o derivativo e seu ativo
objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibil idades
de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como
provocar perdas ao Cotista. Mesmo para o Fundo, que utiliza derivativos exclusivamente
para proteção das posições à vista, existe o risco da posição não representar um hedge
perfeito ou suficiente para evitar perdas ao Fundo.
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11.2.

Ciência dos Riscos. Ao ingressar no Fundo, cada Cotista assume todos os riscos decorrentes

da política de investimento adotada pelo Fundo, declarando-se expressamente ciente da
possibilidade de realização de operações que coloquem em risco o patrimônio do Fundo, dos Fatores
de Risco relacionados nesse Capítulo, inclusive a possibilidade de perda total dos investimentos e
da existência de Patrimônio Líquido negativo do Fundo e, nesse caso, a necessidade de realizar
aportes adicionais de recursos no Fundo, sendo que tal declaração constará do Compromisso de
Investimento e do Boletim de Subscrição.
11.3.

FGC. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da Administradora, da

Gestora, ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
CAPÍTULO 12. LIQUIDAÇÃO
12.1.

Liquidação. O Fundo entrará em liquidação ao final de seu Prazo de Duração ou por

deliberação da Assembleia Geral.
12.1.1. No caso de liquidação do Fundo, a Administradora promoverá a transferência do
patrimônio do Fundo aos Cotistas, deduzidas a Taxa de Administração e quaisquer outras
despesas do Fundo, na proporção de suas respectivas Cotas, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, devendo a Assembleia Geral que deliberar a liquidação manifestar-se a respeito de
eventual pagamento em ativos ao Cotista ou a alienação destes ativos em condições
especiais.
12.2.

Recebimento em Ativos. Ao final do Prazo de Duração ou em caso de liquidação antecipada,

não havendo a disponibilidade de recursos, cada Cotista poderá receber Valores Mobiliários e/ou
Outros Ativos constantes da Carteira, como pagamento dos seus direitos, em dação em pagamento,
conforme venha a ser decidido pela Assembleia Geral que deliberar pela liquidação do Fundo.
12.3.

Condomínio. Na hipótese de a Assembleia Geral não chegar a um acordo comum referente

aos procedimentos de dação em pagamento dos bens e direitos para fins de pagamento de resgate
das Cotas, os Valores Mobiliários e os Outros Ativos serão dados em pagamento ao Cotista, mediante
a constituição de um condomínio, cuja fração ideal de cada Cotista será calculada de acordo com
a proporção de Cotas detida por cada titular sobre o valor total das Cotas em circulação existentes
à época. Após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da constituição do condomínio acima referido,
a Administradora e o Custodiante estarão desobrigados em relação às responsabilidades
estabelecidas neste Regulamento, ficando autorizada a Administradora a liquidar o Fundo perante
as autoridades competentes.
12.4.

Administrador do Condomínio. A Administradora deverá notificar o Cotista para que eleja

um administrador para o condomínio de bens e direitos, conforme referido acima, na forma do
Artigo 1.323 do Código Civil Brasileiro, informando a proporção de bens e direitos a que cada Cotista
fará jus, sem que isso represente qualquer responsabilidade da Administradora perante os Cotistas
após a constituição do referido condomínio.
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12.4.1. Caso os Cotistas não procedam à eleição do administrador do condomínio, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados do envio da notificação, esta função será exercida pelo s
Cotistas.
12.4.2. O Custodiante fará a custódia dos Valores Mobiliários e dos Outros Ativos pelo prazo
de 30 (trinta) dias contados do envio da notificação ao Cotista referida no item acima,
dentro do qual o administrador do condomínio eleito pelos Cotistas ou ao qual essa função
tenha sido atribuída deverá indicar à Administradora e ao Custodiante a data, hora e local
para que seja feita a entrega dos Valores Mobiliários e dos Outros Ativos. Expirado este
prazo, a Administradora poderá promover a consignação dos ativos da Carteira, na forma
do Artigo 334 do Código Civil Brasileiro.
12.5.

Condução Liquidação. A liquidação do Fundo será conduzida pela Administradora,

observadas as disposições deste Regulamento ou o que for deliberado na Assembleia Geral.
CAPÍTULO 13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1.

Confidencialidade. Os Cotistas deverão manter sob absoluto sigilo e confidencialidade, não

podendo revelar, utilizar ou divulgar, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou
conjuntamente com terceiros: (i) as informações constantes de estudos e análises de investimento,
elaborados pelo Fundo, que fundamentem as decisões de investimento no Fundo, incluindo os
registros apropriados com as justificativas das recomendações e respectivas decisões, (ii) as suas
atualizações periódicas, que venham a ser a eles disponibilizadas e (iii) os documentos relativos às
operações do Fundo.
13.1.1. Excetuam-se à vedação disposta acima, as hipóteses em que quaisquer das
informações ali indicadas sejam reveladas, utilizadas ou divulgadas por qualquer
Cotista:(i) com o consentimento prévio e por escrito da Assembleia Geral; ou (ii) se obrigado
por ordem expressa de autoridades legais, sendo que, nesta última hipótese, a Assembleia
Geral, a Administradora e a Gestora deverão ser informados por escrito de tal ordem,
previamente ao fornecimento de qualquer informação.
13.2.

Forma de Correspondência. Para fins do disposto neste Regulamento, considera-se o

correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a Administradora, a Gestora, o
Custodiante e os Cotistas.
13.3.

Declaração Ausência Conflito de Interesse. A Administradora e a Gestora não têm

conhecimento sobre qualquer situação ou potencial situação de Conflito de Interesses com o Fundo
no momento de constituição do Fundo.
13.4.

Foro. Fica eleito o foro central da Comarca de São Paulo, estado de São Paulo, com expressa

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir as questões ligadas ao
presente Regulamento.
13.5.

Regência. Este Regulamento será regido, interpretado e executado de acordo com as Leis

da República Federativa do Brasil.
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***
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ANEXO I - MODELO DE SUPLEMENTO
SUPLEMENTO REFERENTE À (=) EMISSÃO E OFERTA DE COTAS
CARACTERÍSTICAS DA (=) EMISSÃO DE COTAS (“(=) Emissão”)
MONTANTE TOTAL DA OFERTA

(=)

QUANTIDADE DE CLASSES

(=)

QUANTIDADE TOTAL DE COTA

(=)

PREÇO DE EMISSÃO (POR COTA)

(=)

FORMA DE COLOCAÇÃO DAS COTAS

(=)

MONTANTE MÍNIMO DA OFERTA

(=)

SUBSCRIÇÃO DAS COTAS

(=)

INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS

(=)

PREÇO DE INTEGRALIZAÇÃO

(=)

(Os termos e utilizados neste suplemento em letra maiúscula, no singular ou no plural, terão os
mesmos significados definidos no Regulamento)
***
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ANEXO A – SUPLEMENTO DA PRIMEIRA EMISSÃO
SUPLEMENTO REFERENTE À PRIMEIRA EMISSÃO E OFERTA DE COTAS
CARACTERÍSTICAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS (“1ª Emissão”)
MONTANTE TOTAL DA OFERTA

N/A

QUANTIDADE DE CLASSES

N/A

QUANTIDADE TOTAL DE COTA

N/A

PREÇO DE EMISSÃO (POR COTA)

N/A

FORMA DE COLOCAÇÃO DAS COTAS

(i)

Regime: Oferta pública com esforços restritos, nos

termos da Instrução CVM 476;
(ii)

Público-Alvo: Investidores Profissionais; e

(iii)

Coordenador Líder: Paraty Capital Ltda., sociedade com

sede na Rua dos Pinheiros, nº 870, 13º andar, conjunto 133,
Pinheiros, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05422001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.313.996/0001-50.
MONTANTE MÍNIMO DA OFERTA

R$ 1.000,00 (mil reais).

SUBSCRIÇÃO DAS COTAS

As Cotas da 1ª Emissão deverão ser totalmente subscritas até a
data de encerramento da respectiva Oferta. A Oferta terá o
prazo máximo de 6 (seis) meses, prorrogáveis por períodos iguais
e sucessivos, perfazendo um prazo total de, no máximo 24 (vinte
e quatro) meses, contados da divulgação do comunicado de
início, nos termos do Artigo 8º-A da Instrução CVM 476.

INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS

Ao receber a Chamada de Capital, o Cotista será obrigado a
integralizar parte ou a totalidade de suas Cotas, no prazo de até
5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da respectiva
Chamada de Capital, nos termos dos respectivos Compromissos
de Investimento.

PREÇO DE INTEGRALIZAÇÃO

Será correspondente ao preço unitário de emissão de Cotas,
R$ 1.000,00 (mil reais).

(Os termos e utilizados neste suplemento em letra maiúscula, no singular ou no plural, terão os
mesmos significados definidos no Regulamento)
***
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO PC 48 FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
PARATY CAPITAL LTDA., sociedade com sede na Rua dos Pinheiros, nº 870, 13º andar, conjunto 133,
Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.313.996/0001-50
(“Administradora”), devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para a
prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato
Declaratório nº 13.239, de 22 de agosto de 2013, por seus representantes legais infra-assinados, na
qualidade de instituição administradora do PC 48 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio
fechado, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 44.544.223/0001-95 (“Fundo”), considerando que, até a presente
data, não há cotistas no Fundo, resolve:
1. Alterar a denominação do Fundo para AGROFUNDO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;
2. Aprovar a 1ª (primeira) emissão de cotas do Fundo, consistentes em Cotas Classe A e Cotas Classe B,
nos termos do Regulamento (conforme definido abaixo) (“Primeira Emissão” e “Cotas”,
respectivamente), a serem distribuídas publicamente nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada, e das demais disposições legais, regulamentares e
autorregulatórias aplicáveis (“Oferta”), em sistema de vasos comunicantes, no qual a quantidade de
Cotas Classe A e/ou de Cotas Classe B, conforme o caso, será abatida da quantidade total de Cotas
Classe A e/ou Cotas Classe B, observados os termos e condições dispostos no suplemento que compõe
o Anexo I a este Instrumento de Alteração;
3. Aprovar a contratação da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com
escritório na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição,
CEP 04543-907, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78,
para realizar a distribuição das Cotas, na qualidade de coordenador líder da Oferta (“Coordenador
Líder”), nos termos do contrato de distribuição a ser celebrado entre o Fundo e o Coordenador Líder e
do Anexo I a este Instrumento de Alteração;
4. Aprovar a contratação da AQUA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede
na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 6º andar, CJ 62, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 15.624.684/0001-70, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de
carteira de investimentos conforme Ato Declaratório nº 19.347, de 03 de dezembro de 2021, para a
prestação dos serviços de gestão profissional da carteira do Fundo (“Gestora”).
5. Aprovar a nova versão do regulamento do Fundo, que passará a vigorar, a partir desta data, na forma
consolidada constante do Anexo II (“Regulamento”), substituindo por completo toda e qualquer
versão anterior; e
6. Tomar todas as medidas necessárias e/ou firmar todos os documentos pertinentes para a
implementação das deliberações acima, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.
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Nada mais havendo a tratar, o presente instrumento foi assinado em 1 (uma) via.
São Paulo, 04 de fevereiro de 2022.

PARATY CAPITAL LTDA.
Administradora

Assinado de forma digital por
FERNANDO
TAMINATO:176179558 FERNANDO
TAMINATO:17617955898
Dados: 2022.02.04 14:13:01 -03'00'
98 _________________________________

CHRISTIANO JONASSON
DE CONTI MEDEIROS

Assinado de forma digital por
CHRISTIANO JONASSON DE CONTI
MEDEIROS
Dados: 2022.02.04 15:33:34 -03'00'

________________________________
Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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ANEXO I
SUPLEMENTO DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS
Quantidade de Cotas Inicial

Emissão de até 500.000 (quinhentas mil) Cotas, entre Cotas Classe

da Emissão

A e/ou Cotas Classe B, conforme definidas no Regulamento e
abaixo, em sistema de vasos comunicantes, no qual a quantidade
de Cotas Classe A e/ou de Cotas Classe B, conforme o caso, será
abatida da quantidade total de Cotas Classe A e/ou Cotas Classe B,
sendo o montante final definido quando da realização do
procedimento de bookbuilding da Oferta.

Classes de Cotas

Nos termos do Artigo 26 do Regulamento, a 1ª Emissão
compreende a emissão de 2 (duas) classes de cotas distintas,
sendo elas:

Montante Total da Oferta

(i)

Cotas Classe A: classe de Cotas destinadas a
pessoas naturais ou pessoas jurídicas que sejam
Investidores Qualificados, sujeita ao mecanismo
de controle de chamadas de capital definido no
Parágrafo Sexto do Artigo 30 do Regulamento e
sujeita a um investimento mínimo inicial por
Cotista de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
e

(ii)

Cotas Classe B: classe de Cotas destinadas a
Investidores Qualificados, incluindo pessoas
naturais,
pessoas
jurídicas,
fundos
de
investimento, entidades fechadas e abertas de
previdência
complementar
ou
sociedades
seguradoras, entre outros, não sujeita ao
mecanismo de controle de chamadas de capital
definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30 do
Regulamento e sujeita a um investimento mínimo
inicial por Cotista de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais).

Montante resultante da multiplicação da Quantidade de Cotas
Inicial da Emissão, a ser definida após o procedimento de

bookbuilding, pelo Preço de Subscrição, correspondente a
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sem prejuízo da
emissão de Cotas do lote adicional, conforme faculdade prevista no
artigo 14, §2º, da Instrução CVM 400, no montante de até 100.000
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(cem mil) Cotas do lote adicional, totalizando um montante total da
Oferta de até R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).
Não será admitida a emissão de Cotas de lote suplementar no
âmbito da 1ª Emissão.
Preço de Subscrição

R$ 1.000,00 (mil reais)

Preço de Integralização

Será correspondente ao Preço de Subscrição, sem qualquer de taxa
de ingresso.

Forma de Colocação das
Cotas

Distribuição
Montante

Parcial
Mínimo

Emissão

(i)
Regime: Oferta pública com melhores esforços de
distribuição, nos termos da Instrução CVM 400;
(ii)
Público-Alvo: Investidores Qualificados; e
(iii)
Coordenador Líder: XP Investimentos CCTVM S.A.

e

Será admitida a distribuição parcial de Cotas da Primeira Oferta,

da

observado o montante mínimo da emissão equivalente a
R$ 150.000.000,00

(cento

e

cinquenta

milhões

de

reais)

(“Montante Mínimo da Emissão”).
Caso não haja o atingimento do Montante Mínimo da Emissão, a
Primeira Oferta será cancelada, sendo as Cotas subscritas
automaticamente canceladas com a devolução de eventuais
recursos aportados no Fundo aos Cotistas que subscreveram Cotas
no âmbito da 1ª Emissão.
Subscrição das Cotas

A subscrição ou aquisição dos valores mobiliários objeto da oferta
de distribuição deverá ser realizada no prazo máximo de 6 (seis)
meses, contado da data de divulgação do Anúncio de Início de
Distribuição.

Integralização das Cotas

Ao receber a Chamada de Capital, o Cotista será obrigado a
integralizar parte ou a totalidade de suas Cotas, no prazo de até
10 (dez) dias úteis contados do recebimento da respectiva
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Chamada de Capital, nos termos dos respectivos Compromissos de
Investimento e do Regulamento.
Especificamente para os Cotistas Classe A, a integralização de
Cotas será realizada mediante Chamadas de Capital nas mesmas
condições aplicáveis aos demais Cotistas, observado, no entanto,
que suas Cotas serão integralizadas por conta e ordem, conforme
mecanismo de Controle de Chamadas de Capital (conforme
definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30 do Regulamento e no
Compromisso de Investimento), sempre pari passu com as demais
classes de Cotas.

(Os termos e utilizados neste suplemento em letra maiúscula, no singular ou no plural, terão os mesmos
significados definidos no Regulamento)

***
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ANEXO II
REGULAMENTO

(restante da página em branco)

SP - 29871747v2

134

AGROFUNDO BRASIL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA
(CNPJ/ME Nº 44.544.223/0001-95)

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022.
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CAPÍTULO I - O FUNDO
Artigo 1º - Definições. Os termos abaixo listados têm o significado a eles atribuídos neste Artigo:
Administrador significa a instituição devidamente qualificada no Artigo 15.
Afac significa adiantamento para futuro aumento de capital.
Anbima significa a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
Assembleia Geral de Cotistas significa a assembleia geral de Cotistas do Fundo.

Benchmark significa o parâmetro de rentabilidade a ser buscado pelo Fundo para remunerar as Cotas,
correspondente à variação do IPCA acrescido de 8% (oito por cento) ao ano, capitalizado e calculada a
rentabilidade pro rata die, considerado o ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Boletins de Subscrição significa os boletins de subscrição por meio dos quais cada investidor
subscreverá Cotas.
B3 significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Capital Integralizado significa o valor total nominal em reais aportado pelos Cotistas no Fundo.
Capital Subscrito significa o valor total constante dos Boletins de Subscrição firmados pelos investidores
do Fundo, a título de subscrição de Cotas independentemente de sua efetiva integralização.
Carteira significa o conjunto de ativos componentes da carteira de investimentos do Fundo.
Chamada de Capital significa cada notificação a ser enviada aos Cotistas pelo Administrador, de tempos
em tempos, conforme orientação do Gestor, solicitando aporte de recursos no Fundo mediante
integralização de Cotas subscritas, nos termos de cada Compromisso de Investimento.
Categoria A significa a categoria de registro de emissores de valores mobiliários perante a CVM que
autoriza a negociação de quaisquer valores mobiliários do emissor em mercados regulamentados de
valores mobiliários, nos termos da Instrução nº 480, editada pela CVM em 7 de dezembro de 2009.
CNPJ/ME significa o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia.
Código Anbima significa o Código de Administração de Recursos de Terceiros, editado pela Anbima.
Código Civil significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.
Compromisso de Investimento significa o instrumento particular de compromisso de investimento e
outras avenças a ser celebrado entre o Fundo, o Administrador e cada Cotista do Fundo.
Cotas significa as Cotas Classe A e as Cotas Classe B em conjunto.
Cotas Classe A significam as cotas destinadas a Investidores Qualificados, sujeitas ao mecanismo de
controle de chamadas de capital definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30 deste Regulamento e sujeitas
aos limites de aplicação máxima ou mínima tais como definidos nos documentos de aprovação da
respectiva emissão e oferta das Cotas Classe A.
Cotas Classe B significam as cotas destinadas a Investidores Qualificados, não sujeitas ao mecanismo
de controle de chamadas de capital definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30 deste Regulamento, e sujeitas
aos limites de aplicação máxima ou mínima tais como definidos nos documentos de aprovação da
respectiva emissão e oferta das Cotas Classe B.
Cotistas significam os titulares das Cotas.
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Cotista Inadimplente tem o significado atribuído no Artigo 31.
CVM significa a Comissão de Valores Mobiliários.
Data de Início do Fundo significa a data de início das atividades do Fundo, a qual ocorrerá na data da
primeira integralização de Cotas no Fundo.
Dia Útil significa qualquer dia que não seja sábado, domingo, dias declarados como feriado nacional no
Brasil ou no local da sede do Gestor ou dias em que, por qualquer motivo, não haja expediente bancário
nacionalmente.
Diligência significa a diligência (due diligence) de natureza legal, fiscal, contábil e/ou de consultoria
especializada a ser realizada relativamente a cada Sociedade Alvo e/ou Sociedade Investida.
Distribuição tem o significado atribuído no Parágrafo Primeiro do Artigo 24.
Equipe Chave tem o significado atribuído no caput do Artigo 21.
Fundo tem o significado atribuído no Artigo 2º.
Fundo DI significa, indistintamente, um ou mais fundos de investimento constituídos sob a forma de
condomínio aberto classificados como “Renda Fixa”, nos termos da Instrução CVM 555, de 17 de dezembro
de 2014, conforme alterada, especialmente constituídos para receber os recursos dos subscritores das
Cotas Classe A, em atendimento ao mecanismo de controle de chamadas de capital indicado no Parágrafo
Sexto do Artigo 30 deste Regulamento.
Gestor significa a instituição devidamente qualificada no Artigo 19.
Instrução CVM 578/16 significa a Instrução nº 578, editada pela CVM em 30 de agosto de 2016,
conforme alterada, que dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos Fundos de
Investimento em Participações.
Instrução CVM 579/16 significa a Instrução nº 579, editada pela CVM em 30 de agosto de 2016,
conforme alterada, que dispõe sobre a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis dos Fundos
de Investimento em Participações.
Investidor Qualificado tem o significado atribuído pelo Artigo 12 da Resolução CVM 30/2021.
IPCA significa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo e que adote metodologia
de apuração e cálculo semelhante.
Justa Causa significa a prática ou o advento de qualquer dos seguintes atos ou situações pelo Gestor,
conforme determinado por decisão de tribunal arbitral ou por decisão final em processo administrativo no
âmbito da CVM, contra as quais não caibam recursos com efeitos suspensivos, exceto para os casos em
que tais atos ou situações resultem de casos fortuitos ou de força maior: (i) comprovada atuação com
negligência, má-fé ou dolo, desvio de conduta e/ou função no desempenho de suas respectivas funções
nos termos do Regulamento; (ii) comprovada violação material no cumprimento de suas obrigações
assumidas nos termos da regulamentação emitida pela CVM e da legislação aplicável; e (iii) comprovada
fraude no cumprimento de suas obrigações assumidas nos termos dos documentos constitutivos e de
governança do Fundo, inclusive o Regulamento.
Lei da Liberdade Econômica significa a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, conforme alterada.
Multa por Destituição tem o significado atribuído no Parágrafo Terceiro do Artigo 22.
Organismos de Fomento são considerados como organismos de fomento os organismos multilaterais,
as agências de fomento ou os bancos de desenvolvimento que possuam recursos provenientes de
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contribuições e cotas integralizadas majoritariamente com recursos orçamentários de um único ou diversos
governos, e cujo controle seja governamental ou multigovernamental.
Outros Ativos têm o significado atribuído no Parágrafo Segundo do Artigo 9º.
Países Alvo significam quaisquer países localizados nas Américas.
Parte Indenizável significa o Administrador, o Gestor, ou qualquer parte relacionada a esses, ou seu
representante ou procurador quando atuar em nome do Fundo, bem como qualquer pessoa nomeada pelo
Administrador ou Gestor para atuar em nome do Fundo quando qualquer uma dessas pessoas tiver sofrido
danos e perdas decorrentes umas das outras e tiver, portanto, direito à indenização, nos termos deste
Regulamento.
Período de Investimentos significa o período para a realização de investimentos pelo Fundo nas
Sociedades Alvo e Sociedades Investidas, conforme estipulado no Artigo 11.
Plataforma significa: (i) uma Sociedade Investida detida pelo Fundo como um investimento autônomo
(standalone investment); ou (ii) um grupo de duas ou mais Sociedades Investidas que possuam a mesma
ou semelhante linha de negócios e sejam detidas de forma conjunta pelo Fundo.
Prazo de Duração tem o significado atribuído no Artigo 3º.
Regulamento significa este regulamento, que rege o Fundo.
Renúncia Motivada tem o significado atribuído no Parágrafo Nono do Artigo 22.
Resolução CVM 30/2021 significa a Resolução nº 30, editada pela CVM em 11 de maio de 2021, e suas
alterações posteriores, que dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e
operações ao perfil do cliente.
Resolução CVM 21/2021 significa a Resolução nº 21, editada pela CVM em 25 de fevereiro de 2021,
que dispõe sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários.
Sociedades Alvo têm o significado atribuído no Artigo 6º.
Sociedades Investidas significam as Sociedades Alvo cujos ativos venham a ser adquiridos ou
integralizados pelo Fundo, ou que venham a ser atribuídos ao Fundo.
Subsegmentos Alvo têm o significado atribuído no Artigo 6º.
Taxa de Administração tem o significado atribuído no Artigo 23.
Taxa de Performance tem o significado atribuído no inciso (iii) do Parágrafo Quarto do Artigo 24.
Taxa de Performance Complementar tem o significado atribuído no Parágrafo Oitavo do Artigo 24.
Parágrafo Único. Os termos definidos neste Artigo 1º englobam suas variações de número e gênero.
Artigo 2º - Constituição. O Agrofundo Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é
um fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio fechado, destinado
exclusivamente a Investidores Qualificados, regido por este Regulamento, pela Instrução CVM 578/16,
pelo Código Anbima e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Primeiro. Será admitida a participação, como Cotistas do Fundo, do Administrador, do Gestor
e da instituição responsável pela oferta das Cotas do Fundo.
Parágrafo Segundo. Nos termos permitidos pela legislação em vigor, a responsabilidade de cada Cotista
é limitada ao valor das Cotas por ele detidas, observada a necessidade de regulamentação específica.

-5-

139

Artigo 3º - Prazo de Duração. O Fundo tem prazo de duração de 10 (dez) anos, contados da Data de
Início do Fundo (“Prazo de Duração”). Fica desde já estabelecido que o Prazo de Duração poderá ser
prorrogado: (i) por até dois períodos adicionais de 01 (um) ano cada, a exclusivo critério do Gestor; e/ou
(ii) mediante deliberação da Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo Único. O Administrador poderá manter o Fundo em funcionamento após o Prazo de Duração,
independentemente de deliberação em Assembleia Geral de Cotistas, caso ainda vigorem direitos e as
obrigações contratuais principais e acessórias, parcelas a receber, earn-outs, contingências ativas e
passivas, valores mantidos pelo Fundo para fazer frente a tais contingências passivas, valores em contas
escrow ou vinculadas e valores a indenizar pelo Fundo, os quais, ao final do Prazo de Duração, não tenham
seus prazos contratuais ou de prescrição e/ou decadência legalmente transcorridos.
CAPÍTULO II - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA
CARTEIRA
Artigo 4º - Ativos Elegíveis. O Fundo poderá realizar investimentos em ações, bônus de subscrição,
debêntures (simples ou conversíveis), outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em
ações, de emissão de Sociedade Alvo ou Sociedades Investidas.
Parágrafo Único. O Fundo poderá realizar Afac nas Sociedades Investidas, desde que:
(i)

o Fundo possua investimento em ações da Sociedade Investida na data da realização do
Afac;

(ii)

o valor do Afac não ultrapasse 30% (trinta por cento) do Capital Subscrito do Fundo, até
a sua respectiva conversão em aumento de capital da Sociedade Investida, observado,
ainda, que referido limite não poderá representar mais do que 10% (dez por cento) do
patrimônio líquido do Fundo, calculado em conjunto com os Outros Ativos;

(iii)

seja vedada qualquer forma de arrependimento do Afac por parte do Fundo; e

(iv)

o Afac seja convertido em aumento de capital da Sociedade Investida em, no máximo, 12
(doze) meses.

Artigo 5º - Investimento no Exterior. O Fundo poderá investir até 20% (vinte por cento) de seu
Capital Subscrito em ativos no exterior, sediados e/ou localizados, direta ou indiretamente, em Países Alvo,
desde que tais ativos possuam a mesma natureza econômica dos ativos referidos no Artigo 4º, observado
que referido limite não poderá representar mais do que 33% (trinta e três por cento) do patrimônio líquido
do Fundo e desde que observado, ainda, o disposto no Parágrafo Quinto do Artigo 7º, no Parágrafo
Primeiro do Artigo 8º e no Artigo 9º.
Parágrafo Primeiro. Para fins do disposto no caput deste Artigo considera-se ativo no exterior quando
o emissor tiver:
(i)

sede no exterior; ou

(ii)

sede no Brasil e ativos localizados no exterior que correspondam a 50% (cinquenta por
cento) ou mais daqueles constantes das suas demonstrações contábeis.

Parágrafo Segundo. Para fins do disposto no caput deste Artigo, não é considerado ativo no exterior
quando o emissor tiver sede no exterior e ativos localizados no Brasil que correspondam a 90% (noventa
por cento) ou mais daqueles constantes das suas demonstrações contábeis.
Parágrafo Terceiro. Para efeitos do disposto nos Parágrafos Primeiro e Segundo deste Artigo, devem
ser consideradas as demonstrações contábeis individuais, separadas ou consolidadas, prevalecendo a que
melhor representar a essência econômica dos negócios para fins da referida classificação.
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Parágrafo Quarto. A verificação quanto às condições dispostas nos Parágrafos Primeiro e Segundo deste
Artigo deve ser realizada no momento do investimento pelo Fundo em ativos do emissor.
Parágrafo Quinto. Os investimentos referidos no caput podem ser realizados pelo Fundo, de forma
indireta, por meio de outros fundos ou sociedades de investimento no exterior, independentemente de sua
forma ou natureza jurídica.
Parágrafo Sexto. O Fundo não poderá alocar mais de 15% (quinze por cento) de seu Capital Subscrito
em um mesmo País Alvo que não sejam os Estados Unidos da América ou o Brasil.
Parágrafo Sétimo. O Fundo não poderá realizar investimento em Sociedade Alvo cuja sede ou principal
local de operação seja localizado em país ou território listado pelo US Office of Foreign Assets Control como
sujeito a sanções nos Estados Unidos da América.
Artigo 6º - Sociedades Alvo. Serão alvo de investimento pelo Fundo empresas de capital fechado ou
aberto ou sociedades limitadas, conforme o caso, que atuem no segmento agroindustrial e/ou de alimentos
e bebidas. Tais segmentos incluem, mas não se limitam a, os seguintes subsegmentos: (i) distribuição de
produtos e serviços agrícolas; (ii) nutrição animal; (iii) saúde animal; (iv) animais de estimação; (v)
insumos para produção agrícola e pecuária; (vi) ingredientes para produção de alimentos; (vii) sementes;
(viii) tratamento de plantas e sementes; (ix) agricultura e/ou logística e armazenamento de alimentos; (x)
fertilizantes; (xi) serviços agrícolas; (xii) processamento de alimentos; (xiii) agroquímicos; (xiv)
aquicultura; (xv) outra produção primária intensiva ou de nicho; (xvi) alimentos para consumo; (xvii)
serviços financeiros relacionados ao agronegócio e/ou à produção de alimentos (ag fintech, food fintech);
(xviii) empresas de tecnologia com foco significativo em agronegócio e/ou alimentos ( ag tech, food tech);
(xix) equipamentos e maquinário agrícola e/ou para a produção de alimentos; (xx) serviços florestais e
produtos derivados de florestas; e (xxi) produtos e/ou serviços de saúde e bem-estar (“Subsegmentos
Alvo”).
Parágrafo Primeiro. O Fundo não poderá investir mais de 20% (vinte por cento) do seu Capital Subscrito
em uma mesma Sociedade Alvo ou Sociedade Investida, conforme verificado na data de realização do
investimento.
Parágrafo Segundo. O Fundo não poderá investir mais de 25% (vinte e cinco por cento) do seu Capital
Subscrito em qualquer Plataforma, conforme verificado na data de realização do investimento.
Parágrafo Terceiro. O Fundo não poderá investir mais de 35% (trinta e cinco por cento) do seu Capital
Subscrito em um mesmo Subsegmento Alvo, conforme verificado na data de realização do investimento.
Parágrafo Quarto. As Sociedades Investidas poderão ser alvo de novos investimentos pelo Fundo.
Parágrafo Quinto. Somente poderão ser alvo de investimento do Fundo as Sociedades Alvo que não
estejam em regime de recuperação judicial ou falência.
Parágrafo Sexto. Cada Sociedade Alvo, antes da primeira subscrição ou primeira compra de ativos de
sua emissão por parte do Fundo, deverá ser submetida à Diligência.
Parágrafo Sétimo. A verificação do enquadramento do Fundo aos requisitos previstos no caput e
respectivos parágrafos deste Artigo será de responsabilidade exclusiva do Gestor.
Parágrafo Oitavo. O Fundo não poderá realizar investimentos em valores mobiliários de Sociedades Alvo
que conduzam, de forma direta ou indireta, quaisquer das atividades listadas no Anexo I a este
Regulamento.
Artigo 7º - Participação do Fundo. Os investimentos do Fundo deverão possibilitar a participação do
Fundo no processo decisório da respectiva Sociedade Investida, com efetiva influência na definição de sua
política estratégica e na sua gestão, sendo que tal participação poderá ocorrer de uma (ou mais) das
seguintes maneiras:
(i)

detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle;
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(ii)

celebração de acordo de acionistas; ou

(iii)

celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de procedimento
que assegure ao Fundo efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua
gestão, inclusive por meio da indicação de membros do conselho de administração.

Parágrafo Primeiro. Fica dispensada a participação do Fundo no processo decisório da Sociedade
Investida quando:
(i)

o investimento do Fundo na Sociedade Investida for reduzido a menos da metade do
percentual originalmente investido e passe a representar parcela inferior a 15% (quinze
por cento) do capital social da Sociedade Investida; ou

(ii)

o valor contábil do investimento tenha sido reduzido a 0 (zero) e desde que aprovado em
Assembleia Geral de Cotistas.

Parágrafo Segundo. O requisito de efetiva influência previsto no caput deste Artigo não se aplica ao
investimento em Sociedades Investidas listadas em segmento especial de negociação de valores
mobiliários, instituído por bolsa de valores ou por entidade do mercado de balcão organizado, voltado ao
mercado de acesso, que assegure, por meio de vínculo contratual, padrões de governança corporativa
mais estritos que os exigidos por lei, desde que corresponda a até 35% (trinta e cinco por cento) do Capital
Subscrito do Fundo.
Parágrafo Terceiro. O limite de que trata o Parágrafo Segundo acima será de 100% (cem por cento)
durante o prazo de aplicação dos recursos, estabelecido em até 6 (seis) meses contados de cada um dos
eventos de integralização de Cotas previstos no Compromisso de Investimento.
Parágrafo Quarto. Caso o Fundo ultrapasse o limite estabelecido no Parágrafo Segundo acima por
motivos alheios à vontade do Gestor, no encerramento do respectivo mês, e tal desenquadramento perdure
quando do encerramento do mês seguinte, o Administrador deve:
(i)

comunicar à CVM imediatamente a ocorrência de desenquadramento passivo, com as
devidas justificativas, bem como previsão para reenquadramento; e

(ii)

comunicar à CVM o reenquadramento da Carteira, no momento em que ocorrer.

Parágrafo Quinto. O cumprimento do disposto no caput deste Artigo deve ser assegurado pelo Gestor
inclusive em relação às Sociedades Investidas no exterior, podendo ocorrer por meio do administrador ou
gestor do veículo intermediário utilizado para o investimento no exterior.
Artigo 8º - Governança Corporativa. A Sociedade Investida, enquanto for de capital fechado, deverá
observar as seguintes práticas de governança a partir do momento da contratação do respectivo
investimento pelo Fundo:
(i)

proibição de emissão de partes beneficiárias e inexistência desses títulos em circulação;

(ii)

estabelecimento de um mandato unificado de até 2 (dois) anos para todo o conselho de
administração, quando existente;

(iii)

disponibilização a seus acionistas de contratos com partes relacionadas, acordos de
acionistas e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores
mobiliários de sua emissão;

(iv)

adesão à câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários;

(v)

no caso de obtenção de registro de companhia aberta Categoria A, obrigar-se, perante o
Fundo, a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora
de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de
governança corporativa previstas nos incisos anteriores; e
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(vi)

auditoria anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes registrados
na CVM (ou auditores Big Four, no caso de Sociedades Investidas do exterior).

Parágrafo Primeiro. Os requisitos mínimos de governança corporativa previstos no caput deste Artigo
devem ser cumpridos inclusive pelas Sociedades Investidas no exterior, ressalvadas as adaptações
necessárias decorrentes da regulamentação da jurisdição onde se localiza o investimento.
Parágrafo Segundo. Ficam dispensadas de seguir as práticas de governança corporativa previstas no
caput deste Artigo as Sociedades Investidas que:
(i)

tenham receita bruta anual de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) apurada
no exercício social encerrado em ano anterior ao primeiro aporte do Fundo, sem que tenha
apresentado receita superior a esse limite nos últimos 3 (três) exercícios sociais; e

(ii)

não seja controlada, direta ou indiretamente, por sociedade ou grupo de sociedades, de
fato
ou
de
direito,
que
apresente
ativo
total
superior
a
R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) no encerramento do exercício social
imediatamente anterior ao primeiro aporte do Fundo.

Parágrafo Terceiro. Nos casos em que, após o investimento pelo Fundo, a receita bruta anual da
Sociedade Investida exceda ao limite referido no inciso (i) do Parágrafo Segundo deste Artigo, esta deverá,
em até 2 (dois anos) contados a partir da data de encerramento do exercício social em que apresente
receita bruta anual superior ao referido limite:
(i)

atender ao disposto nos incisos (iii), (v) e (vi) do caput deste Artigo, enquanto a sua
receita bruta anual não exceder à R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); ou

(ii)

atender integralmente a todos os incisos do caput deste Artigo, caso a sua receita supere
o montante referido no inciso (i) deste Parágrafo Terceiro.

Parágrafo Quarto. Ficam dispensadas de seguir as práticas de governança corporativa previstas nos
incisos (i), (ii) e (iv) do caput deste Artigo, as Sociedades Investidas que:
(i)

tenham receita bruta anual de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) apurada
no exercício social encerrado em ano anterior ao primeiro aporte do Fundo, sem que tenha
apresentado receita superior a esse limite nos últimos 3 (três) exercícios sociais; e

(ii)

não seja controlada, direta ou indiretamente, por sociedade ou grupo de sociedades, de
fato
ou
de
direito,
que
apresente
ativo
total
superior
a
R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior
a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) no encerramento do exercício social
imediatamente anterior ao primeiro aporte do Fundo.

Parágrafo Quinto. Nos casos em que, após o investimento pelo Fundo, a receita bruta anual da
Sociedade Investida exceda ao limite referido no inciso (i) do Parágrafo Quarto deste Artigo, esta deverá,
em até 2 (dois) anos contados a partir da data de encerramento do exercício social em que apresente
receita bruta anual superior ao referido limite, atender integralmente a todos os incisos do caput deste
Artigo.
Parágrafo Sexto. A receita bruta anual referida no inciso (i) do Parágrafo Segundo, no inciso (i) do
Parágrafo Terceiro e no inciso (i) do Parágrafo Quarto deste Artigo, deve ser apurada com base nas
demonstrações contábeis consolidadas da Sociedade Investida.
Parágrafo Sétimo. O disposto no inciso (ii) do Parágrafo Segundo e no inciso (ii) do Parágrafo Quarto
deste Artigo, não se aplica quando a Sociedade Alvo for controlada por outro fundo de investimento em
participações, desde que as demonstrações contábeis deste não sejam consolidadas nas demonstrações
contábeis de qualquer de seus cotistas, hipótese em que a Sociedade Alvo se sujeitará às regras contidas
no inciso (ii) do Parágrafo Segundo ou no inciso (ii) do Parágrafo Quarto deste Artigo, conforme o caso.
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Artigo 9º - Composição e Diversificação da Carteira. O Fundo deverá manter, no mínimo, 90%
(noventa por cento) de seu patrimônio líquido investido nos ativos previstos no Artigo 4º.
Parágrafo Primeiro. O Fundo deverá manter, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de seu
patrimônio líquido investido em ações de emissão de sociedades por ações, debêntures conversíveis em
ações e bônus de subscrição.
Parágrafo Segundo. A parcela dos recursos do Fundo que não estiver aplicada nos ativos previstos no
Artigo 4º deverá ser investida em (i) títulos de emissão do tesouro nacional; (ii) títulos de renda fixa de
emissão de instituições financeiras; e/ou (iii) operações compromissadas, de acordo com a regulamentação
específica do Conselho Monetário Nacional; e/ou (iv) cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos
de investimento em cotas de fundos de investimento que invistam apenas nos ativos descritos acima,
referenciados na “Taxa DI” ou destinados à zeragem de caixa, inclusive aqueles administrados e/ou geridos
pelo Administrador, Gestor, custodiante e/ou suas empresas ligadas..
Parágrafo Terceiro. Para fins de verificação de enquadramento previsto no caput, deverão ser somados
aos ativos previstos no Artigo 4º os valores:
(i)

destinados ao pagamento de despesas do Fundo desde que limitados a 5% (cinco por
cento) do Capital Subscrito;

(ii)

decorrentes de operações de desinvestimento: (a) no período entre a data do efetivo
recebimento dos recursos e o último dia útil do 2º mês subsequente a tal recebimento,
nos casos em que ocorra o reinvestimento dos recursos em ativos previstos no Artigo 4º;
(b) no período entre a data do efetivo recebimento dos recursos e o último dia útil do mês
subsequente a tal recebimento, nos casos em que não ocorra o reinvestimento dos
recursos em ativos previstos no Artigo 4º; ou (c) enquanto vinculados à garantias dadas
ao comprador do ativo desinvestido; e

(iii)

a receber decorrentes da alienação a prazo dos ativos previstos no Artigo 4º; e

(iv)

aplicados em títulos públicos com o objetivo de constituição de garantia a contratos de
financiamento de projetos de infraestrutura junto a instituições financeiras.

Parágrafo Quarto. O limite estabelecido no caput não é aplicável durante o prazo de aplicação dos
recursos, estabelecido no caput e Parágrafo Primeiro do Artigo 10, de cada um dos eventos de
integralização de Cotas.
Artigo 10 - Prazo para Realização de Investimentos. Quando da ocorrência de chamadas de capital
para a realização de investimentos nos ativos previstos no Artigo 4º, referido investimento deverá ser
realizado até o último dia útil do 2º mês subsequente à data da primeira integralização de Cotas por
qualquer dos Cotistas no âmbito da correspondente chamada de capital.
Parágrafo Primeiro. Em caso de oferta pública de Cotas registrada na CVM nos termos da
regulamentação específica, o prazo máximo referido no caput deste Artigo será considerado a partir da
data de encerramento da respectiva oferta.
Parágrafo Segundo. Caso o investimento não seja realizado dentro do prazo previsto no caput deste
Artigo, o Gestor deverá apresentar ao Administrador as devidas justificativas para o atraso, acompanhadas
(i) de uma nova previsão de data para realização do mesmo; ou (ii) do novo destino a ser dado aos
recursos, nas hipóteses de desistência do investimento.
Parágrafo Terceiro. Caso o atraso mencionado no Parágrafo Segundo deste Artigo acarrete em
desenquadramento ao limite percentual previsto no caput do Artigo 9º, o Administrador deverá comunicar
imediatamente à CVM a ocorrência de tal desenquadramento, com as devidas justificativas, informando
ainda o reenquadramento da Carteira, no momento em que ocorrer.
Parágrafo Quarto. Caso o reenquadramento da Carteira não ocorra em até 10 (dez) dias úteis contados
do término do prazo previsto no caput deste Artigo, o Administrador deverá devolver os valores que
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ultrapassem o limite estabelecido aos Cotistas que tiverem integralizado a última chamada de capital, sem
qualquer rendimento, na proporção por eles integralizada.
Parágrafo Quinto. Os valores restituídos aos Cotistas, na forma do Parágrafo Quarto deste Artigo, não
serão contabilizados como Capital Integralizado e deverão recompor o Capital Subscrito do respectivo
Cotista, valores estes que poderão ser chamados novamente pelo Administrador, nos termos deste
Regulamento.
Artigo 11 - Período de Investimentos. O Fundo poderá contratar investimentos nos ativos previstos
no Artigo 4º durante o prazo de 05 (cinco) anos contados da Data de Início do Fundo, o qual poderá ser
prorrogado por até dois períodos adicionais de 01 (um) ano cada ou antecipado por qualquer período, em
qualquer caso, a exclusivo critério do Gestor.
Parágrafo Único. O Fundo poderá realizar investimentos após o Período de Investimentos, desde que
esses investimentos:
(i)

sejam decorrentes de obrigações assumidas antes do término do Período de
Investimentos, mas cujos desembolsos não tenham sido totalmente efetuados até o
encerramento do Período de Investimentos;

(ii)

tenham sido anteriormente aprovados pelo Gestor, mas não tenham sido efetuados até o
encerramento do Período de Investimentos em razão de não atenderem a condição
específica constante da proposta de investimento, a qual venha a ser atendida após o
encerramento do Período de Investimentos;

(iii)

sejam decorrentes do exercício de direitos de subscrição ou de opção de compra,
conversão ou permuta de valores mobiliários de titularidade do Fundo assumidos durante
o Período de Investimento;

(iv)

sejam representados por valores mobiliários emitidos por Sociedades Investidas que já
integrem a carteira do Fundo antes do término do Período de Investimento, e tenha como
finalidade preservar ou expandir o investimento do Fundo em tais Sociedades Investidas
(follow on), observado que qualquer investimento adicional com base nesta cláusula
deverá ser feito em até 02 (dois) anos do encerramento do Período de Investimentos do
Fundo; ou

(v)

pagamento de despesas do Fundo

Artigo 12 - Processo Decisório. Caberá ao Gestor selecionar oportunidades de investimento ou
desinvestimento nos ativos previstos no Artigo 4º.
Artigo 13 - Coinvestimentos. A critério exclusivo do Gestor, poderá ser admitida a realização de
coinvestimentos nas Sociedades Alvo e/ou Sociedades Investidas por parte dos Cotistas, do Administrador
e/ou do próprio Gestor, de forma direta ou por meio de outros veículos de investimento, sediados no Brasil
ou no exterior, inclusive aqueles administrados e/ou geridos pelo Administrador, pelo Gestor e/ou por suas
partes relacionadas.
Parágrafo Único. A possibilidade de coinvestimento existirá quando a necessidade de capital das
Sociedades Alvo e/ou das Sociedades Investidas for superior ao investimento a ser realizado pelo Fundo.
Artigo 14 - Riscos dos Investimentos. Não obstante os cuidados a serem empregados pelo Gestor na
implantação da política de investimentos descrita neste Regulamento, tendo em vista a natureza dos
investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Cotistas devem estar cientes de que:
(i)

os ativos componentes da Carteira poderão ter liquidez significativamente baixa, em
comparação a outras modalidades de investimento em fundos;

(ii)

as carteiras de investimentos em participações apresentam um perfil de maturação de
longo prazo, resultando na iliquidez dessas posições e, como consequência, as Cotas:
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(a) não são passíveis de resgates intermediários, conforme vedação contida na Instrução
CVM 578/16; e
(b) não há garantia de que haverá um mercado comprador para tais Cotas, caso o Cotista
deseje aliená-las.
(iii)

a Carteira poderá estar concentrada em valores mobiliários de emissão de poucas
Sociedades Investidas, tornando os riscos dos investimentos diretamente relacionados ao
desempenho de tais Sociedades Investidas, não havendo garantia quanto ao desempenho
das mesmas e não podendo o Administrador ou o Gestor ser responsabilizados por
qualquer depreciação da carteira do Fundo, ou por eventuais prejuízos sofridos pelos
Cotistas, salvo em casos de comprovada má-fé ou manifesta negligência;

(iv)

os investimentos nas Sociedades Investidas envolvem riscos relativos aos setores em que
atuem, não havendo garantia quanto ao desempenho destes setores e tampouco havendo
garantias de que o Fundo e os seus Cotistas não experimentarão perdas;

(v)

os investimentos no Fundo serão feitos, preponderantemente, em ativos não negociados
publicamente no mercado e com liquidez significativamente baixa, portanto, caso (a) o
Fundo precise vender tais ativos; ou (b) o Cotista receba tais ativos como pagamento de
resgate ou amortização de suas Cotas (em ambos os casos inclusive para efetuar a
liquidação do Fundo): (1) poderá não haver mercado comprador de tais ativos, ou (2) o
preço efetivo de alienação de tais ativos poderá resultar em perda para o Fundo ou,
conforme o caso, o Cotista;

(vi)

caso o Fundo venha a investir em ativos no exterior, os investimentos do Fundo estarão
expostos a: (a) riscos advindos de alterações nas condições política, econômica ou social
nos países onde as respectivas sedes das Sociedades Investidas estejam estabelecidas,
bem como aos riscos decorrentes de alterações regulatórias das respectivas autoridades
locais; e (b) riscos associados a flutuações do câmbio de ativos financeiros atrelados à
moeda estrangeira;

(vii)

tendo em vista que os cotistas detentores de Cotas Classe A passarão a ser cotistas do
Fundo DI, os cotistas detentores de Cotas Classe A encontrar-se-ão sujeitos aos riscos do
Fundo DI, conforme descritos no regulamento do Fundo DI. Além disso, os cotistas
detentores de Cotas Classe A e, consequentemente, o Fundo podem ter sua rentabilidade
prejudicada em razão, por exemplo, de entraves operacionais no momento de realização
de distribuições de rendimentos do Fundo DI (a título de amortização ou resgate de suas
cotas) ou outros atrasos ou óbices de ordem operacional que façam com que os recursos
não possam ser tempestivamente aportados no Fundo;

(viii)

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 (a) por quaisquer credores do Fundo, (b) por deliberação da Assembleia
Geral de Cotistas, nos termos deste Regulamento, ou (c) 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 (a) referidas inovações legais sejam alteradas; ou (b) 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.

(ix)

a Lei da Liberdade Econômica estabelece princípios e alterações legislativas visando
conferir segurança jurídica à atividade econômica exercida por particulares,
desburocratização e simplificação de procedimentos necessários para exercício de tais
atividades, e análise de impacto regulatório previamente à edição e alteração de atos
normativos, regras a serem observadas nos casos de desconsideração da personalidade
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jurídica, dentre outras matérias. Para a indústria de fundos de investimento e gestão de
recursos, a Lei da Liberdade Econômica trouxe importante inovação, por meio da criação
de um novo capítulo no Código Civil, com a inclusão dos Artigos 1.368-C ao 1.368-F, para
tratar do regime jurídico aplicável aos fundos de investimento.
Adicionalmente, com a edição da Lei da Liberdade Econômica, os fundos de investimento
passaram a ser constituídos sob a forma de condomínio de natureza especial, competindo
exclusivamente à CVM sua regulamentação. Ou seja, reconheceu-se a aplicabilidade de
um regime sui generis aos fundos de investimento, como o Fundo, que possuem natureza
condominial híbrida e que, portanto, exigem regulação específica. Até a data deste
Regulamento, a CVM não havia editado regulamentação específica para regular o tema,
sendo que não há, na data deste Regulamento, como (a) prever o impacto ou a extensão
das regras que serão editadas pela CVM sobre o tema, (b) garantir que os Cotistas não
serão obrigados a realizar novos aportes no Fundo na hipóteses de o Fundo incorrer em
perdas que tornem o seu Patrimônio Líquido negativo, observado o disposto no Artigo
1.368-D, §1º, do Código Civil.
Ainda, em virtude da Lei da Liberdade Econômica, o Código Civil passou a prever, na
hipótese de insuficiência do patrimônio dos fundos de investimento com limitação de
responsabilidade para responder por suas dívidas, a aplicação das regras de insolvência
civil previstas no Código Civil. A insolvência civil dos fundos de investimento poderá ser
requerida judicialmente (a) pelos credores do fundo; (b) após deliberação dos seus
cotistas, seguindo previsão específica do regulamento; ou (c) após manifestação da CVM
com esta orientação. Referida alteração deve ensejar diversos debates sobre os efeitos da
aplicação do regime de insolvência civil a entidade que poderá conferir responsabilidade
limitada a seus investidores e prestadores de serviços, bem como sobre sua
operacionalização em casos concretos. Ainda, tendo em vista a ausência de precedentes
específicos, não há como assegurar o prazo no qual os Cotistas receberiam seus recursos
na hipótese de eventual insolvência do Fundo; e
(x)

o Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ao
controle do Administrador e do Gestor, inclusive aqueles descritos no prospecto de
distribuição do Fundo e em outros documentos relacionados à oferta de Cotas.
CAPÍTULO III – ADMINISTRADOR

Artigo 15 - Administrador. O Fundo é administrado pela Paraty Capital Ltda., sociedade com sede na
Rua dos Pinheiros, nº 870, 13º andar, conjunto. 133, Pinheiros, São Paulo, SP, Brasil, inscrita no CNPJ/ME
sob nº 18.313.996/0001-50, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de fundos
conforme Ato Declaratório nº 13.239, de 22.08.2013.
Artigo 16 - Atribuições do Administrador. O Administrador tem o poder e o dever de, exceto naquilo
em que o Fundo for representado pelo Gestor, praticar todos os atos necessários ou inerentes à
administração do Fundo, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor, bem como o disposto
neste Regulamento.
Artigo 17 - Obrigações do Administrador. São obrigações do Administrador, dentre outras que
venham a lhe ser impostas em decorrência deste Regulamento, da legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)

diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, atualizadas e em perfeita ordem:
(a)

os registros de Cotistas e de transferências de Cotas;

(b)

o livro de atas de Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo;

(c)

o livro ou lista de presença de Cotistas;

(d)

os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis;
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(e)

os registros e as demonstrações contábeis referentes às operações realizadas pelo
Fundo e seu patrimônio; e

(f)

cópia da documentação relativa às operações do Fundo, após a entrega desta pelo
Gestor.

(ii)

receber dividendos, bonificações, amortizações, resgates, haveres em redução de capital
e quaisquer outros rendimentos ou valores atribuídos ao Fundo;

(iii)

pagar, às suas expensas, eventuais multas cominatórias impostas pela CVM, nos termos
da legislação vigente, em razão de atrasos no cumprimento dos prazos previstos na
Instrução CVM 578/16, quando o atraso ocorrer por culpa do próprio Administrador;

(iv)

elaborar, em conjunto com o Gestor, relatório a respeito das operações e resultados do
Fundo, incluindo a declaração de que foram obedecidas as disposições da Instrução CVM
578/16 e deste Regulamento;

(v)

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

(vi)

transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência
de sua condição de Administrador;

(vii)

manter os títulos e valores mobiliários integrantes da Carteira custodiados em entidade de
custódia autorizada ao exercício da atividade pela CVM, ressalvado o disposto no Artigo
37 da Instrução CVM 578/16;

(viii)

elaborar e divulgar as informações previstas no Capítulo VIII da Instrução CVM 578/16;

(ix)

coordenar e participar da Assembleia Geral de Cotistas e cumprir suas deliberações;

(x)

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;

(xi)

fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo Fundo;

(xii)

cumprir e fazer cumprir todas as disposições deste Regulamento;

(xiii)

autorizar e solicitar à instituição responsável pela liquidação financeira das operações do
Fundo o processamento da liquidação dos investimentos e desinvestimentos; e

(xiv)

selecionar e contratar a instituição responsável pela auditoria das demonstrações
financeiras do Fundo.

Artigo 18 – Substituição do Administrador. O Administrador deve ser substituído nas hipóteses de:
(i)

descredenciamento para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores
mobiliários, por decisão da CVM;

(ii)

renúncia; ou

(iii)

destituição, por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas.

Parágrafo Primeiro. A Assembleia Geral de Cotistas deve deliberar sobre a substituição do Administrador
em até 15 (quinze) dias contados da sua renúncia ou descredenciamento e deve ser convocada:
(i)

imediatamente, pelo próprio Administrador, pelo Gestor ou pelos Cotistas que detenham
ao menos 5% (cinco por cento) do Capital Subscrito, no caso de renúncia;
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(ii)

imediatamente, pela CVM, no caso de descredenciamento; ou

(iii)

por qualquer Cotista, caso não ocorra convocação nos termos dos incisos (i) e (ii) acima.

Parágrafo Segundo. No caso de renúncia, o Administrador deve permanecer no exercício de suas
funções até sua efetiva substituição, que deve ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena
de liquidação do Fundo pelo Administrador.
Parágrafo Terceiro. No caso de descredenciamento, a CVM deve nomear administrador temporário até
a eleição de nova administração.
Parágrafo Quarto. A destituição do Administrador pela Assembleia Geral de Cotistas só poderá ser
efetivada após 90 (noventa) dias contados da data da deliberação em Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo Quinto. Nas hipóteses de renúncia, destituição e/ou descredenciamento do Administrador, a
Taxa de Administração deverá ser paga pelo Fundo ao Administrador de maneira pro rata ao período em
que este esteve prestando serviço para o Fundo e não haverá qualquer restituição de valores já pagos a
título de Taxa de Administração.
CAPÍTULO IV – GESTOR
Artigo 19 - Gestor. A gestão da Carteira do Fundo ficará a cargo da Aqua Capital Gestora de Recursos
Ltda., sociedade com sede na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 6º andar, CJ 62, São Paulo, SP, Brasil,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.624.684/0001-70, autorizada pela CVM para o exercício profissional de
administração de carteira de investimentos conforme Ato Declaratório nº 19.347, de 03 de dezembro de
2021.
Artigo 20 - Obrigações do Gestor. Caberá ao Gestor, dentre outras atribuições que lhe sejam
incumbidas por este Regulamento, pelo Administrador ou pela legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)

investir, em nome do Fundo, a seu critério, em valores mobiliários de emissão das
Sociedades Alvo;

(ii)

avaliar, prospectar, selecionar potenciais Sociedades Alvo nas quais o Fundo possa vir a
investir, observados o objetivo e a política de investimentos do Fundo dispostos no
presente Regulamento;

(iii)

elaborar, em conjunto com o Administrador, relatório de que trata o inciso (iv) do Artigo
17;

(iv)

fornecer aos Cotistas que assim requererem, estudos e análises de investimento para
fundamentar as decisões a serem tomadas em Assembleia Geral de Cotistas, incluindo os
registros apropriados com as justificativas das recomendações e respectivas decisões;

(v)

fornecer aos Cotistas atualizações periódicas dos estudos e análises que permitam o
acompanhamento dos investimentos realizados, objetivos alcançados, perspectivas de
retorno e identificação de possíveis ações que maximizem o resultado do investimento;

(vi)

custear as despesas de propaganda do Fundo;

(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 Gestor do Fundo;

(ix)

firmar, em nome do Fundo, os acordos de acionistas das Sociedades Investidas de que o
Fundo participe;
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(x)

manter a efetiva influência na definição da política estratégica e na gestão da Sociedade
Investida, nos termos do disposto no Artigo 7º, e assegurar as práticas de governança
referidas no Artigo 8º;

(xi)

cumprir as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas no tocante às atividades de
gestão;

(xii)

cumprir e fazer cumprir todas as disposições do Regulamento do Fundo aplicáveis às
atividades de gestão da Carteira;

(xiii)

contratar, em nome do Fundo, bem como coordenar, os serviços de assessoria e
consultoria correlatos aos investimentos ou desinvestimentos do Fundo nos ativos
previstos no Artigo 4º; e

(xiv)

fornecer ao Administrador todas as informações e documentos necessários para que este
possa cumprir suas obrigações, incluindo, dentre outros:
(a)

as informações necessárias para que o Administrador determine se o Fundo se
enquadra ou não como Entidade de Investimento, nos termos da regulamentação
contábil específica;

(b)

as demonstrações contábeis auditadas das Sociedades Investidas previstas no
inciso (vi) do Artigo 8º, quando aplicável; e

(c)

relatório descrevendo as conclusões do Gestor acerca do laudo de avaliação do
valor justo das Sociedades Investidas produzido por empresa especializada, bem
como todos os documentos necessários para que o Administrador possa validá-lo
e formar suas conclusões acerca das premissas utilizadas para o cálculo do valor
justo.

(xv)

negociar e contratar, em nome do Fundo, os ativos e os intermediários para realizar
operações do Fundo, representando o Fundo, para todos os fins de direito, para essa
finalidade;

(xvi)

monitorar os ativos investidos pelo Fundo e exercer o direito de voto decorrente desses
ativos, realizando todas as demais ações necessárias para tal exercício, observado o
disposto na política de voto do Gestor;

(xvii)

indicar os representantes do Fundo que comporão o conselho de administração e outros
órgãos das Sociedades Investidas, conforme aplicável, bem como fixar as diretrizes gerais
que deverão ser observadas por tais representantes;

(xviii)

proteger os interesses do Fundo junto às Sociedades Investidas ou fundos investidos,
conforme o caso, e manter acompanhamento contínuo sobre o desempenho dos
investimentos do Fundo;

(xix)

avaliar se a operação de investimento necessita ser submetida para análise prévia do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("Cade") e, caso positivo, tomar todas as
providências necessárias neste sentido;

(xx)

encaminhar para a prévia validação do Administrador as minutas relativas aos documentos
a serem utilizados para formalização dos investimentos e desinvestimentos do Fundo;

(xxi)

encaminhar ao Administrador cópia de cada documento que firmar em nome do Fundo
que estabeleça ou modifique uma obrigação ou um direito do Fundo e/ou aos seus
prestadores de serviços;

(xxii)

encaminhar ao Administrador, após a sua formalização, os documentos relativos à
realização de qualquer reorganização societária (fusão, cisão, incorporação, associação,
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dentre outros) envolvendo as Sociedades Investidas do Fundo ou fundos investidos,
conforme o caso, para que o Administrador tenha tempo hábil de refletir referidas
alterações nos relatórios do Fundo;
(xxiii)

manter, às suas expensas, atualizadas e em perfeita ordem, de acordo com a boa técnica
administrativa, até 5 (cinco) anos após o encerramento do Fundo, a documentação relativa
às operações do Fundo;

(xxiv)

pagar, às suas expensas, eventuais multas cominatórias impostas pela CVM, nos termos
da legislação vigente, em razão de atrasos no cumprimento dos prazos previstos na
Instrução CVM 578/16, exceto quando o atraso ocorrer por culpa do Administrador;

(xxv)

tomar as medidas necessárias para cumprir com o disposto na Resolução CVM nº 50, de
31 de agosto de 2021, com a finalidade de prevenir e combater as atividades relacionadas
com os crimes tipificados pela Lei no 9.613, de 3 março de 1998, conforme alterada
(lavagem de dinheiro) e alterações posteriores;

(xxvi)

selecionar oportunidades de investimento em Sociedade Alvo ou desinvestimento em
Sociedade Investida, conforme o caso, bem como negociar os seus termos em nome do
Fundo;

(xxvii) solicitar ao Administrador o processamento da liquidação dos investimentos e
desinvestimentos;
(xxviii) comunicar aos Cotistas, por intermédio do Administrador, se houver situações em que se
encontre em potencial conflito de interesses;
(xxix)

decidir sobre as chamadas de capital a serem realizadas pelo Administrador para a
viabilização de investimentos nos ativos previstos no Artigo 4º, cujo objetivo consista em
viabilizar investimentos em Sociedades Investidas;

(xxx)

instruir o Administrador acerca da realização de amortização parcial ou integral de Cotas;
e

(xxxi)

praticar os demais atos que lhe sejam delegados pelo Administrador.

Parágrafo Primeiro. Sempre que forem requeridas informações na forma prevista nos incisos (ii) e (iii)
do caput deste Artigo, o Gestor, em conjunto com o Administrador, pode submeter a questão à prévia
apreciação da Assembleia Geral de Cotistas, tendo em conta os interesses do Fundo e dos demais Cotistas,
e eventuais conflitos de interesses em relação a conhecimentos técnicos e às Sociedades Investidas,
ficando, nesta hipótese, impedidos de votar os Cotistas que requereram a informação.
Parágrafo Segundo. O Administrador e o Gestor não serão solidariamente responsáveis por quaisquer
prejuízos causados aos Cotistas ou por qualquer patrimônio líquido negativo do Fundo, mas serão
responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos Cotistas dentro de suas respectivas competências
quando ocorrerem por dolo, fraude ou violação a qualquer lei ou regulamentação expedida pela CVM que
configure uma infração grave (nos termos da referida regulamentação) e aplicável ao Fundo ou a este
Regulamento, desde que devidamente comprovado por decisão judicial transitada em julgado. Caso haja
quaisquer demandas de terceiros, passivos, decisões, despesas, perdas e danos (incluindo, entre outros,
quaisquer valores relativos a decisões judiciais, acordos, multas e outros custos incorridos na defesa de
qualquer possível ação judicial, procedimento arbitral ou processo administrativo) sofridos ou incorridos
pelo Administrador, pelo Gestor ou qualquer uma de suas Partes Indenizáveis, o Fundo deverá manter tais
partes isentas de responsabilidade e ressarci-las de quaisquer dessas demandas, desde que (i) tais
demandas, passivos, decisões, despesas, perdas e danos (incluindo, entre outros, quaisquer valores pagos
em cumprimento de decisões judiciais, acordos, multas e outros custos incorridos na defesa de quaisquer
possíveis ações judiciais, procedimentos arbitrais ou processos administrativos) surjam devido a ou estejam
relacionados com as atividades do Fundo; e (ii) as perdas e danos que não tenham decorrido unicamente
de: (a) dolo ou fraude da Parte Indenizável; ou (b) violação da regulamentação da CVM que configure
uma infração grave (nos termos da referida regulamentação) ou deste Regulamento, ou de qualquer outra
regulamentação ou lei à qual o Administrador ou o Gestor estejam sujeitos.
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Artigo 21 – Equipe Chave. O Gestor compromete-se a manter um nível de excelência na gestão do
Fundo, mantendo, para isso, uma equipe de profissionais com perfil compatível, que se dedicarão
prioritariamente à gestão da Carteira do Fundo, composta por profissionais devidamente qualificados e
com experiência nos setores alvo de investimentos por parte do Fundo (“Equipe Chave”).
Parágrafo Único. A Equipe Chave inicial será composta pelos profissionais descritos no compromisso de
investimento do Fundo, sendo que, em caso de substituição de membros da equipe-chave por qualquer
motivo, caberá ao Gestor a seleção, a seu livre critério, de outros profissionais para que componham a
Equipe Chave, desde que tais profissionais cumpram com o perfil e os requisitos descritos no Anexo II a
este Regulamento.
Artigo 22 – Substituição do Gestor. O Gestor deve ser substituído nas hipóteses de:
(i)

descredenciamento para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores
mobiliários, por decisão da CVM;

(ii)

renúncia ou Renúncia Motivada; ou

(iii)

destituição, por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas.

Parágrafo Primeiro. O Gestor poderá ser destituído de suas funções com ou sem Justa Causa, mediante
deliberação da Assembleia Geral, nos termos da Instrução CVM 578/16.
Parágrafo Segundo. Na hipótese de destituição do Gestor por Justa Causa, esse terá direito à respectiva
parcela da Taxa de Administração devida até a data de sua destituição, não lhe sendo devida, contudo,
qualquer Taxa de Performance. Fica estabelecido que a Justa Causa relativa ao Gestor não deve ser
fundamento para destituição dos demais prestadores de serviços, e tampouco impactará a remuneração
devida aos demais prestadores de serviços.
Parágrafo Terceiro. Na hipótese de destituição sem Justa Causa ou Renúncia Motivada, o Gestor terá o
direito de receber a respectiva parcela da Taxa de Administração devida até a data de sua destituição.
Além disso, o Gestor terá direito a receber ainda a Taxa de Performance Complementar, a ser calculada e
paga nos termos do Parágrafo Oitavo e seguintes do Artigo 24 deste Regulamento, além de uma multa
equivalente a 12 (doze) meses da remuneração devida ao Gestor deduzida da Taxa de Administração,
conforme previsto no respectivo contrato de gestão celebrado entre Gestor e Fundo (“Multa por
Destituição”), sendo tal Multa por Destituição incorporada à Taxa de Administração no mês subsequente
ao da efetiva substituição do Gestor e debitada como encargo do Fundo.
Parágrafo Quarto. O período de 12 (doze) meses indicado no Parágrafo Terceiro acima terá início no
primeiro Dia Útil após a após a ocorrência da destituição sem Justa Causa ou da Renúncia Motivada do
Gestor, conforme aplicável.
Parágrafo Quinto. As deliberações sobre a destituição ou substituição do Gestor e/ou do Administrador
deverão ser precedidas do recebimento, pelo Gestor e/ou Administrador, conforme aplicável, de uma
notificação de tal intenção de remoção, com no mínimo 60 (sessenta) dias corridos de antecedência de tal
deliberação.
Parágrafo Sexto. A Assembleia Geral de Cotistas deve deliberar sobre a substituição do Gestor em até
15 (quinze) dias contados da sua renúncia ou descredenciamento e deve ser convocada:
(i)

imediatamente, pelo Administrador, pelo Gestor ou pelos Cotistas que detenham ao menos
5% (cinco por cento) do Capital Subscrito, no caso de renúncia; ou

(ii)

imediatamente, pela CVM, no caso de descredenciamento; ou

(iii)

por qualquer Cotista, caso não ocorra convocação nos termos dos incisos (i) e (ii) acima.
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Parágrafo Sétimo. No caso de renúncia, o Gestor deve permanecer no exercício de suas funções até sua
efetiva substituição, que deve ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de
liquidação do Fundo pelo Administrador.
Parágrafo Oitavo. Eventual renúncia do Gestor será considerada como uma renúncia motivada
(“Renúncia Motivada”) caso os Cotistas, reunidos em Assembleia Geral e sem concordância do Gestor,
promovam qualquer alteração neste Regulamento que (a) altere a Política de Investimentos, o Prazo de
Duração, a Taxa de Administração, a Taxa de Performance, ou a Taxa de Performance Complementar,
e/ou (b) inclua no Regulamento restrições à efetivação, por parte do Gestor, dos investimentos e/ou
desinvestimentos realizados de maneira conjunta com outros veículos paralelos ligados à plataforma de
investimentos do Fundo ou restrições à realização de coinvestimentos de uma forma geral. Em todo caso,
é ressalvada a manutenção dos direitos previstos no Artigo 24 e subitens deste Regulamento.
CAPÍTULO V - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 23 - Taxa de Administração. Pela prestação dos serviços de administração e gestão, o Fundo
pagará uma Taxa de Administração correspondente a 2% (dois por cento) ao ano sobre as seguintes
bases, conforme o caso:
(i)

desde a Data de Início do Fundo até o encerramento do Período de Investimento: Capital
Subscrito, aplicável as Cotas Classe A e Cotas Classe B;

(ii)

a partir do primeiro dia útil seguinte ao encerramento do Período de Investimento até o
final do Prazo de Duração do Fundo: patrimônio líquido do Fundo.

Parágrafo Primeiro. A Taxa de Administração será apropriada e paga mensalmente, até o 5º dia útil do
mês subsequente ao mês a que se referir, a partir da Data de Início do Fundo. O primeiro pagamento da
Taxa de Administração deverá englobar, além do mês de referência, a remuneração relativa aos meses
decorridos desde a data de registro do Fundo junto à CVM, independentemente da data de subscrição de
Cotas por parte dos Cotistas.
Parágrafo Segundo. A remuneração paga à título de Taxa de Administração observará o valor mínimo
mensal líquido de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais por mês), corrigido anualmente com base no IPCFIPE, ou por outro índice que vier a substituí-lo, a partir da Data de Início do Fundo.
Parágrafo Terceiro. O Capital Subscrito a ser considerado para fins de cálculo da Taxa de Administração
será o do mês de referência, ao passo que o cálculo indicado no inciso (ii) acima a ser considerado será o
do mês imediatamente anterior ao mês de referência.
Parágrafo Quarto. O cálculo da Taxa de Administração levará em conta a quantidade efetiva de dias
úteis de cada mês, e terá como base um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias.
Parágrafo Quinto. A Taxa de Administração engloba os serviços de administração prestados pelo
Administrador e os serviços de gestão de recursos prestados pelo Gestor, tais como previstos no presente
Regulamento e no contrato de gestão, bem como os serviços de contabilidade, que poderão ser prestados
diretamente pelo Administrador ou subcontratados junto a terceiros.
Parágrafo Sexto. O Administrador ou o Gestor podem estabelecer que parcelas da Taxa de Administração
ou da Taxa de Performance sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços que tenham
sido contratados pelo Administrador ou pelo Gestor, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o
montante total da Taxa de Administração ou da Taxa de Performance fixadas neste Regulamento.
Parágrafo Sétimo. Nos casos de renúncia, destituição e/ou descredenciamento do Administrador e/ou
do Gestor, o pagamento da Taxa de Administração deverá observar o disposto no Parágrafo Quinto do
Artigo 18 e no Artigo 22, conforme aplicável.
Parágrafo Oitavo. A divisão da Taxa de Administração entre Administrador e Gestor será realizada nos
termos acordados entre estes.
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Parágrafo Nono. Será devida ao Administrador uma remuneração única equivalente a R$ 30.000,00
(trinta mil reais), líquida de impostos, à título de estruturação do Fundo. Tal remuneração única, a título
de estruturação do Fundo, será incorporada e somada ao valor do primeiro pagamento relativo à Taxa
de Administração feito pelo Fundo ao Administrador, nos termos deste Artigo .
Parágrafo Décimo. A remuneração do Custodiante será deduzida da Taxa de Administração e não
poderá exceder 0,03% a.a. (três centésimos por cento ao ano) sobre o patrimônio líquido do Fundo,
sem prejuízo de eventual valor mínimo mensal, de acordo com os termos acordados entre o Custodiante
e o Administrador.
CAPÍTULO VI - DISTRIBUIÇÕES
Artigo 24 - Distribuições. O Fundo poderá distribuir aos Cotistas e ao Gestor, no que se refere à Taxa
de Performance, valores relativos a:
(i)

desinvestimentos dos ativos da Carteira;

(ii)

juros, juros sobre capital próprio, dividendos, redução de capital e quaisquer outros valores
pagos relativamente aos títulos e valores mobiliários de emissão das Sociedades
Investidas;

(iii)

rendimentos pagos relativamente aos Outros Ativos;

(iv)

outras receitas de qualquer natureza do Fundo; e

(v)

outros recursos excedentes do Fundo, existentes e passíveis de distribuição aos Cotistas,
ao final do Prazo de Duração do Fundo.

Parágrafo Primeiro. Os valores elencados nos incisos de (i) a (v) do caput deste Artigo, quando
destinados à distribuição, serão, para todos os fins, doravante referidos, individualmente, como uma
“Distribuição” e, coletivamente, como “Distribuições”.
Parágrafo Segundo. Quando do ingresso de recursos no Fundo sob alguma das formas previstas nos
incisos (i), (ii) e (iv) do caput deste Artigo, o Gestor deverá indicar ao Administrador se tais valores deverão
ser destinados à Distribuição e/ou permanecer no caixa do Fundo. Já em relação aos rendimentos previstos
no inciso (iii) do caput deste Artigo, estes serão passíveis de Distribuição apenas por ocasião da liquidação
do Fundo.
Parágrafo Terceiro. As Distribuições devem ser feitas de forma a assegurar que os valores disponíveis
no caixa do Fundo sejam suficientes para o pagamento do valor de todas as exigibilidades e provisões do
Fundo, razão pela qual o Administrador poderá, a despeito da indicação do Gestor prevista no Parágrafo
Segundo deste Artigo, optar pela permanência dos recursos no caixa do Fundo.
Parágrafo Quarto. As Distribuições serão feitas sob a forma de:
(i)

amortização de Cotas, sempre proporcionalmente ao número de Cotas integralizadas por
cada Cotista;

(ii)

resgate de Cotas quando da liquidação do Fundo; e

(iii)

pagamento de Taxa de Performance, quando destinadas a remunerar o Gestor.

Parágrafo Quinto. O Fundo não realizará quaisquer Distribuições aos Cotistas que estiverem em situação
de inadimplência, tal como previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo 31.
Parágrafo Sexto. Do total de cada distribuição, o Gestor e os Cotistas dividirão o montante a ser
distribuído de acordo com o procedimento descrito abaixo:

- 20 -

154

(i)

primeiramente, serão realizados os pagamentos relativos às amortizações das Cotas ou ao
resgate das Cotas, quando da liquidação do Fundo, serão integralmente destinados aos
Cotistas, pro rata e proporcionalmente ao Capital Integralizado de cada Cotista, até que
todos os Cotistas tenham recebido o valor correspondente a 100% (cem por cento) do seu
respectivo Capital Integralizado;

(ii)

posteriormente, serão realizados os pagamentos relativos às amortizações das Cotas ou
ao resgate das Cotas, quando da liquidação do Fundo, serão integralmente destinados aos
Cotistas, pro rata e proporcionalmente ao Capital Integralizado de cada Cotista, até que os
Cotistas tenham recebido o valor correspondente à correção do respectivo Benchmark
sobre o Capital Integralizado, até o momento de cada Distribuição;

(iii)

uma vez atendido o disposto nos incisos (i) e (ii) acima, 100% (cem por cento) dos valores
que excederem o somatório dos montantes indicados nos incisos (i) e (ii) acima serão
destinados ao Gestor (catch-up) até que o Gestor tenha recebido o valor correspondente
a 20% (vinte por cento) (a) do montante indicado no inciso (ii) acima, e (b) do montante
recebido pelo Gestor conforme indicado neste inciso (iii); e

(iv)

uma vez atendido o disposto nos incisos (i), (ii) e (iii) acima, qualquer amortização de
Cotas subsequente ou resgate de Cotas, quando da liquidação do Fundo, será destinado
da seguinte forma: (a) 80% (oitenta por cento) será destinado aos Cotistas sob a forma
de amortização ou resgate das Cotas; e (b) 20% (vinte por cento) será destinado ao Gestor
a título de Taxa de Performance.

Parágrafo Sétimo. A Taxa de Performance será paga (i) por ocasião de cada amortização das Cotas
realizada nos termos deste Regulamento, ou (ii) na ausência de amortizações, quando do pagamento das
quantias recebidas pelos Cotistas na liquidação do Fundo, em qualquer caso, desde que todo o Capital
Integralizado corrigido pelo Benchmark já tenha sido devolvido aos Cotistas, e estará sujeita às regras,
limites e condições estabelecidas neste Regulamento.
Parágrafo Oitavo. Nos termos do Artigo 22 deste Regulamento, nas hipóteses de destituição sem Justa
Causa ou Renúncia Motivada do Gestor, o Gestor fará jus ao recebimento de parcela equivalente a 90%
(noventa por cento) do valor da Taxa de Performance relacionada àqueles investimentos do Fundo que
foram efetivamente consumados ou cujos termos foram pactuados, por meio de documento escrito, antes
da sua destituição sem Justa Causa ou da Renúncia Motivada (“Taxa de Performance Complementar”).
Parágrafo Nono. Para fins de esclarecimento, a parcela da Taxa de Performance Complementar só será
devida e paga pelos Cotistas ao Gestor, se e quando houver pagamentos a título de Taxa de Performance
relacionada àqueles investimentos do Fundo que foram efetivamente consumados ou cujos termos foram
pactuados, por meio de documento escrito, antes da destituição sem Justa Causa ou da Renúncia Motivada
do Gestor, e somente caso o retorno efetivamente auferido pelos Cotistas justifique o pagamento dos
valores apurados a título de Taxa de Performance.
Parágrafo Décimo. O pagamento da Taxa de Performance Complementar será realizado na mesma
forma, proporção e prazo de pagamento fixados na venda direta ou indireta de parte e/ou da totalidade
das Sociedades Investidas: (i) que já faziam parte da carteira do Fundo na data da destituição sem Justa
Causa ou da Renúncia Motivada do Gestor; ou (ii) cujo ingresso na carteira do Fundo foi pactuado através
do Gestor, por meio de documento escrito, antes da data de sua destituição sem Justa Causa ou de sua
Renúncia Motivada, mesmo que o efetivo ingresso de tal Sociedade Investida na carteira do Fundo só tenha
sido efetivado após a destituição sem Justa Causa ou Renúncia Motivada do Gestor.
CAPÍTULO VII – OFERTA, SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS
Artigo 25 - Cotas. As Cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, são escriturais
e nominativas.
Artigo 26 - Classe das Cotas. O Fundo contará com 2 (duas) classes de Cotas distintas, sendo elas:
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(i)

Cotas Classe A: classe de Cotas destinadas a Investidores Qualificados, sujeita ao
mecanismo de controle de chamadas de capital definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30
deste Regulamento e sujeitas aos limites de aplicação máxima ou mínima tais como
definidos nos documentos de aprovação da respectiva emissão e oferta das Cotas Classe
A; e

(ii)

Cotas Classe B: classe de Cotas destinadas a Investidores Qualificados, não sujeita ao
mecanismo de controle de chamadas de capital definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30
deste Regulamento e sujeitas aos limites de aplicação máxima ou mínima tais como
definidos nos documentos de aprovação da respectiva emissão e oferta das Cotas Classe
B.

Parágrafo Único. As Cotas conferirão iguais direitos e obrigações aos Cotistas, não havendo, portanto,
direitos políticos e/ou econômico-financeiros distintos entre os Cotistas detentores de Cotas Classe A e
Cotistas detentores de Cotas Classe B, observado, em relação aos Cotistas detentores de Cotas Classe A,
a integralização por conta e ordem, de acordo com o mecanismo de controle de chamadas de capital. Para
fins de esclarecimento, em que pese a inexistência de distinção entre os direitos políticos e/ou econômicofinanceiros das Cotas, os cotistas detentores de Cotas Classe A passarão a ser cotistas do Fundo DI,
estando sujeitos, portanto, ao disposto no inciso (vii) do Artigo 14.
Artigo 27 - Primeira Emissão de Cotas. A primeira emissão de Cotas será deliberada pelo
Administrador sem a necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo Único. Enquanto não houver subscrição de Cotas, o Administrador poderá deliberar acerca de
emissões de cotas adicionais sem necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas.
Artigo 28 - Novas Emissões de Cotas. Após a subscrição de Cotas por qualquer Cotista, eventuais
novas emissões de Cotas somente poderão ocorrer mediante aprovação da Assembleia Geral de Cotistas,
sem limitação de valor.
Artigo 29 - Subscrição. As Cotas deverão ser subscritas pelos Cotistas mediante a assinatura de Boletins
de Subscrição, cuja validade dependerá da autenticação por parte do Administrador.
Parágrafo Primeiro. Previamente à subscrição das Cotas, os Cotistas deverão firmar um Compromisso
de Investimento, conforme modelo a ser fornecido pelo Administrador, bem como efetuarem seu cadastro
perante o Administrador, nos termos exigidos por este.
Parágrafo Segundo. Além do cadastro prévio mencionado no Parágrafo Primeiro deste Artigo, os Cotistas
também deverão manter seu cadastro atualizado perante o Administrador conforme critérios e
periodicidade por este exigidos.
Artigo 30 - Integralização. Sem prejuízo do disposto no Parágrafo Sexto abaixo, durante todo o Prazo
de Duração do Fundo, o Administrador, mediante deliberação do Gestor, poderá realizar chamadas de
capital mediante as quais cada Cotista será convocado a realizar integralizações de Cotas para que tais
recursos sejam dirigidos à realização de investimentos do Fundo em Sociedades Alvo e/ou Sociedades
Investidas ou, ainda, para atender às necessidades de caixa do Fundo, observado ainda, em relação às
Cotas Classe A, a integralização por conta e ordem, de acordo com o mecanismo de controle de chamadas
de capital.
Parágrafo Primeiro. As Cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional ou mediante a
entrega de ativos de emissão das Sociedades Investidas, conforme as condições previstas no Boletim de
Subscrição e no Compromisso de Investimento, no prazo estipulado pela chamada de capital
correspondente, realizada pelo Administrador com, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da
data limite para depósito, mediante o envio de correspondência dirigida para os Cotistas através de carta
ou correio eletrônico, aos endereços de contato constantes no cadastro mantido pelo Cotista junto ao
Administrador.
Parágrafo Segundo. Para todos os fins, será considerada como data de integralização de Cotas a data
em que efetivamente os recursos estiverem disponíveis na conta corrente do Fundo e, nos casos de
integralização em ativos, a data em que tais ativos passarem a ser de titularidade do Fundo.

- 22 -

156

Parágrafo Terceiro. Em até 10 (dez) dias úteis contados da integralização das Cotas, o Cotista deverá
receber comprovante de pagamento referente à respectiva integralização, emitido pelo Administrador ou
pelo prestador do serviço de escrituração das Cotas do Fundo.
Parágrafo Quarto. O patrimônio líquido inicial mínimo estabelecido para funcionamento do Fundo é de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo Quinto. Os casos de integralização mediante a entrega de ativos deverão ser precedidos da
apresentação de laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, que possua conteúdo
considerado como satisfatório pelo Administrador.
Parágrafo Sexto. Os investidores que subscreverem Cotas Classe A estarão sujeitos ao mecanismo de
controle de chamadas de capital, nos termos a serem estabelecidos nos respectivos Boletins de Subscrição
e Compromissos de Investimento. Em caso de chamada de capital do Fundo, o distribuidor da respectiva
emissão deverá, em nome de cada cotista detentor de Cotas Classe A da respectiva emissão, efetuar a
integralização da chamada de capital, nos termos e no prazo estipulados pela chamada de capital
correspondente, utilizando os recursos recebidos pelo cotista detentor de Cotas Classe A em sua conta
detida junto ao distribuidor, decorrentes da distribuição de rendimentos pelo Fundo DI. Referido envio de
recursos pelo distribuidor, em nome de cada cotista detentor de Cotas Classe A, ocorrerá de forma imediata
e automática, a cada chamada de capital do Fundo, não podendo o cotista detentor de Cotas Classe A
impedir, de qualquer forma, o atendimento das obrigações de integralização das Cotas Classe A assumidas
nos respectivos documentos de subscrição.
Artigo 31 - Mora na Integralização. O Cotista que em até 5 (cinco) dias úteis contados do prazo final
de sua obrigação de integralizar Cotas na forma e condições previstas neste Regulamento e no
Compromisso de Investimento, não cumprir com sua respectiva obrigação, ficará de pleno direito,
independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, automaticamente constituído em
mora (“Cotista Inadimplente”).
Parágrafo Primeiro. O Administrador, após orientação do Gestor, ficam desde já autorizados a tomar as
seguintes medidas com relação ao Cotista Inadimplente, sem prejuízo de outras medidas a serem tomadas
no interesse do Fundo:

(i)

deduzir o valor inadimplido de quaisquer Distribuições devidas ao Cotista Inadimplente,
desde a data em que o saldo deveria ter sido pago até a data em que ocorrer o pagamento
integral desse saldo, sendo certo que eventuais saldos existentes após tal dedução, se
houver, serão entregues ao Cotista Inadimplente, observado o disposto abaixo, dispondo
o Administrador de todos os poderes para fazer tal compensação em nome do referido
Cotista Inadimplente e, conforme o caso, para integralizar Cotas com os recursos de tais
Distribuições em seu nome;

(ii)

suspender todo e qualquer direito político e econômico-financeiro do Cotista Inadimplente
com relação à totalidade das Cotas subscritas pelo Cotista Inadimplente (incluindo o direito
de receber Distribuições quando da liquidação do Fundo), até o que ocorrer primeiro entre
(a) a data em que for integralmente quitada a obrigação do Cotista Inadimplente, e (b) a
data de liquidação do Fundo;

(iii)

suspender o direito de o Cotista Inadimplente alienar suas Cotas, nos termos deste
Regulamento;

(iv)

caso o descumprimento perdure por mais de 90 (noventa) dias contados da data em que
o respectivo pagamento deveria ter sido realizado, alienar a totalidade das Cotas
(subscritas e integralizadas, se houver) detidas pelo Cotista Inadimplente aos demais
Cotistas ou a qualquer terceiro, a valor patrimonial ou com deságio de até 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor patrimonial das Cotas integralizadas, com base no patrimônio
líquido do Fundo na data da alienação, a fim de obter recursos para pagamento dos valores
devidos ao Fundo, e que os recursos obtidos com a respectiva alienação poderão ser
deduzidos dos prejuízos e despesas descritos no Parágrafo Quarto deste Artigo 31;
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(v)

nos termos do Artigo 43, inciso II, alínea “c”, da Instrução CVM 578/16 e conforme
orientação do Gestor, contrair, em nome do Fundo, empréstimo para sanar o referido
inadimplemento e limitado ao valor inadimplido, direcionando os juros e demais encargos
ao Cotista Inadimplente, podendo o Administrador, em nome do Fundo e conforme
orientação do Gestor, dar as Cotas do Cotista Inadimplente em garantia ao empréstimo (e
direcionar os recebíveis oriundos de tais Cotas do Cotista Inadimplente para sanar tal
empréstimo), nas condições acordadas entre o Administrador e a instituição concedente
do empréstimo; e

(vi)

promover a imediata destituição e substituição dos membros indicados pelo Cotista
Inadimplente à qualquer conselho, comitê ou órgão de governança do Fundo que
eventualmente vier a ser constituído na forma prevista neste Regulamento.

Parágrafo Segundo. A partir da data em que determinado Cotista se tornar um Cotista Inadimplente,
nos termos do caput deste Artigo, o Administrador e o Gestor, conforme aplicável e após orientação do
Gestor, deverão iniciar, por si ou por meio de terceiros, os procedimentos de cobrança extrajudicial e/ou
judicial para a cobrança dos valores correspondentes às Cotas não integralizadas pelo Cotista
Inadimplente, acrescidos (a) do valor correspondente ao débito atualizado pelo IPCA, pro rata temporis
entre a data em que tal pagamento deveria ter sido feita e a data em que for efetivamente realizado,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês; e (b) de multa equivalente a (b.1) 2% (dois por cento)
sobre o débito corrigido, caso o descumprimento perdure por até 30 (trinta) dias contados da data em que
tal pagamento deveria ter sido realizado, ou (b.2) 20% (vinte por cento) sobre o débito corrigido, caso o
descumprimento perdure por mais de 30 (trinta) dias contados da data em que tal pagamento deveria ter
sido realizado.
Parágrafo Terceiro. Na hipótese de alienação das Cotas do Cotista Inadimplente, nos termos do inciso
(iv) do Parágrafo Primeiro deste Artigo, será alienada a totalidade das Cotas subscritas. Desta forma, caso
as Cotas sejam alienadas a mais de um investidor, deverá ser definida a divisão das Cotas por adquirente
na proporção do Capital Subscrito e Capital Integralizado.
Parágrafo Quarto. Todos os prejuízos e despesas, incluindo honorários advocatícios e lucros cessantes,
causados pelo Cotista Inadimplente e incorridos pelo Administrador, Gestor e/ou pelo Fundo com relação
à inadimplência do Cotista Inadimplente serão integralmente suportadas pelo respectivo Cotista
Inadimplente.
Parágrafo Quinto. Ao aderir a este Regulamento, cada Cotista estará ciente dos poderes
automaticamente por ele conferidos ao Administrador para realizar, em nome do Cotista, os atos descritos
neste Regulamento, como condição da aquisição de Cotas e como meio de cumprir as obrigações
estabelecidas no respectivo Compromisso de Investimento, poderes esses irrevogáveis e irretratáveis, nos
termos do Artigo 684 do Código Civil, e válidos e efetivos pelo prazo em que cada Cotista detiver Cotas.
Parágrafo Sexto. Caso o atraso na integralização seja justificado pelo Cotista e tenha sido originado por
motivos operacionais, o Gestor poderá, a seu exclusivo critério, isentar o Cotista das penalidades previstas
neste Regulamento.
Artigo 32 - Taxa de Ingresso, Saída e demais comissões. Os subscritores de Cotas do Fundo estarão
isentos do pagamento de taxa de ingresso, saída ou qualquer comissão.
CAPÍTULO VIII - ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
Artigo 33 - Matérias de Competência. Compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas
deliberar sobre:
(i)

as demonstrações contábeis do Fundo apresentadas pelo Administrador, acompanhadas
do relatório dos auditores independentes, em até 180 (cento e oitenta) dias após o término
do exercício social a que se referirem;
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(ii)

alteração do Regulamento do Fundo;

(iii)

a destituição ou substituição do Administrador e escolha de seu substituto;

(iv)

a destituição ou substituição do Gestor sem Justa Causa e escolha de seu substituto;

(v)

a destituição ou substituição do Gestor por Justa Causa e escolha de seu substituto;

(vi)

a fusão, incorporação, cisão, transformação ou eventual liquidação do Fundo;

(vii)

a emissão de novas Cotas, exceto na hipótese prevista no inciso (ii) do Artigo 28;

(viii)

o aumento da Taxa de Administração e da Taxa de Performance;

(ix)

a alteração no Prazo de Duração do Fundo;

(x)

a alteração do quórum de instalação e deliberação da Assembleia Geral de Cotistas;

(xi)

deliberar sobre a alteração das disposições deste Regulamento aplicáveis à instalação,
composição, organização e funcionamento de conselhos e/ou comitês que venham a ser
criados pelo Fundo;

(xii)

o requerimento de informações por parte de Cotistas, observado o Parágrafo Único do
Artigo 20 deste Regulamento;

(xiii)

a prestação de fiança, aval, aceite, ou qualquer outra forma de coobrigação e de garantias
reais, em nome do Fundo;

(xiv)

a aprovação dos atos que configurarem potencial conflito de interesses entre o Fundo e o
Administrador ou o Gestor, e entre o Fundo e qualquer Cotista ou grupo de Cotistas que
detenham mais de 10% das cotas subscritas, inclusive em relação às hipóteses previstas
nos Parágrafos Quinto e Sexto do Artigo 42, ficando impedidos de votar na Assembleia
Geral de Cotistas aqueles Cotistas envolvidos no conflito;

(xv)

a ratificação da inclusão, neste Regulamento, de encargos não previstos no Artigo 45 da
Instrução CVM 578/16;

(xvi)

a aprovação do laudo de avaliação do valor justo de ativos utilizados na integralização de
Cotas do Fundo, tal como previsto no Parágrafo Quinto do Artigo 30;

(xvii)

o pagamento, pelo Fundo, de despesas não previstas neste Regulamento como encargos
do Fundo, bem como sobre o aumento dos limites máximos dos encargos previstos neste
Regulamento; e

(xviii)

alterações de termos, renúncia de direitos e transigências relativamente ao Compromisso
de Investimento.

Parágrafo Primeiro. Este Regulamento poderá ser alterado independentemente de deliberação da
Assembleia Geral de Cotistas sempre que tal alteração:
(i)

decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento às exigências expressas da CVM,
ou de adequação às normas legais ou regulamentares;

(ii)

for necessária em virtude da atualização dos dados cadastrais do Administrador ou dos
prestadores de serviços do Fundo, tais como alteração na razão social, endereço, página
na rede mundial de computadores e telefone; e

(iii)

envolver redução da Taxa de Administração ou da Taxa de Performance.
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Parágrafo Segundo. As alterações referidas nos incisos (i) e (ii) do Parágrafo Primeiro deste Artigo
devem ser comunicadas aos Cotistas, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data em que tiverem
sido implementadas.
Parágrafo Terceiro. A alteração referida no inciso (iii) do Parágrafo Primeiro deste Artigo deve ser
imediatamente comunicada aos Cotistas.
Artigo 34 - Forma de Convocação, Local e Periodicidade. A convocação da Assembleia Geral de
Cotistas far-se-á mediante correspondência escrita encaminhada pelo Administrador a cada Cotista, por
meio de correio, correio eletrônico, ou por qualquer outro meio que assegure haver o destinatário recebido
a convocação.
Parágrafo Primeiro. Da convocação, realizada por qualquer meio previsto no caput deste Artigo, devem
constar, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral de Cotistas e, ainda,
de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Parágrafo Segundo. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deverá ser feita com, no mínimo, 15
(quinze) dias corridos de antecedência da data da realização da referida Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo Terceiro. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser convocada pelo Administrador por
iniciativa própria, por recomendação do Gestor ou por solicitação de Cotistas que detenham, no mínimo,
5% (cinco por cento) do total das Cotas subscritas.
Parágrafo Quarto. A convocação por solicitação dos Cotistas, conforme disposto no Parágrafo Terceiro
deste Artigo, deve:
(i)

ser dirigida ao Administrador, que deve, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contado do
recebimento, realizar a convocação da Assembleia Geral de Cotistas às expensas dos
requerentes, salvo se a Assembleia Geral de Cotistas assim convocada deliberar em
contrário; e

(ii)

conter eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto dos demais
Cotistas.

Parágrafo Quinto. O Administrador e/ou o Gestor, conforme o caso, devem disponibilizar aos Cotistas
todas as informações e documentos necessários ao exercício do direito de voto, na data de convocação da
Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo Sexto. Independentemente da convocação prevista neste Artigo, será considerada regular a
Assembleia Geral de Cotistas à qual comparecerem todos os Cotistas.
Parágrafo Sétimo. As Assembleias Gerais de Cotistas serão realizadas, em regra, na sede do
Administrador, e deverão ocorrer, no mínimo, uma vez por ano.
Artigo 35 - Quóruns de Instalação e Deliberação. Nas Assembleias Gerais de Cotistas, que podem
ser instaladas com a presença de ao menos um Cotista, as deliberações são tomadas por maioria de votos
das Cotas subscritas presentes, cabendo a cada Cota subscrita 1 (um) voto, observado, quanto aos
quóruns específicos, dispostos nos parágrafos abaixo.
Parágrafo Primeiro. Em relação às matérias dos incisos (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (xi), (xiv), (xv) e (xvi)
do Artigo 33, as deliberações serão tomadas por Cotistas que sejam detentores de, no mínimo, a metade
das Cotas subscritas.
Parágrafo Segundo. Em relação à matéria do inciso (ii), (x), (xiii) do Artigo 33, as deliberações serão
tomadas por Cotistas que sejam detentores de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Cotas subscritas.
Parágrafo Terceiro. Em relação à matéria do inciso (iv) do Artigo 33, a deliberação para destituição e/ou
substituição do Gestor sem Justa Causa será tomada por Cotistas que representem, no mínimo, 80%
(oitenta por cento) das Cotas subscritas.
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Parágrafo Quarto. Os Cotistas que não participarem da Assembleia Geral de Cotistas, mas tiverem
enviado voto por escrito no formato exigido pelo Administrador, serão considerados para fins do
cômputo dos quóruns de instalação e deliberação previstos neste Regulamento.
Artigo 36 - Elegibilidade para Votar. Somente podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas, os
Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou
procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.
Parágrafo Primeiro. Os Cotistas que tenham sido chamados a integralizar as Cotas subscritas e que
estejam inadimplentes na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas não terão direito a voto.
Parágrafo Segundo. Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas e nem fazer parte do cômputo
para fins de apuração do quórum de aprovação:
(i)

o Administrador ou o 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 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.

Parágrafo Terceiro. Não se aplica a vedação prevista no Parágrafo Segundo deste Artigo quando:
(i)

os únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas no Parágrafo Segundo deste
Artigo; ou

(ii)

houver aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas, manifestada na própria
Assembleia Geral de Cotistas, ou em instrumento de procuração que se refira
especificamente à Assembleia Geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto.

Parágrafo Quarto. O Cotista deve informar ao Administrador e aos demais Cotistas as circunstâncias que
possam impedi-lo de exercer seu voto, nos termos do disposto nos incisos (v) e (vi) do Parágrafo Segundo
deste Artigo, sem prejuízo do dever de diligência do Administrador e do Gestor em buscar identificar os
Cotistas que estejam nessa situação.
Artigo 37 - Formalização das Deliberações. Dos trabalhos e das deliberações das Assembleias Gerais
de Cotistas será lavrada, em livro próprio, ata assinada pelos Cotistas presentes, exceto por aqueles que
tenham encaminhado voto escrito no formato exigido pelo Administrador.
Parágrafo Primeiro. O Administrador, a seu exclusivo critério, poderá estabelecer que certas decisões
sejam tomadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos Cotistas, desde
que da consulta constem todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto.
Parágrafo Segundo. A ausência de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada como
anuência por parte dos Cotistas, entendendo-se por estes autorizada, desde que tal interpretação conste
da consulta.
CAPÍTULO IX - ENCARGOS DO FUNDO
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Artigo 38 - Lista de Encargos. Constituem encargos do Fundo, além da Taxa de Administração, Taxa
de Performance, Taxa de Performance Complementar e Multa por Destituição, conforme aplicável, as
seguintes despesas, que poderão ser debitadas pelo Administrador:
(i)

emolumentos, encargos com empréstimos e comissões pagos por operações do Fundo;

(ii)

taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que
recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo, inclusive a
Taxa de Fiscalização da CVM;

(iii)

registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e
informações periódicas previstas na Instrução CVM 578/16;

(iv)

correspondências e demais documentos do interesse do Fundo, inclusive comunicações
aos Cotistas, tais como despesas com confecção e trânsito, dentre outras;

(v)

honorários e despesas dos auditores encarregados da auditoria das demonstrações
contábeis do Fundo;

(vi)

honorários de advogados, custas e despesas correlatas, incorridas em razão de defesa dos
interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, imputada ao
Fundo, se for o caso;

(vii)

parcela de prejuízos não coberta por apólice de seguro e não decorrente de culpa ou dolo
do Administrador, e/ou do Gestor no exercício de suas respectivas funções;

(viii)

prêmios de seguro, bem como quaisquer despesas relativas à transferência de recursos
do Fundo entre bancos;

(ix)

inerentes à fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo, sem
limitação de valor;

(x)

inerentes à realização de Assembleia Geral de Cotistas ou de outros comitês ou conselhos
que venham a ser criados pelo Fundo, sem limitação de valor;

(xi)

com liquidação, registro, negociação e custódia de operações com ativos, incluindo
despesas de registro e manutenção de contas junto à B3, Selic, CBLC e/ou outras
entidades análogas, devendo ser observado, especificamente no tocante à taxa de
custódia, o limite máximo de 0,045% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, sem
prejuízo do valor mínimo mensal estipulado no Compromisso de Investimento;

(xii)

contratação de terceiros para prestar serviços legais, fiscais, contábeis e de consultoria
especializada, incluindo serviços de avaliação dos títulos e valores mobiliários integrantes
da Carteira por empresa especializada, sem limitação de valor, observado o disposto no
Parágrafo Primeiro deste Artigo;

(xiii)

relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos
do Fundo;

(xiv)

contribuição anual devida às entidades autorreguladoras ou às entidades administradoras
do mercado organizado em que o Fundo tenha suas cotas admitidas à negociação, bem
como as despesas com a escrituração das Cotas do Fundo;

(xv)

despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados
ou recibos de depósito de valores mobiliários;

(xvi)

gastos da distribuição primária de cotas, bem como com seu registro para negociação em
mercado organizado de valores mobiliários;

(xvii)

honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado;
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(xviii)

despesas inerentes à constituição do Fundo e/ou às ofertas de suas Cotas (tais como taxa
de registro junto ao Código Anbima, taxa de abertura de conta e/ou registro de oferta de
cotas junto à B3, remuneração do distribuidor das Cotas, despesas com cartório, despesas
com o registro da oferta de Cotas junto à CVM, despesas com advogados, viagens,
hospedagem e alimentação, taxas de estruturação/implantação cobradas pelos
prestadores de serviços do Fundo etc.), sem limitação de valor, sendo passíveis de
reembolso ao Administrador e/ou ao Gestor apenas as despesas que tenham sido
incorridas no prazo máximo de 1 (um) ano de antecedência da data de registro do Fundo
junto à CVM e desde que devidamente comprovadas;

(xix)

remuneração do Administrador e do Gestor, nos termos previstos no Artigo 23 e no inciso
(iii) do Parágrafo Quarto do Artigo 24;

(xx)

despesas com a manutenção do registro do Fundo junto ao Código Anbima e sua
respectiva base de dados.

Parágrafo Primeiro. Para fins de esclarecimento, também serão considerados encargos do Fundo
eventuais despesas com a contratação de terceiros e despesas incorridas por eles ou pelo Gestor e sua
Equipe-Chave para prospecção, originação, monitoramento, reavaliação e desinvestimento de Sociedades
Alvo (incluindo aquelas que não virem eventualmente Sociedades Investidas), Sociedades Investidas e
Outros Ativos, incluindo, mas não se limitando a viagens, hospedagem e alimentação da Equipe-Chave da
Gestora, de outros integrantes da Gestora e daqueles prestadores de serviços indicados no inciso (xii)
deste Artigo.
Parágrafo Segundo. Quaisquer despesas não previstas como encargos do Fundo deverão ser imputadas
ao Gestor, salvo decisão contrária da Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo Terceiro. O Fundo deverá sempre manter em caixa recursos suficientes para fazer frente à,
no mínimo, 1 (um) ano de despesas, de acordo com estimativas feitas pelo Administrador e pelo Gestor,
podendo tal período mínimo ser eventualmente reduzido, a critério do Administrador.
CAPÍTULO X - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Artigo 39 - Regramento Aplicável. As demonstrações contábeis do Fundo deverão ser elaboradas de
acordo com as normas específicas baixadas pela CVM, em especial a Instrução CVM 579/16, devendo ser
objeto de auditoria por auditor independente registrado na CVM ao encerramento de cada exercício social.
Parágrafo Único. O Fundo terá exercício social que se encerrará no último dia de fevereiro de cada ano.
Artigo 40 - Critérios de Contabilização. Para fins do disposto na Instrução CVM 579/16, o Fundo foi
inicialmente enquadrado no conceito de Entidade de Investimento.
Parágrafo Primeiro. Os ativos de emissão das Sociedades Investidas deverão permanecer contabilizados
a valor justo, o qual deverá ser anualmente mensurado por ocasião da elaboração das demonstrações
contábeis do Fundo, exceto na hipótese prevista no Parágrafo Quarto do Artigo 3º da Instrução CVM
579/16.
Parágrafo Segundo. A mensuração do valor justo será formalizada por meio de laudo de avaliação
elaborado por empresa especializada, a ser contratada em nome do Fundo, sendo de responsabilidade do
Gestor a validação do referido laudo antes de sua utilização para fins de contabilização dos ativos do
Fundo.
Parágrafo Terceiro. Adicionalmente ao laudo previsto no Parágrafo Segundo deste Artigo, na ocorrência
da hipótese prevista no Parágrafo Quarto do Artigo 3º da Instrução CVM 579/16, o Gestor deverá
encaminhar anualmente ao Administrador uma análise de impairment acerca dos ativos de emissão das
Sociedades Investidas, indicando, quando for o caso, a necessidade de constituição de provisões.
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Parágrafo Quarto. Os investimentos realizados em Sociedades Investidas sediadas no exterior deverão
ser mensalmente ajustados pela cotação de venda da taxa de câmbio de referência do real por dólares
americanos divulgada pelo Banco Central do Brasil, a PTAX.
CAPÍTULO XI - INFORMAÇÕES PERIÓDICAS
Artigo 41 - Informações Periódicas. O Administrador deverá enviar aos Cotistas, à entidade
administradora de mercado organizado onde as Cotas estejam admitidas à negociação e à CVM, por meio
do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as
seguintes informações:
(i)

trimestralmente, em até 15 (quinze) dias após o encerramento do trimestre civil a que se
referirem, as informações referidas no modelo do Anexo 46-I à Instrução CVM 578/16;

(ii)

semestralmente, em até 150 (cento e cinquenta) dias após o encerramento do semestre
a que se referirem, a composição da Carteira, discriminando quantidade e espécie dos
títulos e valores mobiliários que a integram;

(iii)

anualmente, em até 150 (cento e cinquenta) dias após o encerramento do exercício social,
as demonstrações contábeis auditadas, acompanhadas do relatório do auditor
independente e do relatório do Administrador e Gestor a que se referem o inciso (iv) do
Artigo 17 e o inciso (i) do Artigo 20.

Parágrafo Primeiro. A informação semestral de que trata o inciso (ii) do caput deste Artigo deve ser
enviada à CVM com base no exercício social do Fundo.
Parágrafo Segundo. Além das disposições previstas neste Artigo, o Administrador e o Gestor também
deverão observar a metodologia e a periodicidade que vierem a ser estabelecidas por deliberações emitidas
pelo Conselho de Recursos de Terceiros do Código Anbima.
Parágrafo Terceiro. O Gestor deverá fornecer aos Cotistas, no mínimo uma vez por ano, atualizações
de seus estudos e análises sobre os investimentos realizados pelo Fundo, tal como exigido pelo inciso (iii)
do Artigo 20, as quais deverão conter uma análise comparativa entre as premissas consideradas quando
da contratação do investimento e aquelas verificadas no momento de elaboração da respectiva atualização,
acompanhada do plano de ação a ser perseguido pelo Gestor com vistas a maximizar o resultado do
investimento realizado pelo Fundo.
CAPÍTULO XII - VEDAÇÕES
Artigo 42 - Vedações. É vedado ao Administrador e ao Gestor, direta ou indiretamente, em nome do
Fundo:
(i)

receber depósito em conta corrente;

(ii)

contrair ou efetuar empréstimos, salvo:
(a)

nos casos em que o Fundo obtenha apoio financeiro direto de Organismos
de Fomento, caso em que este estará autorizado a contrair empréstimos
diretamente dos
Organismos de Fomento, limitados ao montante
correspondente a 30% (trinta por cento) dos ativos do Fundo;

(b)

nas modalidades estabelecidas pela CVM; ou

(c)

para fazer frente ao inadimplemento de Cotistas que deixem de integralizar as
suas Cotas subscritas.
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(iii)

prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma, exceto se aprovado
em Assembleia Geral de Cotistas;

(iv)

vender Cotas à prestação, salvo o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 20 da Instrução
CVM 578/16;

(v)

prometer rendimento predeterminado aos Cotistas;

(vi)

aplicar recursos:
(a)
(b)
(c)

na aquisição de bens imóveis;
na aquisição de direitos creditórios, ressalvadas as hipóteses previstas no Artigo
4º ou caso os direitos creditórios sejam emitidos por Sociedades Investidas do
Fundo; e
na subscrição ou aquisição de ações de sua própria emissão.

(vii)

utilizar recursos do Fundo para pagamento de seguro contra perdas financeiras de
Cotistas; e

(viii)

praticar qualquer ato de liberalidade.

Parágrafo Primeiro. O exercício da faculdade prevista na alínea "a" do inciso (ii) do caput deste Artigo
somente será permitido após a obtenção do compromisso formal de apoio financeiro de Organismos de
Fomento, que importe na realização de investimentos ou na concessão de financiamentos em favor do
Fundo.
Parágrafo Segundo. A contratação de empréstimos referida na alínea "c" do inciso (ii) do caput deste
Artigo só pode ocorrer no valor equivalente ao estritamente necessário para assegurar o cumprimento de
compromisso de investimento previamente assumido pelo Fundo.
Parágrafo Terceiro. É vedada ao Fundo a realização de operações com derivativos, exceto quando tais
operações:
(i)

forem realizadas exclusivamente para fins de proteção patrimonial; ou

(ii)

envolverem opções de compra ou venda de ações das Sociedades Investidas com o
propósito de:
(a)

ajustar o preço de aquisição da Sociedade Investida com o consequente aumento
ou diminuição futura na quantidade de ações investidas; ou

(b)

alienar essas ações no futuro como parte da estratégia de desinvestimento.

Parágrafo Quarto. É vedada ao Fundo a aplicação em cotas de fundos de investimento em participações
que invistam, direta ou indiretamente, no Fundo.
Parágrafo Quinto. Salvo aprovação em Assembleia Geral de Cotistas, é vedada a aplicação de recursos
do Fundo em títulos e valores mobiliários emitidos por Sociedades Alvo das quais participem:
(i)

o Administrador, o Gestor, os membros de conselhos ou outros comitês que venham a ser
criados pelo Fundo e Cotistas titulares de Cotas representativas de 5% (cinco por cento)
do patrimônio do Fundo, seus sócios e respectivos cônjuges, individualmente ou em
conjunto, com porcentagem superior a 10% (dez por cento) do capital social votante ou
total; e

(ii)

quaisquer das pessoas mencionadas no inciso anterior que:
(a)

estejam envolvidas, direta ou indiretamente, na estruturação financeira da
operação de emissão de valores mobiliários a serem subscritos pelo Fundo,
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inclusive na condição de agente de colocação, coordenação ou garantidor da
emissão; ou
(b)

façam parte de conselhos de administração, consultivo ou fiscal da Sociedade Alvo
emissora dos valores mobiliários a serem subscritos pelo Fundo, antes do primeiro
investimento por parte do Fundo.

Parágrafo Sexto. Salvo aprovação em Assembleia Geral de Cotistas, é igualmente vedada a realização
de operações, pelo Fundo, em que este figure como contraparte das pessoas mencionadas no inciso (i) do
Parágrafo Quinto deste Artigo, bem como de outros fundos de investimento ou carteira de valores
mobiliários administrados e/ou geridos pelo Administrador e/ou pelo Gestor.
Parágrafo Sétimo. O disposto no Parágrafo Sexto deste Artigo não se aplica quando o Administrador ou
Gestor atuarem:
(i)

como administrador ou gestor de fundos investidos ou na condição de contraparte do
Fundo, com a finalidade exclusiva de realizar a gestão de caixa e liquidez do Fundo; e

(ii)

nas hipóteses previstas no inciso (ii) do Parágrafo Segundo do Artigo 44 da Instrução CVM
578/16.
CAPÍTULO XIII - LIQUIDAÇÃO DO FUNDO

Artigo 43 - Hipóteses de Liquidação. O Fundo deverá ser liquidado quando do término de seu Prazo
de Duração, exceto se (i) a Assembleia Geral de Cotistas vier a deliberar por sua liquidação antecipada ou
(ii) na hipótese prevista no Parágrafo Segundo do Artigo 18 ou (iii) na hipótese prevista no Parágrafo
Oitavo do Artigo 22.
Artigo 44 - Formas de Liquidação. A negociação dos bens e ativos do Fundo será feita pelo Gestor por
meio de uma das estratégias de desinvestimento a seguir:
(i)

venda em bolsa de valores, mercado de balcão organizado, mercado de balcão não
organizado ou em negociações privadas, conforme o tipo de ativo, observado o disposto
na legislação aplicável;

(ii)

exercício, em bolsa de valores, mercado de balcão organizado, mercado de balcão não
organizado ou em negociações privadas, de opções de venda, negociadas pelo Gestor
quando da realização dos investimentos; ou

(iii)

caso não seja possível adotar os procedimentos em (i) e (ii), dação em pagamento dos
bens e ativos do Fundo como forma de pagamento da amortização e/ou do resgate das
Cotas.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese prevista no inciso (iii) do caput deste Artigo, será convocada Assembleia
Geral de Cotistas para deliberar sobre os critérios detalhados e específicos para utilização desse
procedimento.
Parágrafo Segundo. Em qualquer caso, a liquidação dos bens e ativos do Fundo será realizada com
observância das normas operacionais estabelecidas pela CVM aplicáveis ao Fundo.
CAPÍTULO XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 45 - Sucessão dos Cotistas. Em caso de morte ou incapacidade de Cotista, o representante do
espólio ou do incapaz exercerá os direitos e cumprirá as obrigações, perante o Administrador, que cabiam
ao de cujus ou ao incapaz, observadas as prescrições legais.
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Artigo 46 - Negociação das Cotas. As Cotas do Fundo não poderão ser admitidas à negociação em
mercado de bolsa, observada a possibilidade de sua admissão à negociação em mercado de balcão
organizado, a critério do Administrador e do Gestor, bem como a possibilidade de negociações privadas
das Cotas entre investidores, observado o disposto no Artigo 47 deste Regulamento.
Parágrafo Primeiro. Os adquirentes das Cotas que ainda não sejam Cotistas deverão preencher o
conceito de Investidor Qualificado, bem como deverão aderir aos termos e condições do Fundo por meio
da assinatura e entrega ao Administrador dos documentos por este exigidos, necessários para o
cumprimento da legislação em vigor e efetivo registro como novos Cotistas.
Parágrafo Segundo. O Administrador não estará obrigado a registrar qualquer transferência de Cotas
que não obedeça aos procedimentos descritos neste Regulamento.
Artigo 47 – Transferência das Cotas e Direito de Preferência. As Cotas poderão ser transferidas,
observadas as condições descritas neste Regulamento, no Compromisso de Investimento e na
regulamentação e legislação aplicável, sem aplicação de direito de preferência entre os Cotistas.
Artigo 48 - Sigilo e Confidencialidade. Os Cotistas deverão manter as informações relativas ao Fundo
sob absoluto sigilo e confidencialidade, não podendo revelar, utilizar ou divulgar, direta ou indiretamente,
no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente com terceiros, qualquer destas informações, salvo:
(i)

com o consentimento prévio e por escrito do Administrador e/ou do Gestor, conforme o
caso; ou

(ii)

se obrigado por ordem judicial e/ou administrativa expressa, inclusive, da CVM, sendo que
nesta última hipótese, o Administrador e/ou o Gestor, conforme o caso, deverá ser
informado por escrito de tal ordem, previamente ao fornecimento de qualquer informação.

Artigo 49 - Conflito de Interesses. No momento da constituição do Fundo não foram identificadas
situações que pudessem ser caracterizadas como conflitos de interesses.
Parágrafo Único. A despeito do disposto no caput deste Artigo, o Administrador e o Gestor deverão
manter os Cotistas atualizados acerca de situações que surjam nas quais haja potencial conflito de
interesses.
Artigo 50 - Arbitragem e Foro. O Administrador, o Gestor, o Fundo e os Cotistas se obrigam a submeter
à arbitragem toda e qualquer controvérsia baseada em matéria decorrente de ou relacionada a este
Regulamento, ou à constituição, operação, gestão e funcionamento do Fundo e que não possam ser
solucionadas amigavelmente pelo Administrador, pelo Gestor, pelo Fundo e pelos Cotistas dentro de um
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias após a notificação da parte envolvida na controvérsia.
Parágrafo Primeiro. O tribunal arbitral será constituído por 3 (três) árbitros, devendo a parte requerente
nomear um árbitro de sua confiança e a requerida nomear outro árbitro de sua confiança, sendo o terceiro
árbitro, que presidirá os trabalhos, nomeado pelos dois árbitros acima mencionados. O árbitro escolhido
pela parte requerente deverá ser nomeado no requerimento de arbitragem; o árbitro escolhido pela parte
requerida deverá ser nomeado na comunicação de aceitação da arbitragem e o terceiro árbitro deverá ser
nomeado no prazo de 5 (cinco) dias contados da aceitação do árbitro da parte requerida. Não será
permitida a instauração de arbitragem multilateral, ou seja, de procedimento arbitral composto por mais
de dois polos antagônicos entre si. Será, contudo, permitido haver mais de uma parte, pessoa física ou
jurídica, em um dos polos.
Parágrafo Segundo. O tribunal arbitral terá sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e
obedecerá às normas estabelecidas no regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM), vigentes
à época da solução do litígio.
Parágrafo Terceiro. Salvo quando de outra forma disposto na decisão arbitral, cada parte pagará os
honorários, custas e despesas do árbitro que indicar, rateando-se entre as partes os honorários, custas e
despesas do terceiro árbitro na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Caso haja mais
de uma parte num dos pólos do procedimento arbitral, os honorários, custas e despesas alocadas ao
referido pólo serão rateados de forma igual entre as mesmas.
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Parágrafo Quarto. Qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa,
constituindo título executivo extrajudicial vinculante, obrigando as partes a cumprir o determinado na
decisão arbitral, independentemente de execução judicial.
Parágrafo Quinto. Em face da presente cláusula compromissória, toda e qualquer medida cautelar
deverá ser requerida:
(i)

ao tribunal arbitral (caso este já tenha sido instaurado) e cumprida por solicitação do
mesmo ao juiz estatal competente, ou

(ii)

diretamente ao Poder Judiciário (caso o tribunal arbitral ainda não tenha sido instaurado),
no foro eleito conforme o Parágrafo Sexto abaixo.

Parágrafo Sexto. Caso qualquer controvérsia baseada em matéria decorrente de ou relacionada a este
Regulamento, ou à constituição, operação, gestão e funcionamento do Fundo, não possa por qualquer
razão ser dirimida pela via arbitral, nos termos deste Artigo, fica eleito o foro da Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para
quaisquer ações judiciais relativas ao Fundo ou questões decorrentes deste Regulamento, inclusive para o
cumprimento das medidas cautelares mencionadas no Parágrafo Quinto acima.
Artigo 51 – Fato Relevante. Nos termos do Artigo 53 da Instrução CVM 578/16, o Administrador fará a
divulgação de atos ou fatos relevantes aos cotistas por meio de sistema específico ou via e-mail.
São Paulo, 04 de fevereiro de 2022.
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ANEXO I
Ao Regulamento do Agrofundo Brasil Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia
Lista de Atividades Vedadas
O Fundo não financiará, de forma direta ou indireta, a produção, o uso, a negociação, a distribuição ou
qualquer atividade envolvendo:
1. Trabalho forçado1 ou trabalho infantil2;
2. Atividades ou materiais considerados ilegais de acordo com as leis ou regulamentos do País Alvo
ou convenções e acordos internacionais, ou sujeitos a eliminação ou proibição internacional, tais
como:
a) Substâncias que destroem a camada de ozônio, PCBs (Bifenilos Policlorados) e outros produtos
farmacêuticos, pesticidas/herbicidas e/ou outros produtos químicos específicos;
b) Animais selvagens ou produtos regulamentados pela Convenção sobre o Comércio Internacional
de Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção – CITES (Decreto nº 3.607, de 21
de setembro de 2000); ou
c) Métodos de pesca insustentáveis (por exemplo, pesca explosiva e pesca com rede de deriva no
ambiente marinho usando redes com mais de 2.5km de comprimento).
3. Comércio transnacional de resíduos e produtos residuais, a menos que esteja em conformidade
com a Convenção de Basileia e os regulamentos subjacentes;
4. Destruição3 de áreas de Alto Valor de Conservação4;
5. Materiais radioativos5 e fibras de amianto ilimitadas;
6. Construção de novas ou extensão de existentes usinas termoelétricas movidas a carvão;
7. Pornografia e/ou prostituição;
8. Conteúdo racista e/ou antidemocrática;

1

Trabalho forçado significa todo trabalho ou serviço, não realizado voluntariamente, que seja extraído de
um indivíduo sob ameaça de força ou penalidade, conforme definido pelas convenções da OIT.
2 Indivíduos só podem ser empregados se tiverem pelo menos 15 (quinze) anos de idade, conforme
definido nas Convenções de Direitos Humanos Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho
- OIT (Convenção sobre Idade Mínima C138, Artigo 2º), a menos que a legislação local especifique a
frequência escolar obrigatória ou a idade mínima para trabalhar. Em tais casos, será aplicada a idade
superior.
3 Destruição significa a (i) eliminação ou diminuição severa da integridade de uma área causada por uma
grande mudança de longo prazo no uso da terra ou da água ou (ii) modificação de um habitat de tal forma
que a capacidade da área de manter sua função é perdido.
4 Áreas de Alto Valor de Conservação (High Conservation Value - HCV) são definidas como habitats
naturais considerados de significância excepcional ou importância crítica (para mais informações, consulte:
http://www.hcvnetwork.org).
5 A restrição não é aplicável à aquisição de equipamento médico, equipamento de controle de qualidade
(medição) ou qualquer outro equipamento em que a fonte de radiação é entendida como trivial ou
adequadamente armazenada.
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9. Qualquer um dos seguintes produtos, na hipótese desses formarem parte substancial das
atividades de negócios primárias financiadas por um projeto6:
a) Bebidas alcoólicas (exceto cerveja e vinho);
b) Tabaco;
c) Armas e munições; ou
d) Jogos de azar, cassinos e empresas equivalentes.

6

Para as Sociedades Alvo e/ou Sociedades Investidas, “substancial” significa mais de 10% de seus
balanços ou lucros consolidados. Para instituições financeiras (bancos), “substancial” significa mais de
10% de sua carteira subjacente.
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ANEXO II
Ao Regulamento do Agrofundo Brasil Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia
Descrição da Equipe Chave do Gestor
A Equipe Chave do Gestor dedicada ao Fundo durante seu Prazo de Duração, sem obrigação de
exclusividade, será integrada por, no mínimo, 03 (três) profissionais devidamente qualificados, que possuirá
as seguintes qualificações e habilitações (“Requisitos Mínimos das Pessoas Chave”):
(i)

graduação em curso superior, em instituição reconhecida oficialmente, no Brasil ou no exterior;
e

(ii)

experiência profissional de, no mínimo 05 (cinco) anos, em atividade de consultoria de
investimentos ou de gestão de recursos de terceiros no mercado financeiro ou de capitais, em
qualquer jurisdição, ou experiência na gestão ou desenvolvimento de ativos relacionados ao
segmento agroindustrial e/ou de alimentos e bebidas, em linha com a política de investimentos
do Fundo, compreendendo originação de oportunidades de investimento, análise de
investimentos, negociação e estruturação de operações.
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ANEXO III
Ao Regulamento do Agrofundo Brasil Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia
MODELO DE SUPLEMENTO
SUPLEMENTO REFERENTE À (=) EMISSÃO E OFERTA DE COTAS
CARACTERÍSTICAS DA (=) EMISSÃO DE COTAS (“(=) Emissão”)
Montante Total da Oferta

(=)

Quantidade de Classes

(=)

Quantidade Total de Cota

(=)

Preço de Emissão (por Cota)

(=)

Forma de Colocação das Cotas

(=)

Montante Mínimo da Oferta

(=)

Subscrição das Cotas

(=)

Integralização das Cotas

(=)

Preço de Integralização

(=)

(Os termos e utilizados neste suplemento em letra maiúscula, no singular ou no plural, terão os mesmos
significados definidos no Regulamento)
***
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ANEXO IV
ao Regulamento do Agrofundo Brasil Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia
SUPLEMENTO REFERENTE À PRIMEIRA EMISSÃO E OFERTA DE COTAS
CARACTERÍSTICAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS (“1ª Emissão”)
Quantidade de Cotas Inicial
da Emissão

Emissão de até 500.000 (quinhentas mil) Cotas, entre Cotas Classe
A e/ou Cotas Classe B, conforme definidas no Regulamento e
abaixo, em sistema de vasos comunicantes, no qual a quantidade
de Cotas Classe A e/ou de Cotas Classe B, conforme o caso, será
abatida da quantidade total de Cotas Classe A e/ou Cotas Classe B,
sendo o montante final definido quando da realização do
procedimento de bookbuilding da Oferta.

Classes de Cotas

Nos termos do Artigo 26 do Regulamento, a 1ª Emissão
compreende a emissão de 2 (duas) classes de cotas distintas,
sendo elas:

Montante Total da Oferta

(i)

Cotas Classe A: classe de Cotas destinadas a
pessoas naturais ou pessoas jurídicas que sejam
Investidores Qualificados, sujeita ao mecanismo
de controle de chamadas de capital definido no
Parágrafo Sexto do Artigo 30 do Regulamento e
sujeita a um investimento mínimo inicial por
Cotista de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
e

(ii)

Cotas Classe B: classe de Cotas destinadas a
Investidores Qualificados, incluindo pessoas
naturais,
pessoas
jurídicas,
fundos
de
investimento, entidades fechadas e abertas de
previdência
complementar
ou
sociedades
seguradoras, entre outros, não sujeita ao
mecanismo de controle de chamadas de capital
definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30 do
Regulamento e sujeita a um investimento mínimo
inicial por Cotista de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais).

Montante resultante da multiplicação da Quantidade de Cotas
Inicial da Emissão, a ser definida após o procedimento de
bookbuilding, pelo Preço de Subscrição, correspondente a
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sem prejuízo da
emissão de Cotas do lote adicional, conforme faculdade prevista no
artigo 14, §2º, da Instrução CVM 400, no montante de até 100.000
(cem mil) Cotas do lote adicional, totalizando um montante total da
Oferta de até R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).
Não será admitida a emissão de Cotas de lote suplementar no
âmbito da 1ª Emissão.

Preço de Subscrição

R$ 1.000,00 (mil reais)
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Preço de Integralização

Será correspondente ao Preço de Subscrição, sem qualquer de taxa
de ingresso.

Forma de Colocação das
Cotas

(i)
Regime: Oferta pública com melhores esforços de
distribuição, nos termos da Instrução CVM 400;
(ii)
Público-Alvo: Investidores Qualificados; e
(iii)
Coordenador Líder: XP Investimentos CCTVM S.A.

Distribuição
Parcial
Montante
Mínimo
Emissão

Será admitida a distribuição parcial de Cotas da Primeira Oferta,
observado o montante mínimo da emissão equivalente a
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)
(“Montante Mínimo da Emissão”).

e
da

Caso não haja o atingimento do Montante Mínimo da Emissão, a
Primeira Oferta será cancelada, sendo as Cotas subscritas
automaticamente canceladas com a devolução de eventuais
recursos aportados no Fundo aos Cotistas que subscreveram Cotas
no âmbito da 1ª Emissão.
Subscrição das Cotas

A subscrição ou aquisição dos valores mobiliários objeto da oferta
de distribuição deverá ser realizada no prazo máximo de 6 (seis)
meses, contado da data de divulgação do Anúncio de Início de
Distribuição.

Integralização das Cotas

Ao receber a Chamada de Capital, o Cotista será obrigado a
integralizar parte ou a totalidade de suas Cotas, no prazo de até
10 (dez) dias úteis contados do recebimento da respectiva
Chamada de Capital, nos termos dos respectivos Compromissos de
Investimento e do Regulamento.
Especificamente para os Cotistas Classe A, a integralização de
Cotas será realizada mediante Chamadas de Capital nas mesmas
condições aplicáveis aos demais Cotistas, observado, no entanto,
que suas Cotas serão integralizadas por conta e ordem, conforme
mecanismo de Controle de Chamadas de Capital (conforme
definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30 do Regulamento e no
Compromisso de Investimento), sempre pari passu com as demais
classes de Cotas.

(Os termos e utilizados neste suplemento em letra maiúscula, no singular ou no plural, terão os mesmos
significados definidos no Regulamento)
***
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ANEXO II

REGULAMENTO DO FUNDO

175
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176

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO AGROFUNDO BRASIL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
PARATY CAPITAL LTDA., sociedade com sede na Rua dos Pinheiros, nº 870, 13º andar, conjunto 133,
Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.313.996/0001-50
(“Administradora”), devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para a
prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato
Declaratório nº 13.239, de 22 de agosto de 2013, por seus representantes legais infra-assinados, na
qualidade de instituição administradora do AGROFUNDO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações, constituído sob a
forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 44.544.223/0001-95 (“Fundo”), considerando
que, até a presente data, não há cotistas no Fundo, resolve:
1. Alterar a denominação do Fundo para AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 7;
2. Aprovar a nova versão do regulamento do Fundo, que passará a vigorar, a partir desta data, na forma
consolidada constante do Anexo I (“Regulamento”), substituindo por completo toda e qualquer versão
anterior; e
3. Tomar todas as medidas necessárias e/ou firmar todos os documentos pertinentes para a
implementação das deliberações acima, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.
Nada mais havendo a tratar, o presente instrumento foi assinado em 1 (uma) via.
São Paulo, 14 de março de 2022.

PARATY CAPITAL LTDA.
Administradora
Assinado de forma digital por

FERNANDO
FERNANDO
TAMINATO:17617955898 TAMINATO:17617955898
Dados: 2022.03.14 11:44:59 -03'00'
_________________________________
Nome: Fernando Taminato
Cargo: Diretor

CHRISTIANO JONASSON
DE CONTI MEDEIROS

Assinado de forma digital por
CHRISTIANO JONASSON DE CONTI
MEDEIROS
Dados: 2022.03.14 11:04:29 -03'00'

________________________________
Nome: Christiano Jonasson de Conti Medeiros
Cargo: Diretor
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ANEXO I
REGULAMENTO

(restante da página em branco)
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AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA 7
(CNPJ/ME Nº 44.544.223/0001-95)

São Paulo, 14 de março de 2022.

179

ÍNDICE

CAPÍTULO I - O FUNDO ........................................................................................................................ - 3 CAPÍTULO II - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA
CARTEIRA .................................................................................................................................................. - 6 CAPÍTULO III – ADMINISTRADOR ................................................................................................ - 13 CAPÍTULO IV – GESTOR ..................................................................................................................... - 15 CAPÍTULO V - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO .................................................................................. - 19 CAPÍTULO VI - DISTRIBUIÇÕES ..................................................................................................... - 20 CAPÍTULO VII – OFERTA, SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS...................... - 22 CAPÍTULO VIII - ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS .............................................................. - 25 CAPÍTULO IX - ENCARGOS DO FUNDO ......................................................................................... - 28 CAPÍTULO X - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ........................................................................... - 29 CAPÍTULO XI - INFORMAÇÕES PERIÓDICAS ............................................................................. - 30 CAPÍTULO XII - VEDAÇÕES............................................................................................................... - 30 CAPÍTULO XIII - LIQUIDAÇÃO DO FUNDO ................................................................................. - 32 CAPÍTULO XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS ...................................................................................... - 33 -

-2-

180

CAPÍTULO I - O FUNDO
Artigo 1º - Definições. Os termos abaixo listados têm o significado a eles atribuídos neste Artigo:
Administrador significa a instituição devidamente qualificada no Artigo 15.
Afac significa adiantamento para futuro aumento de capital.
Anbima significa a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
Assembleia Geral de Cotistas significa a assembleia geral de Cotistas do Fundo.

Benchmark significa o parâmetro de rentabilidade a ser buscado pelo Fundo para remunerar as Cotas,
correspondente à variação do IPCA acrescido de 8% (oito por cento) ao ano, capitalizado e calculada a
rentabilidade pro rata die, considerado o ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Boletins de Subscrição significa os boletins de subscrição por meio dos quais cada investidor
subscreverá Cotas.
B3 significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Capital Integralizado significa o valor total nominal em reais aportado pelos Cotistas no Fundo.
Capital Subscrito significa o valor total constante dos Boletins de Subscrição firmados pelos investidores
do Fundo, a título de subscrição de Cotas independentemente de sua efetiva integralização.
Carteira significa o conjunto de ativos componentes da carteira de investimentos do Fundo.
Chamada de Capital significa cada notificação a ser enviada aos Cotistas pelo Administrador, de tempos
em tempos, conforme orientação do Gestor, solicitando aporte de recursos no Fundo mediante
integralização de Cotas subscritas, nos termos de cada Compromisso de Investimento.
Categoria A significa a categoria de registro de emissores de valores mobiliários perante a CVM que
autoriza a negociação de quaisquer valores mobiliários do emissor em mercados regulamentados de
valores mobiliários, nos termos da Instrução nº 480, editada pela CVM em 7 de dezembro de 2009.
CNPJ/ME significa o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia.
Código Anbima significa o Código de Administração de Recursos de Terceiros, editado pela Anbima.
Código Civil significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.
Compromisso de Investimento significa o instrumento particular de compromisso de investimento e
outras avenças a ser celebrado entre o Fundo, o Administrador e cada Cotista do Fundo.
Cotas significa as Cotas Classe A e as Cotas Classe B em conjunto.
Cotas Classe A significam as cotas destinadas a Investidores Qualificados, sujeitas ao mecanismo de
controle de chamadas de capital definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30 deste Regulamento e sujeitas
aos limites de aplicação máxima ou mínima tais como definidos nos documentos de aprovação da
respectiva emissão e oferta das Cotas Classe A.
Cotas Classe B significam as cotas destinadas a Investidores Qualificados, não sujeitas ao mecanismo
de controle de chamadas de capital definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30 deste Regulamento, e sujeitas
aos limites de aplicação máxima ou mínima tais como definidos nos documentos de aprovação da
respectiva emissão e oferta das Cotas Classe B.
Cotistas significam os titulares das Cotas.
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Cotista Inadimplente tem o significado atribuído no Artigo 31.
Custodiante tem o significado atribuído no Parágrafo Primeiro do Artigo 15.
CVM significa a Comissão de Valores Mobiliários.
Data de Início do Fundo significa a data de início das atividades do Fundo, a qual ocorrerá na data da
primeira integralização de Cotas no Fundo.
Dia Útil significa qualquer dia que não seja sábado, domingo, dias declarados como feriado nacional no
Brasil ou no local da sede do Gestor ou dias em que, por qualquer motivo, não haja expediente bancário
nacionalmente.
Diligência significa a diligência (due diligence) de natureza legal, fiscal, contábil e/ou de consultoria
especializada a ser realizada relativamente a cada Sociedade Alvo e/ou Sociedade Investida.
Distribuição tem o significado atribuído no Parágrafo Primeiro do Artigo 24.
Equipe Chave tem o significado atribuído no caput do Artigo 21.
Fundo tem o significado atribuído no Artigo 2º.
Fundo DI significa, indistintamente, um ou mais fundos de investimento constituídos sob a forma de
condomínio aberto classificados como “Renda Fixa”, nos termos da Instrução CVM 555, de 17 de dezembro
de 2014, conforme alterada, especialmente constituídos para receber os recursos dos subscritores das
Cotas Classe A, em atendimento ao mecanismo de controle de chamadas de capital indicado no Parágrafo
Sexto do Artigo 30 deste Regulamento.
Gestor significa a instituição devidamente qualificada no Artigo 19.
Instrução CVM 578/16 significa a Instrução nº 578, editada pela CVM em 30 de agosto de 2016,
conforme alterada, que dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos Fundos de
Investimento em Participações.
Instrução CVM 579/16 significa a Instrução nº 579, editada pela CVM em 30 de agosto de 2016,
conforme alterada, que dispõe sobre a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis dos Fundos
de Investimento em Participações.
Investidor Qualificado tem o significado atribuído pelo Artigo 12 da Resolução CVM 30/2021.
IPCA significa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo e que adote metodologia
de apuração e cálculo semelhante.
Justa Causa significa a prática ou o advento de qualquer dos seguintes atos ou situações pelo Gestor,
conforme determinado por decisão de tribunal arbitral ou por decisão final em processo administrativo no
âmbito da CVM, contra as quais não caibam recursos com efeitos suspensivos, exceto para os casos em
que tais atos ou situações resultem de casos fortuitos ou de força maior: (i) comprovada atuação com
negligência, má-fé ou dolo, desvio de conduta e/ou função no desempenho de suas respectivas funções
nos termos do Regulamento; (ii) comprovada violação material no cumprimento de suas obrigações
assumidas nos termos da regulamentação emitida pela CVM e da legislação aplicável; e (iii) comprovada
fraude no cumprimento de suas obrigações assumidas nos termos dos documentos constitutivos e de
governança do Fundo, inclusive o Regulamento.
Lei da Liberdade Econômica significa a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, conforme alterada.
Multa por Destituição tem o significado atribuído no Parágrafo Terceiro do Artigo 22.
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Organismos de Fomento são considerados como organismos de fomento os organismos multilaterais,
as agências de fomento ou os bancos de desenvolvimento que possuam recursos provenientes de
contribuições e cotas integralizadas majoritariamente com recursos orçamentários de um único ou diversos
governos, e cujo controle seja governamental ou multigovernamental.
Outros Ativos têm o significado atribuído no Parágrafo Segundo do Artigo 9º.
Países Alvo significam quaisquer países localizados nas Américas.
Parte Indenizável significa o Administrador, o Gestor, ou qualquer parte relacionada a esses, ou seu
representante ou procurador quando atuar em nome do Fundo, bem como qualquer pessoa nomeada pelo
Administrador ou Gestor para atuar em nome do Fundo quando qualquer uma dessas pessoas tiver sofrido
danos e perdas decorrentes umas das outras e tiver, portanto, direito à indenização, nos termos deste
Regulamento.
Período de Investimentos significa o período para a realização de investimentos pelo Fundo nas
Sociedades Alvo e Sociedades Investidas, conforme estipulado no Artigo 11.
Plataforma significa: (i) uma Sociedade Investida detida pelo Fundo como um investimento autônomo
(standalone investment); ou (ii) um grupo de duas ou mais Sociedades Investidas que possuam a mesma
ou semelhante linha de negócios e sejam detidas de forma conjunta pelo Fundo.
Prazo de Duração tem o significado atribuído no Artigo 3º.
Regulamento significa este regulamento, que rege o Fundo.
Renúncia Motivada tem o significado atribuído no Parágrafo Nono do Artigo 22.
Resolução CVM 30/2021 significa a Resolução nº 30, editada pela CVM em 11 de maio de 2021, e suas
alterações posteriores, que dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e
operações ao perfil do cliente.
Resolução CVM 21/2021 significa a Resolução nº 21, editada pela CVM em 25 de fevereiro de 2021,
que dispõe sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários.
Sociedades Alvo têm o significado atribuído no Artigo 6º.
Sociedades Investidas significam as Sociedades Alvo cujos ativos venham a ser adquiridos ou
integralizados pelo Fundo, ou que venham a ser atribuídos ao Fundo.
Subsegmentos Alvo têm o significado atribuído no Artigo 6º.
Taxa de Administração tem o significado atribuído no Artigo 23.
Taxa de Performance tem o significado atribuído no inciso (iii) do Parágrafo Quarto do Artigo 24.
Taxa de Performance Complementar tem o significado atribuído no Parágrafo Oitavo do Artigo 24.
Parágrafo Único. Os termos definidos neste Artigo 1º englobam suas variações de número e gênero.
Artigo 2º - Constituição. O Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia 7 é um fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio
fechado, destinado exclusivamente a Investidores Qualificados, regido por este Regulamento, pela
Instrução CVM 578/16, pelo Código Anbima e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Primeiro. Será admitida a participação, como Cotistas do Fundo, do Administrador, do Gestor
e da instituição responsável pela oferta das Cotas do Fundo.
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Parágrafo Segundo. Nos termos permitidos pela legislação em vigor, a responsabilidade de cada Cotista
é limitada ao valor das Cotas por ele detidas, observada a necessidade de regulamentação específica.
Artigo 3º - Prazo de Duração. O Fundo tem prazo de duração de 10 (dez) anos, contados da Data de
Início do Fundo (“Prazo de Duração”). Fica desde já estabelecido que o Prazo de Duração poderá ser
prorrogado: (i) por até dois períodos adicionais de 01 (um) ano cada, a exclusivo critério do Gestor; e/ou
(ii) mediante deliberação da Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo Único. O Administrador poderá manter o Fundo em funcionamento após o Prazo de Duração,
independentemente de deliberação em Assembleia Geral de Cotistas, caso ainda vigorem direitos e as
obrigações contratuais principais e acessórias, parcelas a receber, earn-outs, contingências ativas e
passivas, valores mantidos pelo Fundo para fazer frente a tais contingências passivas, valores em contas
escrow ou vinculadas e valores a indenizar pelo Fundo, os quais, ao final do Prazo de Duração, não tenham
seus prazos contratuais ou de prescrição e/ou decadência legalmente transcorridos.
CAPÍTULO II - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA
CARTEIRA
Artigo 4º - Ativos Elegíveis. O Fundo poderá realizar investimentos em ações, bônus de subscrição,
debêntures (simples ou conversíveis), outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em
ações, de emissão de Sociedade Alvo ou Sociedades Investidas.
Parágrafo Único. O Fundo poderá realizar Afac nas Sociedades Investidas, desde que:
(i)

o Fundo possua investimento em ações da Sociedade Investida na data da realização do
Afac;

(ii)

o valor do Afac não ultrapasse 30% (trinta por cento) do Capital Subscrito do Fundo, até
a sua respectiva conversão em aumento de capital da Sociedade Investida, observado,
ainda, que referido limite não poderá representar mais do que 10% (dez por cento) do
patrimônio líquido do Fundo, calculado em conjunto com os Outros Ativos;

(iii)

seja vedada qualquer forma de arrependimento do Afac por parte do Fundo; e

(iv)

o Afac seja convertido em aumento de capital da Sociedade Investida em, no máximo, 12
(doze) meses.

Artigo 5º - Investimento no Exterior. O Fundo poderá investir até 20% (vinte por cento) de seu
Capital Subscrito em ativos no exterior, sediados e/ou localizados, direta ou indiretamente, em Países Alvo,
desde que tais ativos possuam a mesma natureza econômica dos ativos referidos no Artigo 4º, observado
que referido limite não poderá representar mais do que 33% (trinta e três por cento) do patrimônio líquido
do Fundo e desde que observado, ainda, o disposto no Parágrafo Quinto do Artigo 7º, no Parágrafo
Primeiro do Artigo 8º e no Artigo 9º.
Parágrafo Primeiro. Para fins do disposto no caput deste Artigo considera-se ativo no exterior quando
o emissor tiver:
(i)

sede no exterior; ou

(ii)

sede no Brasil e ativos localizados no exterior que correspondam a 50% (cinquenta por
cento) ou mais daqueles constantes das suas demonstrações contábeis.

Parágrafo Segundo. Para fins do disposto no caput deste Artigo, não é considerado ativo no exterior
quando o emissor tiver sede no exterior e ativos localizados no Brasil que correspondam a 90% (noventa
por cento) ou mais daqueles constantes das suas demonstrações contábeis.
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Parágrafo Terceiro. Para efeitos do disposto nos Parágrafos Primeiro e Segundo deste Artigo, devem
ser consideradas as demonstrações contábeis individuais, separadas ou consolidadas, prevalecendo a que
melhor representar a essência econômica dos negócios para fins da referida classificação.
Parágrafo Quarto. A verificação quanto às condições dispostas nos Parágrafos Primeiro e Segundo deste
Artigo deve ser realizada no momento do investimento pelo Fundo em ativos do emissor.
Parágrafo Quinto. Os investimentos referidos no caput podem ser realizados pelo Fundo, de forma
indireta, por meio de outros fundos ou sociedades de investimento no exterior, independentemente de sua
forma ou natureza jurídica.
Parágrafo Sexto. O Fundo não poderá alocar mais de 15% (quinze por cento) de seu Capital Subscrito
em um mesmo País Alvo que não sejam os Estados Unidos da América, o Canadá ou o Brasil.
Parágrafo Sétimo. O Fundo não poderá realizar investimento em Sociedade Alvo cuja sede ou principal
local de operação seja localizado em país ou território listado pelo US Office of Foreign Assets Control como
sujeito a sanções nos Estados Unidos da América.
Artigo 6º - Sociedades Alvo. Serão alvo de investimento pelo Fundo empresas de capital fechado ou
aberto ou sociedades limitadas, conforme o caso, que atuem no segmento agroindustrial e/ou de alimentos
e bebidas. Tais segmentos incluem, mas não se limitam a, os seguintes subsegmentos: (i) distribuição de
produtos e serviços agrícolas; (ii) nutrição animal; (iii) saúde animal; (iv) animais de estimação; (v)
insumos para produção agrícola e pecuária; (vi) ingredientes para produção de alimentos; (vii) sementes;
(viii) tratamento de plantas e sementes; (ix) agricultura e/ou logística e armazenamento de alimentos; (x)
fertilizantes; (xi) serviços agrícolas; (xii) processamento de alimentos; (xiii) agroquímicos; (xiv)
aquicultura; (xv) outra produção primária intensiva ou de nicho; (xvi) alimentos para consumo; (xvii)
serviços financeiros relacionados ao agronegócio e/ou à produção de alimentos (ag fintech, food fintech);
(xviii) empresas de tecnologia com foco significativo em agronegócio e/ou alimentos ( ag tech, food tech);
(xix) equipamentos e maquinário agrícola e/ou para a produção de alimentos; (xx) serviços florestais e
produtos derivados de florestas; e (xxi) produtos e/ou serviços de saúde e bem-estar (“Subsegmentos
Alvo”).
Parágrafo Primeiro. O Fundo não poderá investir mais de 20% (vinte por cento) do seu Capital Subscrito
em uma mesma Sociedade Alvo ou Sociedade Investida, conforme verificado na data de realização do
investimento.
Parágrafo Segundo. O Fundo não poderá investir mais de 25% (vinte e cinco por cento) do seu Capital
Subscrito em qualquer Plataforma, conforme verificado na data de realização do investimento.
Parágrafo Terceiro. O Fundo não poderá investir mais de 35% (trinta e cinco por cento) do seu Capital
Subscrito em um mesmo Subsegmento Alvo, conforme verificado na data de realização do investimento.
Parágrafo Quarto. As Sociedades Investidas poderão ser alvo de novos investimentos pelo Fundo.
Parágrafo Quinto. Somente poderão ser alvo de investimento do Fundo as Sociedades Alvo que não
estejam em regime de recuperação judicial ou falência.
Parágrafo Sexto. Cada Sociedade Alvo, antes da primeira subscrição ou primeira compra de ativos de
sua emissão por parte do Fundo, deverá ser submetida à Diligência.
Parágrafo Sétimo. A verificação do enquadramento do Fundo aos requisitos previstos no caput e
respectivos parágrafos deste Artigo será de responsabilidade exclusiva do Gestor.
Parágrafo Oitavo. O Fundo não poderá realizar investimentos em valores mobiliários de Sociedades Alvo
que conduzam, de forma direta ou indireta, quaisquer das atividades listadas no Anexo I a este
Regulamento.
Artigo 7º - Participação do Fundo. Os investimentos do Fundo deverão possibilitar a participação do
Fundo no processo decisório da respectiva Sociedade Investida, com efetiva influência na definição de sua
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política estratégica e na sua gestão, sendo que tal participação poderá ocorrer de uma (ou mais) das
seguintes maneiras:
(i)

detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle;

(ii)

celebração de acordo de acionistas; ou

(iii)

celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de procedimento
que assegure ao Fundo efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua
gestão, inclusive por meio da indicação de membros do conselho de administração.

Parágrafo Primeiro. Fica dispensada a participação do Fundo no processo decisório da Sociedade
Investida quando:
(i)

o investimento do Fundo na Sociedade Investida for reduzido a menos da metade do
percentual originalmente investido e passe a representar parcela inferior a 15% (quinze
por cento) do capital social da Sociedade Investida; ou

(ii)

o valor contábil do investimento tenha sido reduzido a 0 (zero) e desde que aprovado em
Assembleia Geral de Cotistas.

Parágrafo Segundo. O requisito de efetiva influência previsto no caput deste Artigo não se aplica ao
investimento em Sociedades Investidas listadas em segmento especial de negociação de valores
mobiliários, instituído por bolsa de valores ou por entidade do mercado de balcão organizado, voltado ao
mercado de acesso, que assegure, por meio de vínculo contratual, padrões de governança corporativa
mais estritos que os exigidos por lei, desde que corresponda a até 35% (trinta e cinco por cento) do Capital
Subscrito do Fundo.
Parágrafo Terceiro. O limite de que trata o Parágrafo Segundo acima será de 100% (cem por cento)
durante o prazo de aplicação dos recursos, estabelecido em até 6 (seis) meses contados de cada um dos
eventos de integralização de Cotas previstos no Compromisso de Investimento.
Parágrafo Quarto. Caso o Fundo ultrapasse o limite estabelecido no Parágrafo Segundo acima por
motivos alheios à vontade do Gestor, no encerramento do respectivo mês, e tal desenquadramento perdure
quando do encerramento do mês seguinte, o Administrador deve:
(i)

comunicar à CVM imediatamente a ocorrência de desenquadramento passivo, com as
devidas justificativas, bem como previsão para reenquadramento; e

(ii)

comunicar à CVM o reenquadramento da Carteira, no momento em que ocorrer.

Parágrafo Quinto. O cumprimento do disposto no caput deste Artigo deve ser assegurado pelo Gestor
inclusive em relação às Sociedades Investidas no exterior, podendo ocorrer por meio do administrador ou
gestor do veículo intermediário utilizado para o investimento no exterior.
Artigo 8º - Governança Corporativa. A Sociedade Investida, enquanto for de capital fechado, deverá
observar as seguintes práticas de governança a partir do momento da contratação do respectivo
investimento pelo Fundo:
(i)

proibição de emissão de partes beneficiárias e inexistência desses títulos em circulação;

(ii)

estabelecimento de um mandato unificado de até 2 (dois) anos para todo o conselho de
administração, quando existente;

(iii)

disponibilização a seus acionistas de contratos com partes relacionadas, acordos de
acionistas e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores
mobiliários de sua emissão;

(iv)

adesão à câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários;
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(v)

no caso de obtenção de registro de companhia aberta Categoria A, obrigar-se, perante o
Fundo, a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora
de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de
governança corporativa previstas nos incisos anteriores; e

(vi)

auditoria anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes registrados
na CVM (ou auditores Big Four, no caso de Sociedades Investidas do exterior).

Parágrafo Primeiro. Os requisitos mínimos de governança corporativa previstos no caput deste Artigo
devem ser cumpridos inclusive pelas Sociedades Investidas no exterior, ressalvadas as adaptações
necessárias decorrentes da regulamentação da jurisdição onde se localiza o investimento.
Parágrafo Segundo. Ficam dispensadas de seguir as práticas de governança corporativa previstas no
caput deste Artigo as Sociedades Investidas que:
(i)

tenham receita bruta anual de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) apurada
no exercício social encerrado em ano anterior ao primeiro aporte do Fundo, sem que tenha
apresentado receita superior a esse limite nos últimos 3 (três) exercícios sociais; e

(ii)

não seja controlada, direta ou indiretamente, por sociedade ou grupo de sociedades, de
fato
ou
de
direito,
que
apresente
ativo
total
superior
a
R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) no encerramento do exercício social
imediatamente anterior ao primeiro aporte do Fundo.

Parágrafo Terceiro. Nos casos em que, após o investimento pelo Fundo, a receita bruta anual da
Sociedade Investida exceda ao limite referido no inciso (i) do Parágrafo Segundo deste Artigo, esta deverá,
em até 2 (dois anos) contados a partir da data de encerramento do exercício social em que apresente
receita bruta anual superior ao referido limite:
(i)

atender ao disposto nos incisos (iii), (v) e (vi) do caput deste Artigo, enquanto a sua
receita bruta anual não exceder à R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); ou

(ii)

atender integralmente a todos os incisos do caput deste Artigo, caso a sua receita supere
o montante referido no inciso (i) deste Parágrafo Terceiro.

Parágrafo Quarto. Ficam dispensadas de seguir as práticas de governança corporativa previstas nos
incisos (i), (ii) e (iv) do caput deste Artigo, as Sociedades Investidas que:
(i)

tenham receita bruta anual de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) apurada
no exercício social encerrado em ano anterior ao primeiro aporte do Fundo, sem que tenha
apresentado receita superior a esse limite nos últimos 3 (três) exercícios sociais; e

(ii)

não seja controlada, direta ou indiretamente, por sociedade ou grupo de sociedades, de
fato
ou
de
direito,
que
apresente
ativo
total
superior
a
R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior
a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) no encerramento do exercício social
imediatamente anterior ao primeiro aporte do Fundo.

Parágrafo Quinto. Nos casos em que, após o investimento pelo Fundo, a receita bruta anual da
Sociedade Investida exceda ao limite referido no inciso (i) do Parágrafo Quarto deste Artigo, esta deverá,
em até 2 (dois) anos contados a partir da data de encerramento do exercício social em que apresente
receita bruta anual superior ao referido limite, atender integralmente a todos os incisos do caput deste
Artigo.
Parágrafo Sexto. A receita bruta anual referida no inciso (i) do Parágrafo Segundo, no inciso (i) do
Parágrafo Terceiro e no inciso (i) do Parágrafo Quarto deste Artigo, deve ser apurada com base nas
demonstrações contábeis consolidadas da Sociedade Investida.
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Parágrafo Sétimo. O disposto no inciso (ii) do Parágrafo Segundo e no inciso (ii) do Parágrafo Quarto
deste Artigo, não se aplica quando a Sociedade Alvo for controlada por outro fundo de investimento em
participações, desde que as demonstrações contábeis deste não sejam consolidadas nas demonstrações
contábeis de qualquer de seus cotistas, hipótese em que a Sociedade Alvo se sujeitará às regras contidas
no inciso (ii) do Parágrafo Segundo ou no inciso (ii) do Parágrafo Quarto deste Artigo, conforme o caso.
Artigo 9º - Composição e Diversificação da Carteira. O Fundo deverá manter, no mínimo, 90%
(noventa por cento) de seu patrimônio líquido investido nos ativos previstos no Artigo 4º.
Parágrafo Primeiro. O Fundo deverá manter, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de seu
patrimônio líquido investido em ações de emissão de sociedades por ações, debêntures conversíveis em
ações e bônus de subscrição.
Parágrafo Segundo. A parcela dos recursos do Fundo que não estiver aplicada nos ativos previstos no
Artigo 4º deverá ser investida em (i) títulos de emissão do tesouro nacional; (ii) títulos de renda fixa de
emissão de instituições financeiras; e/ou (iii) operações compromissadas, de acordo com a regulamentação
específica do Conselho Monetário Nacional; e/ou (iv) cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos
de investimento em cotas de fundos de investimento que invistam apenas nos ativos descritos acima,
referenciados na “Taxa DI” ou destinados à zeragem de caixa, inclusive aqueles administrados e/ou geridos
pelo Administrador, Gestor, Custodiante e/ou suas empresas ligadas.
Parágrafo Terceiro. Para fins de verificação de enquadramento previsto no caput, deverão ser somados
aos ativos previstos no Artigo 4º os valores:
(i)

destinados ao pagamento de despesas do Fundo desde que limitados a 5% (cinco por
cento) do Capital Subscrito;

(ii)

decorrentes de operações de desinvestimento: (a) no período entre a data do efetivo
recebimento dos recursos e o último dia útil do 2º mês subsequente a tal recebimento,
nos casos em que ocorra o reinvestimento dos recursos em ativos previstos no Artigo 4º;
(b) no período entre a data do efetivo recebimento dos recursos e o último dia útil do mês
subsequente a tal recebimento, nos casos em que não ocorra o reinvestimento dos
recursos em ativos previstos no Artigo 4º; ou (c) enquanto vinculados à garantias dadas
ao comprador do ativo desinvestido; e

(iii)

a receber decorrentes da alienação a prazo dos ativos previstos no Artigo 4º; e

(iv)

aplicados em títulos públicos com o objetivo de constituição de garantia a contratos de
financiamento de projetos de infraestrutura junto a instituições financeiras.

Parágrafo Quarto. O limite estabelecido no caput não é aplicável durante o prazo de aplicação dos
recursos, estabelecido no caput e Parágrafo Primeiro do Artigo 10, de cada um dos eventos de
integralização de Cotas.
Artigo 10 - Prazo para Realização de Investimentos. Quando da ocorrência de chamadas de capital
para a realização de investimentos nos ativos previstos no Artigo 4º, referido investimento deverá ser
realizado até o último dia útil do 2º mês subsequente à data da primeira integralização de Cotas por
qualquer dos Cotistas no âmbito da correspondente chamada de capital.
Parágrafo Primeiro. Em caso de oferta pública de Cotas registrada na CVM nos termos da
regulamentação específica, o prazo máximo referido no caput deste Artigo será considerado a partir da
data de encerramento da respectiva oferta.
Parágrafo Segundo. Caso o investimento não seja realizado dentro do prazo previsto no caput deste
Artigo, o Gestor deverá apresentar ao Administrador as devidas justificativas para o atraso, acompanhadas
(i) de uma nova previsão de data para realização do mesmo; ou (ii) do novo destino a ser dado aos
recursos, nas hipóteses de desistência do investimento.
Parágrafo Terceiro. Caso o atraso mencionado no Parágrafo Segundo deste Artigo acarrete em
desenquadramento ao limite percentual previsto no caput do Artigo 9º, o Administrador deverá comunicar
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imediatamente à CVM a ocorrência de tal desenquadramento, com as devidas justificativas, informando
ainda o reenquadramento da Carteira, no momento em que ocorrer.
Parágrafo Quarto. Caso o reenquadramento da Carteira não ocorra em até 10 (dez) dias úteis contados
do término do prazo previsto no caput deste Artigo, o Administrador deverá devolver os valores que
ultrapassem o limite estabelecido aos Cotistas que tiverem integralizado a última chamada de capital, sem
qualquer rendimento, na proporção por eles integralizada.
Parágrafo Quinto. Os valores restituídos aos Cotistas, na forma do Parágrafo Quarto deste Artigo, não
serão contabilizados como Capital Integralizado e deverão recompor o Capital Subscrito do respectivo
Cotista, valores estes que poderão ser chamados novamente pelo Administrador, nos termos deste
Regulamento.
Artigo 11 - Período de Investimentos. O Fundo poderá contratar investimentos nos ativos previstos
no Artigo 4º durante o prazo de 05 (cinco) anos contados da Data de Início do Fundo, o qual poderá ser
prorrogado por até dois períodos adicionais de 01 (um) ano cada ou antecipado por qualquer período, em
qualquer caso, a exclusivo critério do Gestor.
Parágrafo Único. O Fundo poderá realizar investimentos após o Período de Investimentos, desde que
esses investimentos:
(i)

sejam decorrentes de obrigações assumidas antes do término do Período de
Investimentos, mas cujos desembolsos não tenham sido totalmente efetuados até o
encerramento do Período de Investimentos;

(ii)

tenham sido anteriormente aprovados pelo Gestor, mas não tenham sido efetuados até o
encerramento do Período de Investimentos em razão de não atenderem a condição
específica constante da proposta de investimento, a qual venha a ser atendida após o
encerramento do Período de Investimentos;

(iii)

sejam decorrentes do exercício de direitos de subscrição ou de opção de compra,
conversão ou permuta de valores mobiliários de titularidade do Fundo assumidos durante
o Período de Investimento;

(iv)

sejam representados por valores mobiliários emitidos por Sociedades Investidas que já
integrem a carteira do Fundo antes do término do Período de Investimento, e tenha como
finalidade preservar ou expandir o investimento do Fundo em tais Sociedades Investidas
(follow on), observado que qualquer investimento adicional com base nesta cláusula
deverá ser feito em até 02 (dois) anos do encerramento do Período de Investimentos do
Fundo; ou

(v)

pagamento de despesas do Fundo

Artigo 12 - Processo Decisório. Caberá ao Gestor selecionar oportunidades de investimento ou
desinvestimento nos ativos previstos no Artigo 4º.
Artigo 13 - Coinvestimentos. A critério exclusivo do Gestor, poderá ser admitida a realização de
coinvestimentos nas Sociedades Alvo e/ou Sociedades Investidas por parte dos Cotistas, do Administrador
e/ou do próprio Gestor, de forma direta ou por meio de outros veículos de investimento, sediados no Brasil
ou no exterior, inclusive aqueles administrados e/ou geridos pelo Administrador, pelo Gestor e/ou por suas
partes relacionadas.
Parágrafo Único. A possibilidade de coinvestimento existirá quando a necessidade de capital das
Sociedades Alvo e/ou das Sociedades Investidas for superior ao investimento a ser realizado pelo Fundo.
Artigo 14 - Riscos dos Investimentos. Não obstante os cuidados a serem empregados pelo Gestor na
implantação da política de investimentos descrita neste Regulamento, tendo em vista a natureza dos
investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Cotistas devem estar cientes de que:
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(i)

os ativos componentes da Carteira poderão ter liquidez significativamente baixa, em
comparação a outras modalidades de investimento em fundos;

(ii)

as carteiras de investimentos em participações apresentam um perfil de maturação de
longo prazo, resultando na iliquidez dessas posições e, como consequência, as Cotas:
(a) não são passíveis de resgates intermediários, conforme vedação contida na Instrução
CVM 578/16; e
(b) não há garantia de que haverá um mercado comprador para tais Cotas, caso o Cotista
deseje aliená-las.

(iii)

a Carteira poderá estar concentrada em valores mobiliários de emissão de poucas
Sociedades Investidas, tornando os riscos dos investimentos diretamente relacionados ao
desempenho de tais Sociedades Investidas, não havendo garantia quanto ao desempenho
das mesmas e não podendo o Administrador ou o Gestor ser responsabilizados por
qualquer depreciação da carteira do Fundo, ou por eventuais prejuízos sofridos pelos
Cotistas, salvo em casos de comprovada má-fé ou manifesta negligência grave;

(iv)

os investimentos nas Sociedades Investidas envolvem riscos relativos aos setores em que
atuem, não havendo garantia quanto ao desempenho destes setores e tampouco havendo
garantias de que o Fundo e os seus Cotistas não experimentarão perdas;

(v)

os investimentos no Fundo serão feitos, preponderantemente, em ativos não negociados
publicamente no mercado e com liquidez significativamente baixa, portanto, caso (a) o
Fundo precise vender tais ativos; ou (b) o Cotista receba tais ativos como pagamento de
resgate ou amortização de suas Cotas (em ambos os casos inclusive para efetuar a
liquidação do Fundo): (1) poderá não haver mercado comprador de tais ativos, ou (2) o
preço efetivo de alienação de tais ativos poderá resultar em perda para o Fundo ou,
conforme o caso, o Cotista;

(vi)

caso o Fundo venha a investir em ativos no exterior, os investimentos do Fundo estarão
expostos a: (a) riscos advindos de alterações nas condições política, econômica ou social
nos países onde as respectivas sedes das Sociedades Investidas estejam estabelecidas,
bem como aos riscos decorrentes de alterações regulatórias das respectivas autoridades
locais; e (b) riscos associados a flutuações do câmbio de ativos financeiros atrelados à
moeda estrangeira;

(vii)

tendo em vista que os cotistas detentores de Cotas Classe A passarão a ser cotistas do
Fundo DI, os cotistas detentores de Cotas Classe A encontrar-se-ão sujeitos aos riscos do
Fundo DI, conforme descritos no regulamento do Fundo DI. Além disso, os cotistas
detentores de Cotas Classe A e, consequentemente, o Fundo podem ter sua rentabilidade
prejudicada em razão, por exemplo, de entraves operacionais no momento de realização
de distribuições de rendimentos do Fundo DI (a título de amortização ou resgate de suas
cotas) ou outros atrasos ou óbices de ordem operacional que façam com que os recursos
não possam ser tempestivamente aportados no Fundo;

(viii)

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 (a) por quaisquer credores do Fundo, (b) por deliberação da Assembleia
Geral de Cotistas, nos termos deste Regulamento, ou (c) 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 (a) referidas inovações legais sejam alteradas; ou (b) 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.
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(ix)

a Lei da Liberdade Econômica estabelece princípios e alterações legislativas visando
conferir segurança jurídica à atividade econômica exercida por particulares,
desburocratização e simplificação de procedimentos necessários para exercício de tais
atividades, e análise de impacto regulatório previamente à edição e alteração de atos
normativos, regras a serem observadas nos casos de desconsideração da personalidade
jurídica, dentre outras matérias. Para a indústria de fundos de investimento e gestão de
recursos, a Lei da Liberdade Econômica trouxe importante inovação, por meio da criação
de um novo capítulo no Código Civil, com a inclusão dos Artigos 1.368-C ao 1.368-F, para
tratar do regime jurídico aplicável aos fundos de investimento.
Adicionalmente, com a edição da Lei da Liberdade Econômica, os fundos de investimento
passaram a ser constituídos sob a forma de condomínio de natureza especial, competindo
exclusivamente à CVM sua regulamentação. Ou seja, reconheceu-se a aplicabilidade de
um regime sui generis aos fundos de investimento, como o Fundo, que possuem natureza
condominial híbrida e que, portanto, exigem regulação específica. Até a data deste
Regulamento, a CVM não havia editado regulamentação específica para regular o tema,
sendo que não há, na data deste Regulamento, como (a) prever o impacto ou a extensão
das regras que serão editadas pela CVM sobre o tema, (b) garantir que os Cotistas não
serão obrigados a realizar novos aportes no Fundo na hipóteses de o Fundo incorrer em
perdas que tornem o seu Patrimônio Líquido negativo, observado o disposto no Artigo
1.368-D, §1º, do Código Civil.
Ainda, em virtude da Lei da Liberdade Econômica, o Código Civil passou a prever, na
hipótese de insuficiência do patrimônio dos fundos de investimento com limitação de
responsabilidade para responder por suas dívidas, a aplicação das regras de insolvência
civil previstas no Código Civil. A insolvência civil dos fundos de investimento poderá ser
requerida judicialmente (a) pelos credores do fundo; (b) após deliberação dos seus
cotistas, seguindo previsão específica do regulamento; ou (c) após manifestação da CVM
com esta orientação. Referida alteração deve ensejar diversos debates sobre os efeitos da
aplicação do regime de insolvência civil a entidade que poderá conferir responsabilidade
limitada a seus investidores e prestadores de serviços, bem como sobre sua
operacionalização em casos concretos. Ainda, tendo em vista a ausência de precedentes
específicos, não há como assegurar o prazo no qual os Cotistas receberiam seus recursos
na hipótese de eventual insolvência do Fundo; e

(x)

o Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ao
controle do Administrador e do Gestor, inclusive aqueles descritos no prospecto de
distribuição do Fundo e em outros documentos relacionados à oferta de Cotas.
CAPÍTULO III – ADMINISTRADOR

Artigo 15 - Administrador. O Fundo é administrado pela Paraty Capital Ltda., sociedade com sede na
Rua dos Pinheiros, nº 870, 13º andar, conjunto. 133, Pinheiros, São Paulo, SP, Brasil, inscrita no CNPJ/ME
sob nº 18.313.996/0001-50, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de fundos
conforme Ato Declaratório nº 13.239, de 22.08.2013.
Parágrafo Primeiro. Os serviços de escrituração das Cotas e de custódia, controladoria e tesouraria dos
ativos do Fundo serão desempenhados pelo Banco Daycoval S.A., instituição financeira com sede na
Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, São Paulo, SP, Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob nº 62.232.889/000190 (“Custodiante”).
Parágrafo Segundo. Fica desde já estabelecido que o Administrador poderá, ouvido o Gestor, substituir
o Custodiante do Fundo, sem necessidade de aprovação da Assembleia Geral de Cotistas.
Artigo 16 - Atribuições do Administrador. O Administrador tem o poder e o dever de, exceto naquilo
em que o Fundo for representado pelo Gestor, praticar todos os atos necessários ou inerentes à
administração do Fundo, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor, bem como o disposto
neste Regulamento.
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Artigo 17 - Obrigações do Administrador. São obrigações do Administrador, dentre outras que
venham a lhe ser impostas em decorrência deste Regulamento, da legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)

diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, atualizadas e em perfeita ordem:
(a)

os registros de Cotistas e de transferências de Cotas;

(b)

o livro de atas de Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo;

(c)

o livro ou lista de presença de Cotistas;

(d)

os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis;

(e)

os registros e as demonstrações contábeis referentes às operações realizadas pelo
Fundo e seu patrimônio; e

(f)

cópia da documentação relativa às operações do Fundo, após a entrega desta pelo
Gestor.

(ii)

receber dividendos, bonificações, amortizações, resgates, haveres em redução de capital
e quaisquer outros rendimentos ou valores atribuídos ao Fundo;

(iii)

pagar, às suas expensas, eventuais multas cominatórias impostas pela CVM, nos termos
da legislação vigente, em razão de atrasos no cumprimento dos prazos previstos na
Instrução CVM 578/16, quando o atraso ocorrer por culpa do próprio Administrador;

(iv)

elaborar, em conjunto com o Gestor, relatório a respeito das operações e resultados do
Fundo, incluindo a declaração de que foram obedecidas as disposições da Instrução CVM
578/16 e deste Regulamento;

(v)

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

(vi)

transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência
de sua condição de Administrador;

(vii)

manter os títulos e valores mobiliários integrantes da Carteira custodiados em entidade de
custódia autorizada ao exercício da atividade pela CVM, ressalvado o disposto no Artigo
37 da Instrução CVM 578/16;

(viii)

elaborar e divulgar as informações previstas no Capítulo VIII da Instrução CVM 578/16;

(ix)

coordenar e participar da Assembleia Geral de Cotistas e cumprir suas deliberações;

(x)

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;

(xi)

fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo Fundo;

(xii)

cumprir e fazer cumprir todas as disposições deste Regulamento;

(xiii)

autorizar e solicitar à instituição responsável pela liquidação financeira das operações do
Fundo o processamento da liquidação dos investimentos e desinvestimentos; e

(xiv)

selecionar e contratar a instituição responsável pela auditoria das demonstrações
financeiras do Fundo.

Artigo 18 – Substituição do Administrador. O Administrador deve ser substituído nas hipóteses de:
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(i)

descredenciamento para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores
mobiliários, por decisão da CVM;

(ii)

renúncia; ou

(iii)

destituição, por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas.

Parágrafo Primeiro. A Assembleia Geral de Cotistas deve deliberar sobre a substituição do Administrador
em até 15 (quinze) dias contados da sua renúncia ou descredenciamento e deve ser convocada:
(i)

imediatamente, pelo próprio Administrador, pelo Gestor ou pelos Cotistas que detenham
ao menos 5% (cinco por cento) do Capital Subscrito, no caso de renúncia;

(ii)

imediatamente, pela CVM, no caso de descredenciamento; ou

(iii)

por qualquer Cotista, caso não ocorra convocação nos termos dos incisos (i) e (ii) acima.

Parágrafo Segundo. No caso de renúncia, o Administrador deve permanecer no exercício de suas
funções até sua efetiva substituição, que deve ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena
de liquidação do Fundo pelo Administrador.
Parágrafo Terceiro. No caso de descredenciamento, a CVM deve nomear administrador temporário até
a eleição de nova administração.
Parágrafo Quarto. A destituição do Administrador pela Assembleia Geral de Cotistas só poderá ser
efetivada após 90 (noventa) dias contados da data da deliberação em Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo Quinto. Nas hipóteses de renúncia, destituição e/ou descredenciamento do Administrador, a
Taxa de Administração deverá ser paga pelo Fundo ao Administrador de maneira pro rata ao período em
que este esteve prestando serviço para o Fundo e não haverá qualquer restituição de valores já pagos a
título de Taxa de Administração.
CAPÍTULO IV – GESTOR
Artigo 19 - Gestor. A gestão da Carteira do Fundo ficará a cargo da Aqua Capital Gestora de Recursos
Ltda., sociedade com sede na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 6º andar, CJ 62, São Paulo, SP, Brasil,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.624.684/0001-70, autorizada pela CVM para o exercício profissional de
administração de carteira de investimentos conforme Ato Declaratório nº 19.347, de 03 de dezembro de
2021.
Artigo 20 - Obrigações do Gestor. Caberá ao Gestor, dentre outras atribuições que lhe sejam
incumbidas por este Regulamento, pelo Administrador ou pela legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)

investir, em nome do Fundo, a seu critério, em valores mobiliários de emissão das
Sociedades Alvo;

(ii)

avaliar, prospectar, selecionar potenciais Sociedades Alvo nas quais o Fundo possa vir a
investir, observados o objetivo e a política de investimentos do Fundo dispostos no
presente Regulamento;

(iii)

elaborar, em conjunto com o Administrador, relatório de que trata o inciso (iv) do Artigo
17;

(iv)

fornecer aos Cotistas que assim requererem, estudos e análises de investimento para
fundamentar as decisões a serem tomadas em Assembleia Geral de Cotistas, incluindo os
registros apropriados com as justificativas das recomendações e respectivas decisões;
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(v)

fornecer aos Cotistas atualizações periódicas dos estudos e análises que permitam o
acompanhamento dos investimentos realizados, objetivos alcançados, perspectivas de
retorno e identificação de possíveis ações que maximizem o resultado do investimento;

(vi)

custear as despesas de propaganda do Fundo;

(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 Gestor do Fundo;

(ix)

firmar, em nome do Fundo, os acordos de acionistas das Sociedades Investidas de que o
Fundo participe;

(x)

manter a efetiva influência na definição da política estratégica e na gestão da Sociedade
Investida, nos termos do disposto no Artigo 7º, e assegurar as práticas de governança
referidas no Artigo 8º;

(xi)

cumprir as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas no tocante às atividades de
gestão;

(xii)

cumprir e fazer cumprir todas as disposições do Regulamento do Fundo aplicáveis às
atividades de gestão da Carteira;

(xiii)

contratar, em nome do Fundo, bem como coordenar, os serviços de assessoria e
consultoria correlatos aos investimentos ou desinvestimentos do Fundo nos ativos
previstos no Artigo 4º; e

(xiv)

fornecer ao Administrador todas as informações e documentos necessários para que este
possa cumprir suas obrigações, incluindo, dentre outros:
(a)

as informações necessárias para que o Administrador determine se o Fundo se
enquadra ou não como Entidade de Investimento, nos termos da regulamentação
contábil específica;

(b)

as demonstrações contábeis auditadas das Sociedades Investidas previstas no
inciso (vi) do Artigo 8º, quando aplicável; e

(c)

relatório descrevendo as conclusões do Gestor acerca do laudo de avaliação do
valor justo das Sociedades Investidas produzido por empresa especializada, bem
como todos os documentos necessários para que o Administrador possa validá-lo
e formar suas conclusões acerca das premissas utilizadas para o cálculo do valor
justo.

(xv)

negociar e contratar, em nome do Fundo, os ativos e os intermediários para realizar
operações do Fundo, representando o Fundo, para todos os fins de direito, para essa
finalidade;

(xvi)

monitorar os ativos investidos pelo Fundo e exercer o direito de voto decorrente desses
ativos, realizando todas as demais ações necessárias para tal exercício, observado o
disposto na política de voto do Gestor;

(xvii)

indicar os representantes do Fundo que comporão o conselho de administração e outros
órgãos das Sociedades Investidas, conforme aplicável, bem como fixar as diretrizes gerais
que deverão ser observadas por tais representantes;

(xviii)

proteger os interesses do Fundo junto às Sociedades Investidas ou fundos investidos,
conforme o caso, e manter acompanhamento contínuo sobre o desempenho dos
investimentos do Fundo;
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(xix)

avaliar se a operação de investimento necessita ser submetida para análise prévia do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("Cade") e, caso positivo, tomar todas as
providências necessárias neste sentido;

(xx)

encaminhar para a prévia validação do Administrador as minutas relativas aos documentos
a serem utilizados para formalização dos investimentos e desinvestimentos do Fundo;

(xxi)

encaminhar ao Administrador cópia de cada documento que firmar em nome do Fundo
que estabeleça ou modifique uma obrigação ou um direito do Fundo e/ou aos seus
prestadores de serviços;

(xxii)

encaminhar ao Administrador, após a sua formalização, os documentos relativos à
realização de qualquer reorganização societária (fusão, cisão, incorporação, associação,
dentre outros) envolvendo as Sociedades Investidas do Fundo ou fundos investidos,
conforme o caso, para que o Administrador tenha tempo hábil de refletir referidas
alterações nos relatórios do Fundo;

(xxiii)

manter, às suas expensas, atualizadas e em perfeita ordem, de acordo com a boa técnica
administrativa, até 5 (cinco) anos após o encerramento do Fundo, a documentação relativa
às operações do Fundo;

(xxiv)

pagar, às suas expensas, eventuais multas cominatórias impostas pela CVM, nos termos
da legislação vigente, em razão de atrasos no cumprimento dos prazos previstos na
Instrução CVM 578/16, exceto quando o atraso ocorrer por culpa do Administrador;

(xxv)

tomar as medidas necessárias para cumprir com o disposto na Resolução CVM nº 50, de
31 de agosto de 2021, com a finalidade de prevenir e combater as atividades relacionadas
com os crimes tipificados pela Lei no 9.613, de 3 março de 1998, conforme alterada
(lavagem de dinheiro) e alterações posteriores;

(xxvi)

selecionar oportunidades de investimento em Sociedade Alvo ou desinvestimento em
Sociedade Investida, conforme o caso, bem como negociar os seus termos em nome do
Fundo;

(xxvii) solicitar ao Administrador o processamento da liquidação dos investimentos e
desinvestimentos;
(xxviii) comunicar aos Cotistas, por intermédio do Administrador, se houver situações em que se
encontre em potencial conflito de interesses;
(xxix)

decidir sobre as chamadas de capital a serem realizadas pelo Administrador para a
viabilização de investimentos nos ativos previstos no Artigo 4º, cujo objetivo consista em
viabilizar investimentos em Sociedades Investidas;

(xxx)

instruir o Administrador acerca da realização de amortização parcial ou integral de Cotas;
e

(xxxi)

praticar os demais atos que lhe sejam delegados pelo Administrador.

Parágrafo Primeiro. Sempre que forem requeridas informações na forma prevista nos incisos (iv) e (v)
do caput deste Artigo, o Gestor, em conjunto com o Administrador, pode submeter a questão à prévia
apreciação da Assembleia Geral de Cotistas, tendo em conta os interesses do Fundo e dos demais Cotistas,
e eventuais conflitos de interesses em relação a conhecimentos técnicos e às Sociedades Investidas,
ficando, nesta hipótese, impedidos de votar os Cotistas que requereram a informação.
Parágrafo Segundo. O Administrador e o Gestor não serão solidariamente responsáveis por quaisquer
prejuízos causados aos Cotistas ou por qualquer patrimônio líquido negativo do Fundo, mas serão
responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos Cotistas dentro de suas respectivas competências
quando ocorrerem por dolo, fraude ou violação a qualquer lei ou regulamentação expedida pela CVM que
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configure uma infração grave (nos termos da referida regulamentação) e aplicável ao Fundo ou a este
Regulamento, desde que devidamente comprovado por decisão judicial transitada em julgado. Caso haja
quaisquer demandas de terceiros, passivos, decisões, despesas, perdas e danos (incluindo, entre outros,
quaisquer valores relativos a decisões judiciais, acordos, multas e outros custos incorridos na defesa de
qualquer possível ação judicial, procedimento arbitral ou processo administrativo) sofridos ou incorridos
pelo Administrador, pelo Gestor ou qualquer uma de suas Partes Indenizáveis, o Fundo deverá manter tais
partes isentas de responsabilidade e ressarci-las de quaisquer dessas demandas, desde que (i) tais
demandas, passivos, decisões, despesas, perdas e danos (incluindo, entre outros, quaisquer valores pagos
em cumprimento de decisões judiciais, acordos, multas e outros custos incorridos na defesa de quaisquer
possíveis ações judiciais, procedimentos arbitrais ou processos administrativos) surjam devido a ou estejam
relacionados com as atividades do Fundo; e (ii) as perdas e danos que não tenham decorrido unicamente
de: (a) dolo ou fraude da Parte Indenizável; ou (b) violação da regulamentação da CVM que configure
uma infração grave (nos termos da referida regulamentação) ou deste Regulamento, ou de qualquer outra
regulamentação ou lei à qual o Administrador ou o Gestor estejam sujeitos.
Artigo 21 – Equipe Chave. O Gestor compromete-se a manter um nível de excelência na gestão do
Fundo, mantendo, para isso, uma equipe de profissionais com perfil compatível, que se dedicarão
prioritariamente à gestão da Carteira do Fundo, composta por profissionais devidamente qualificados e
com experiência nos setores alvo de investimentos por parte do Fundo (“Equipe Chave”).
Parágrafo Único. A Equipe Chave inicial será composta pelos profissionais descritos no compromisso de
investimento do Fundo, sendo que, em caso de substituição de membros da equipe-chave por qualquer
motivo, caberá ao Gestor a seleção, a seu livre critério, de outros profissionais para que componham a
Equipe Chave, desde que tais profissionais cumpram com o perfil e os requisitos descritos no Anexo II a
este Regulamento.
Artigo 22 – Substituição do Gestor. O Gestor deve ser substituído nas hipóteses de:
(i)

descredenciamento para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores
mobiliários, por decisão da CVM;

(ii)

renúncia ou Renúncia Motivada; ou

(iii)

destituição, por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas.

Parágrafo Primeiro. O Gestor poderá ser destituído de suas funções com ou sem Justa Causa, mediante
deliberação da Assembleia Geral, nos termos da Instrução CVM 578/16.
Parágrafo Segundo. Na hipótese de destituição do Gestor por Justa Causa, esse terá direito à respectiva
parcela da Taxa de Administração devida até a data de sua destituição, não lhe sendo devida, contudo,
qualquer Taxa de Performance. Fica estabelecido que a Justa Causa relativa ao Gestor não deve ser
fundamento para destituição dos demais prestadores de serviços, e tampouco impactará a remuneração
devida aos demais prestadores de serviços.
Parágrafo Terceiro. Na hipótese de destituição sem Justa Causa ou Renúncia Motivada, o Gestor terá o
direito de receber a respectiva parcela da Taxa de Administração devida até a data de sua destituição.
Além disso, o Gestor terá direito a receber ainda a Taxa de Performance Complementar, a ser calculada e
paga nos termos do Parágrafo Oitavo e seguintes do Artigo 24 deste Regulamento, além de uma multa
equivalente a 12 (doze) meses da remuneração devida ao Gestor deduzida da Taxa de Administração,
conforme previsto no respectivo contrato de gestão celebrado entre Gestor e Fundo (“Multa por
Destituição”), sendo tal Multa por Destituição incorporada à Taxa de Administração no mês subsequente
ao da efetiva substituição do Gestor e debitada como encargo do Fundo.
Parágrafo Quarto. O período de 12 (doze) meses indicado no Parágrafo Terceiro acima terá início no
primeiro Dia Útil após a após a ocorrência da destituição sem Justa Causa ou da Renúncia Motivada do
Gestor, conforme aplicável.
Parágrafo Quinto. As deliberações sobre a destituição ou substituição do Gestor e/ou do Administrador
deverão ser precedidas do recebimento, pelo Gestor e/ou Administrador, conforme aplicável, de uma
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notificação de tal intenção de remoção, com no mínimo 60 (sessenta) dias corridos de antecedência de tal
deliberação.
Parágrafo Sexto. A Assembleia Geral de Cotistas deve deliberar sobre a substituição do Gestor em até
15 (quinze) dias contados da sua renúncia ou descredenciamento e deve ser convocada:
(i)

imediatamente, pelo Administrador, pelo Gestor ou pelos Cotistas que detenham ao menos
5% (cinco por cento) do Capital Subscrito, no caso de renúncia; ou

(ii)

imediatamente, pela CVM, no caso de descredenciamento; ou

(iii)

por qualquer Cotista, caso não ocorra convocação nos termos dos incisos (i) e (ii) acima.

Parágrafo Sétimo. No caso de renúncia, o Gestor deve permanecer no exercício de suas funções até sua
efetiva substituição, que deve ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de
liquidação do Fundo pelo Administrador.
Parágrafo Oitavo. Eventual renúncia do Gestor será considerada como uma renúncia motivada
(“Renúncia Motivada”) caso os Cotistas, reunidos em Assembleia Geral e sem concordância do Gestor,
promovam qualquer alteração neste Regulamento que (a) altere a Política de Investimentos, o Prazo de
Duração, a Taxa de Administração, a Taxa de Performance, ou a Taxa de Performance Complementar,
e/ou (b) inclua no Regulamento restrições à efetivação, por parte do Gestor, dos investimentos e/ou
desinvestimentos realizados de maneira conjunta com outros veículos paralelos ligados à plataforma de
investimentos do Fundo ou restrições à realização de coinvestimentos de uma forma geral. Em todo caso,
é ressalvada a manutenção dos direitos previstos no Artigo 24 e subitens deste Regulamento.
CAPÍTULO V - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 23 - Taxa de Administração. Pela prestação dos serviços de administração, custódia,
escrituração das Cotas e gestão, o Fundo pagará uma Taxa de Administração correspondente a 2% (dois
por cento) ao ano sobre as seguintes bases, conforme o caso:
(i)

desde a Data de Início do Fundo até o encerramento do Período de Investimento: Capital
Subscrito, aplicável as Cotas Classe A e Cotas Classe B;

(ii)

a partir do primeiro dia útil seguinte ao encerramento do Período de Investimento até o
final do Prazo de Duração do Fundo: patrimônio líquido do Fundo.

Parágrafo Primeiro. A Taxa de Administração será apropriada e paga mensalmente, até o 5º dia útil do
mês subsequente ao mês a que se referir, a partir da Data de Início do Fundo. O primeiro pagamento da
Taxa de Administração deverá englobar, além do mês de referência, a remuneração relativa aos meses
decorridos desde a data de registro do Fundo junto à CVM, independentemente da data de subscrição de
Cotas por parte dos Cotistas.
Parágrafo Segundo. A remuneração paga à título de Taxa de Administração observará o valor mínimo
mensal líquido de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais por mês), corrigido anualmente com base no IPCFIPE, ou por outro índice que vier a substituí-lo, a partir da Data de Início do Fundo.
Parágrafo Terceiro. O Capital Subscrito a ser considerado para fins de cálculo da Taxa de Administração
será o do mês de referência, ao passo que o cálculo indicado no inciso (ii) acima a ser considerado será o
do mês imediatamente anterior ao mês de referência.
Parágrafo Quarto. O cálculo da Taxa de Administração levará em conta a quantidade efetiva de dias
úteis de cada mês, e terá como base um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias.
Parágrafo Quinto. A Taxa de Administração engloba os serviços de administração prestados pelo
Administrador e os serviços de gestão de recursos prestados pelo Gestor, tais como previstos no presente
Regulamento e no contrato de gestão, bem como os serviços de contabilidade, que poderão ser prestados
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diretamente pelo Administrador ou subcontratados junto a terceiros, e os serviços prestados pelo
Custodiante.
Parágrafo Sexto. O Administrador ou o Gestor podem estabelecer que parcelas da Taxa de Administração
ou da Taxa de Performance sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços que tenham
sido contratados pelo Administrador ou pelo Gestor, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o
montante total da Taxa de Administração ou da Taxa de Performance fixadas neste Regulamento.
Parágrafo Sétimo. Nos casos de renúncia, destituição e/ou descredenciamento do Administrador e/ou
do Gestor, o pagamento da Taxa de Administração deverá observar o disposto no Parágrafo Quinto do
Artigo 18 e no Artigo 22, conforme aplicável.
Parágrafo Oitavo. A divisão da Taxa de Administração entre Administrador e Gestor será realizada nos
termos acordados entre estes.
Parágrafo Nono. Será devida ao Administrador uma remuneração única equivalente a R$ 30.000,00
(trinta mil reais), líquida de impostos, à título de estruturação do Fundo. Tal remuneração única, a título
de estruturação do Fundo, será incorporada e somada ao valor do primeiro pagamento relativo à Taxa
de Administração feito pelo Fundo ao Administrador, nos termos deste Artigo.
Parágrafo Décimo. A remuneração do Custodiante será deduzida da Taxa de Administração e não
poderá exceder 0,03% a.a. (três centésimos por cento ao ano) sobre o patrimônio líquido do Fundo,
sem prejuízo de eventual valor mínimo mensal, de acordo com os termos acordados entre o Custodiante
e o Administrador.
CAPÍTULO VI - DISTRIBUIÇÕES
Artigo 24 - Distribuições. O Fundo poderá distribuir aos Cotistas e ao Gestor, no que se refere à Taxa
de Performance, valores relativos a:
(i)

desinvestimentos dos ativos da Carteira;

(ii)

juros, juros sobre capital próprio, dividendos, redução de capital e quaisquer outros valores
pagos relativamente aos títulos e valores mobiliários de emissão das Sociedades
Investidas;

(iii)

rendimentos pagos relativamente aos Outros Ativos;

(iv)

outras receitas de qualquer natureza do Fundo; e

(v)

outros recursos excedentes do Fundo, existentes e passíveis de distribuição aos Cotistas,
ao final do Prazo de Duração do Fundo.

Parágrafo Primeiro. Os valores elencados nos incisos de (i) a (v) do caput deste Artigo, quando
destinados à distribuição, serão, para todos os fins, doravante referidos, individualmente, como uma
“Distribuição” e, coletivamente, como “Distribuições”.
Parágrafo Segundo. Quando do ingresso de recursos no Fundo sob alguma das formas previstas nos
incisos (i), (ii) e (iv) do caput deste Artigo, o Gestor deverá indicar ao Administrador se tais valores deverão
ser destinados à Distribuição e/ou permanecer no caixa do Fundo. Já em relação aos rendimentos previstos
no inciso (iii) do caput deste Artigo, estes serão passíveis de Distribuição apenas por ocasião da liquidação
do Fundo.
Parágrafo Terceiro. As Distribuições devem ser feitas de forma a assegurar que os valores disponíveis
no caixa do Fundo sejam suficientes para o pagamento do valor de todas as exigibilidades e provisões do
Fundo, razão pela qual o Administrador poderá, a despeito da indicação do Gestor prevista no Parágrafo
Segundo deste Artigo, optar pela permanência dos recursos no caixa do Fundo.
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Parágrafo Quarto. As Distribuições serão feitas sob a forma de:
(i)

amortização de Cotas, sempre proporcionalmente ao número de Cotas integralizadas por
cada Cotista;

(ii)

resgate de Cotas quando da liquidação do Fundo; e

(iii)

pagamento de Taxa de Performance, quando destinadas a remunerar o Gestor.

Parágrafo Quinto. O Fundo não realizará quaisquer Distribuições aos Cotistas que estiverem em situação
de inadimplência, tal como previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo 31.
Parágrafo Sexto. Do total de cada distribuição, o Gestor e os Cotistas dividirão o montante a ser
distribuído de acordo com o procedimento descrito abaixo:
(i)

primeiramente, serão realizados os pagamentos relativos às amortizações das Cotas ou ao
resgate das Cotas, quando da liquidação do Fundo, serão integralmente destinados aos
Cotistas, pro rata e proporcionalmente ao Capital Integralizado de cada Cotista, até que
todos os Cotistas tenham recebido o valor correspondente a 100% (cem por cento) do seu
respectivo Capital Integralizado;

(ii)

posteriormente, serão realizados os pagamentos relativos às amortizações das Cotas ou
ao resgate das Cotas, quando da liquidação do Fundo, serão integralmente destinados aos
Cotistas, pro rata e proporcionalmente ao Capital Integralizado de cada Cotista, até que os
Cotistas tenham recebido o valor correspondente à correção do respectivo Benchmark
sobre o Capital Integralizado, até o momento de cada Distribuição;

(iii)

uma vez atendido o disposto nos incisos (i) e (ii) acima, 100% (cem por cento) dos valores
que excederem o somatório dos montantes indicados nos incisos (i) e (ii) acima serão
destinados ao Gestor (catch-up) até que o Gestor tenha recebido o valor correspondente
a 20% (vinte por cento) (a) do montante indicado no inciso (ii) acima, e (b) do montante
recebido pelo Gestor conforme indicado neste inciso (iii); e

(iv)

uma vez atendido o disposto nos incisos (i), (ii) e (iii) acima, qualquer amortização de
Cotas subsequente ou resgate de Cotas, quando da liquidação do Fundo, será destinado
da seguinte forma: (a) 80% (oitenta por cento) será destinado aos Cotistas sob a forma
de amortização ou resgate das Cotas; e (b) 20% (vinte por cento) será destinado ao Gestor
a título de Taxa de Performance.

Parágrafo Sétimo. A Taxa de Performance será paga (i) por ocasião de cada amortização das Cotas
realizada nos termos deste Regulamento, ou (ii) na ausência de amortizações, quando do pagamento das
quantias recebidas pelos Cotistas na liquidação do Fundo, em qualquer caso, desde que todo o Capital
Integralizado corrigido pelo Benchmark já tenha sido devolvido aos Cotistas, e estará sujeita às regras,
limites e condições estabelecidas neste Regulamento.
Parágrafo Oitavo. Nos termos do Artigo 22 deste Regulamento, nas hipóteses de destituição sem Justa
Causa ou Renúncia Motivada do Gestor, o Gestor fará jus ao recebimento de parcela equivalente a 90%
(noventa por cento) do valor da Taxa de Performance relacionada àqueles investimentos do Fundo que
foram efetivamente consumados ou cujos termos foram pactuados, por meio de documento escrito, antes
da sua destituição sem Justa Causa ou da Renúncia Motivada (“Taxa de Performance Complementar”).
Parágrafo Nono. Para fins de esclarecimento, a parcela da Taxa de Performance Complementar só será
devida e paga pelos Cotistas ao Gestor, se e quando houver pagamentos a título de Taxa de Performance
relacionada àqueles investimentos do Fundo que foram efetivamente consumados ou cujos termos foram
pactuados, por meio de documento escrito, antes da destituição sem Justa Causa ou da Renúncia Motivada
do Gestor, e somente caso o retorno efetivamente auferido pelos Cotistas justifique o pagamento dos
valores apurados a título de Taxa de Performance.
Parágrafo Décimo. O pagamento da Taxa de Performance Complementar será realizado na mesma
forma, proporção e prazo de pagamento fixados na venda direta ou indireta de parte e/ou da totalidade
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das Sociedades Investidas: (i) que já faziam parte da carteira do Fundo na data da destituição sem Justa
Causa ou da Renúncia Motivada do Gestor; ou (ii) cujo ingresso na carteira do Fundo foi pactuado através
do Gestor, por meio de documento escrito, antes da data de sua destituição sem Justa Causa ou de sua
Renúncia Motivada, mesmo que o efetivo ingresso de tal Sociedade Investida na carteira do Fundo só tenha
sido efetivado após a destituição sem Justa Causa ou Renúncia Motivada do Gestor.
CAPÍTULO VII – OFERTA, SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS
Artigo 25 - Cotas. As Cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, são escriturais
e nominativas.
Artigo 26 - Classe das Cotas. O Fundo contará com 2 (duas) classes de Cotas distintas, sendo elas:
(i)

Cotas Classe A: classe de Cotas destinadas a Investidores Qualificados, sujeita ao
mecanismo de controle de chamadas de capital definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30
deste Regulamento e sujeitas aos limites de aplicação máxima ou mínima tais como
definidos nos documentos de aprovação da respectiva emissão e oferta das Cotas Classe
A; e

(ii)

Cotas Classe B: classe de Cotas destinadas a Investidores Qualificados, não sujeita ao
mecanismo de controle de chamadas de capital definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30
deste Regulamento e sujeitas aos limites de aplicação máxima ou mínima tais como
definidos nos documentos de aprovação da respectiva emissão e oferta das Cotas Classe
B.

Parágrafo Único. As Cotas conferirão iguais direitos e obrigações aos Cotistas, não havendo, portanto,
direitos políticos e/ou econômico-financeiros distintos entre os Cotistas detentores de Cotas Classe A e
Cotistas detentores de Cotas Classe B, observado, em relação aos Cotistas detentores de Cotas Classe A,
a integralização por conta e ordem, de acordo com o mecanismo de controle de chamadas de capital. Para
fins de esclarecimento, em que pese a inexistência de distinção entre os direitos políticos e/ou econômicofinanceiros das Cotas, os cotistas detentores de Cotas Classe A passarão a ser cotistas do Fundo DI,
estando sujeitos, portanto, ao disposto no inciso (vii) do Artigo 14.
Artigo 27 - Primeira Emissão de Cotas. A primeira emissão de Cotas será deliberada pelo
Administrador sem a necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo Único. Enquanto não houver subscrição de Cotas, o Administrador poderá deliberar acerca de
emissões de cotas adicionais sem necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas.
Artigo 28 - Novas Emissões de Cotas. Após a subscrição de Cotas por qualquer Cotista, eventuais
novas emissões de Cotas somente poderão ocorrer mediante aprovação da Assembleia Geral de Cotistas,
sem limitação de valor.
Artigo 29 - Subscrição. As Cotas deverão ser subscritas pelos Cotistas mediante a assinatura de Boletins
de Subscrição, cuja validade dependerá da autenticação por parte do Administrador.
Parágrafo Primeiro. Previamente à subscrição das Cotas, os Cotistas deverão firmar um Compromisso
de Investimento, conforme modelo a ser fornecido pelo Administrador, bem como efetuarem seu cadastro
perante o Administrador, nos termos exigidos por este.
Parágrafo Segundo. Além do cadastro prévio mencionado no Parágrafo Primeiro deste Artigo, os Cotistas
também deverão manter seu cadastro atualizado perante o Administrador conforme critérios e
periodicidade por este exigidos.
Artigo 30 - Integralização. Sem prejuízo do disposto no Parágrafo Sexto abaixo, durante todo o Prazo
de Duração do Fundo, o Administrador, mediante deliberação do Gestor, poderá realizar chamadas de
capital mediante as quais cada Cotista será convocado a realizar integralizações de Cotas para que tais
recursos sejam dirigidos à realização de investimentos do Fundo em Sociedades Alvo e/ou Sociedades
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Investidas ou, ainda, para atender às necessidades de caixa do Fundo, observado ainda, em relação às
Cotas Classe A, a integralização por conta e ordem, de acordo com o mecanismo de controle de chamadas
de capital.
Parágrafo Primeiro. As Cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional ou mediante a
entrega de ativos de emissão das Sociedades Investidas, conforme as condições previstas no Boletim de
Subscrição e no Compromisso de Investimento, no prazo estipulado pela chamada de capital
correspondente, realizada pelo Administrador com, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da
data limite para depósito, mediante o envio de correspondência dirigida para os Cotistas através de carta
ou correio eletrônico, aos endereços de contato constantes no cadastro mantido pelo Cotista junto ao
Administrador.
Parágrafo Segundo. Para todos os fins, será considerada como data de integralização de Cotas a data
em que efetivamente os recursos estiverem disponíveis na conta corrente do Fundo e, nos casos de
integralização em ativos, a data em que tais ativos passarem a ser de titularidade do Fundo.
Parágrafo Terceiro. Em até 10 (dez) dias úteis contados da integralização das Cotas, o Cotista deverá
receber comprovante de pagamento referente à respectiva integralização, emitido pelo Administrador ou
pelo prestador do serviço de escrituração das Cotas do Fundo.
Parágrafo Quarto. O patrimônio líquido inicial mínimo estabelecido para funcionamento do Fundo é de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo Quinto. Os casos de integralização mediante a entrega de ativos deverão ser precedidos da
apresentação de laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, que possua conteúdo
considerado como satisfatório pelo Administrador.
Parágrafo Sexto. Os investidores que subscreverem Cotas Classe A estarão sujeitos ao mecanismo de
controle de chamadas de capital, nos termos a serem estabelecidos nos respectivos Boletins de Subscrição
e Compromissos de Investimento. Em caso de chamada de capital do Fundo, o distribuidor da respectiva
emissão deverá, em nome de cada cotista detentor de Cotas Classe A da respectiva emissão, efetuar a
integralização da chamada de capital, nos termos e no prazo estipulados pela chamada de capital
correspondente, utilizando os recursos recebidos pelo cotista detentor de Cotas Classe A em sua conta
detida junto ao distribuidor, decorrentes da distribuição de rendimentos pelo Fundo DI. Referido envio de
recursos pelo distribuidor, em nome de cada cotista detentor de Cotas Classe A, ocorrerá de forma imediata
e automática, a cada chamada de capital do Fundo, não podendo o cotista detentor de Cotas Classe A
impedir, de qualquer forma, o atendimento das obrigações de integralização das Cotas Classe A assumidas
nos respectivos documentos de subscrição.
Artigo 31 - Mora na Integralização. O Cotista que em até 5 (cinco) dias úteis contados do prazo final
de sua obrigação de integralizar Cotas na forma e condições previstas neste Regulamento e no
Compromisso de Investimento, não cumprir com sua respectiva obrigação, ficará de pleno direito,
independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, automaticamente constituído em
mora (“Cotista Inadimplente”).
Parágrafo Primeiro. O Administrador, após orientação do Gestor, ficam desde já autorizados a tomar as
seguintes medidas com relação ao Cotista Inadimplente, sem prejuízo de outras medidas a serem tomadas
no interesse do Fundo:

(i)

deduzir o valor inadimplido de quaisquer Distribuições devidas ao Cotista Inadimplente,
desde a data em que o saldo deveria ter sido pago até a data em que ocorrer o pagamento
integral desse saldo, sendo certo que eventuais saldos existentes após tal dedução, se
houver, serão entregues ao Cotista Inadimplente, observado o disposto abaixo, dispondo
o Administrador de todos os poderes para fazer tal compensação em nome do referido
Cotista Inadimplente e, conforme o caso, para integralizar Cotas com os recursos de tais
Distribuições em seu nome;

(ii)

suspender todo e qualquer direito político e econômico-financeiro do Cotista Inadimplente
com relação à totalidade das Cotas subscritas pelo Cotista Inadimplente (incluindo o direito
de receber Distribuições quando da liquidação do Fundo), até o que ocorrer primeiro entre
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(a) a data em que for integralmente quitada a obrigação do Cotista Inadimplente, e (b) a
data de liquidação do Fundo;

(iii)

suspender o direito de o Cotista Inadimplente alienar suas Cotas, nos termos deste
Regulamento;

(iv)

caso o descumprimento perdure por mais de 60 (sessenta) dias contados da data em que
o respectivo pagamento deveria ter sido realizado, alienar a totalidade das Cotas
(subscritas e integralizadas, se houver) detidas pelo Cotista Inadimplente aos demais
Cotistas ou a qualquer terceiro, a valor patrimonial ou com deságio de até 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor patrimonial das Cotas integralizadas, com base no patrimônio
líquido do Fundo na data da alienação, a fim de obter recursos para pagamento dos valores
devidos ao Fundo, e que os recursos obtidos com a respectiva alienação poderão ser
deduzidos dos prejuízos e despesas descritos no Parágrafo Quarto deste Artigo 31;

(v)

nos termos do Artigo 43, inciso II, alínea “c”, da Instrução CVM 578/16 e conforme
orientação do Gestor, contrair, em nome do Fundo, empréstimo para sanar o referido
inadimplemento e limitado ao valor inadimplido, direcionando os juros e demais encargos
ao Cotista Inadimplente, podendo o Administrador, em nome do Fundo e conforme
orientação do Gestor, dar as Cotas do Cotista Inadimplente em garantia ao empréstimo (e
direcionar os recebíveis oriundos de tais Cotas do Cotista Inadimplente para sanar tal
empréstimo), nas condições acordadas entre o Administrador e a instituição concedente
do empréstimo; e

(vi)

promover a imediata destituição e substituição dos membros indicados pelo Cotista
Inadimplente à qualquer conselho, comitê ou órgão de governança do Fundo que
eventualmente vier a ser constituído na forma prevista neste Regulamento.

Parágrafo Segundo. A partir da data em que determinado Cotista se tornar um Cotista Inadimplente,
nos termos do caput deste Artigo, o Administrador e o Gestor, conforme aplicável e após orientação do
Gestor, deverão iniciar, por si ou por meio de terceiros, os procedimentos de cobrança extrajudicial e/ou
judicial para a cobrança dos valores correspondentes às Cotas não integralizadas pelo Cotista
Inadimplente, acrescidos (a) do valor correspondente ao débito atualizado pelo IPCA, pro rata temporis
entre a data em que tal pagamento deveria ter sido feita e a data em que for efetivamente realizado,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês; e (b) de multa equivalente a (b.1) 2% (dois por cento)
sobre o débito corrigido, caso o descumprimento perdure por até 30 (trinta) dias contados da data em que
tal pagamento deveria ter sido realizado, ou (b.2) 30% (trinta por cento) sobre o débito corrigido, caso o
descumprimento perdure por mais de 30 (trinta) dias contados da data em que tal pagamento deveria ter
sido realizado.
Parágrafo Terceiro. Na hipótese de alienação das Cotas do Cotista Inadimplente, nos termos do inciso
(iv) do Parágrafo Primeiro deste Artigo, será alienada a totalidade das Cotas subscritas. Desta forma, caso
as Cotas sejam alienadas a mais de um investidor, deverá ser definida a divisão das Cotas por adquirente
na proporção do Capital Subscrito e Capital Integralizado.
Parágrafo Quarto. Todos os prejuízos e despesas, incluindo honorários advocatícios e lucros cessantes,
causados pelo Cotista Inadimplente e incorridos pelo Administrador, Gestor e/ou pelo Fundo com relação
à inadimplência do Cotista Inadimplente serão integralmente suportadas pelo respectivo Cotista
Inadimplente.
Parágrafo Quinto. Ao aderir a este Regulamento, cada Cotista estará ciente dos poderes
automaticamente por ele conferidos ao Administrador para realizar, em nome do Cotista, os atos descritos
neste Regulamento, como condição da aquisição de Cotas e como meio de cumprir as obrigações
estabelecidas no respectivo Compromisso de Investimento, poderes esses irrevogáveis e irretratáveis, nos
termos do Artigo 684 do Código Civil, e válidos e efetivos pelo prazo em que cada Cotista detiver Cotas.
Parágrafo Sexto. Caso o atraso na integralização seja justificado pelo Cotista e tenha sido originado por
motivos operacionais, o Gestor poderá, a seu exclusivo critério, isentar o Cotista das penalidades previstas
neste Regulamento.
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Artigo 32 - Taxa de Ingresso, Saída e demais comissões. Os subscritores de Cotas do Fundo estarão
isentos do pagamento de taxa de ingresso, saída ou qualquer comissão.
CAPÍTULO VIII - ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
Artigo 33 - Matérias de Competência. Compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas
deliberar sobre:
(i)

as demonstrações contábeis do Fundo apresentadas pelo Administrador, acompanhadas
do relatório dos auditores independentes, em até 180 (cento e oitenta) dias após o término
do exercício social a que se referirem;

(ii)

alteração do Regulamento do Fundo;

(iii)

a destituição ou substituição do Administrador e escolha de seu substituto;

(iv)

a destituição ou substituição do Gestor sem Justa Causa e escolha de seu substituto;

(v)

a destituição ou substituição do Gestor por Justa Causa e escolha de seu substituto;

(vi)

a fusão, incorporação, cisão, transformação ou eventual liquidação do Fundo;

(vii)

a emissão de novas Cotas;

(viii)

o aumento da Taxa de Administração e da Taxa de Performance;

(ix)

a alteração no Prazo de Duração do Fundo;

(x)

a alteração do quórum de instalação e deliberação da Assembleia Geral de Cotistas;

(xi)

deliberar sobre a alteração das disposições deste Regulamento aplicáveis à instalação,
composição, organização e funcionamento de conselhos e/ou comitês que venham a ser
criados pelo Fundo;

(xii)

o requerimento de informações por parte de Cotistas, observado o Parágrafo Único do
Artigo 20 deste Regulamento;

(xiii)

a prestação de fiança, aval, aceite, ou qualquer outra forma de coobrigação e de garantias
reais, em nome do Fundo;

(xiv)

a aprovação dos atos que configurarem potencial conflito de interesses entre o Fundo e o
Administrador ou o Gestor, e entre o Fundo e qualquer Cotista ou grupo de Cotistas que
detenham mais de 10% das cotas subscritas, inclusive em relação às hipóteses previstas
nos Parágrafos Quinto e Sexto do Artigo 42, ficando impedidos de votar na Assembleia
Geral de Cotistas aqueles Cotistas envolvidos no conflito;

(xv)

a ratificação da inclusão, neste Regulamento, de encargos não previstos no Artigo 45 da
Instrução CVM 578/16;

(xvi)

a aprovação do laudo de avaliação do valor justo de ativos utilizados na integralização de
Cotas do Fundo, tal como previsto no Parágrafo Quinto do Artigo 30;

(xvii)

o pagamento, pelo Fundo, de despesas não previstas neste Regulamento como encargos
do Fundo, bem como sobre o aumento dos limites máximos dos encargos previstos neste
Regulamento; e
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(xviii)

alterações de termos, renúncia de direitos e transigências relativamente ao Compromisso
de Investimento.

Parágrafo Primeiro. Este Regulamento poderá ser alterado independentemente de deliberação da
Assembleia Geral de Cotistas sempre que tal alteração:
(i)

decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento às exigências expressas da CVM,
ou de adequação às normas legais ou regulamentares;

(ii)

for necessária em virtude da atualização dos dados cadastrais do Administrador ou dos
prestadores de serviços do Fundo, tais como alteração na razão social, endereço, página
na rede mundial de computadores e telefone; e

(iii)

envolver redução da Taxa de Administração ou da Taxa de Performance.

Parágrafo Segundo. As alterações referidas nos incisos (i) e (ii) do Parágrafo Primeiro deste Artigo
devem ser comunicadas aos Cotistas, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data em que tiverem
sido implementadas.
Parágrafo Terceiro. A alteração referida no inciso (iii) do Parágrafo Primeiro deste Artigo deve ser
imediatamente comunicada aos Cotistas.
Artigo 34 - Forma de Convocação, Local e Periodicidade. A convocação da Assembleia Geral de
Cotistas far-se-á mediante correspondência escrita encaminhada pelo Administrador a cada Cotista, por
meio de correio, correio eletrônico, ou por qualquer outro meio que assegure haver o destinatário recebido
a convocação.
Parágrafo Primeiro. Da convocação, realizada por qualquer meio previsto no caput deste Artigo, devem
constar, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral de Cotistas e, ainda,
de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Parágrafo Segundo. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deverá ser feita com, no mínimo, 15
(quinze) dias corridos de antecedência da data da realização da referida Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo Terceiro. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser convocada pelo Administrador por
iniciativa própria, por recomendação do Gestor ou por solicitação de Cotistas que detenham, no mínimo,
5% (cinco por cento) do total das Cotas subscritas.
Parágrafo Quarto. A convocação por solicitação dos Cotistas, conforme disposto no Parágrafo Terceiro
deste Artigo, deve:
(i)

ser dirigida ao Administrador, que deve, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contado do
recebimento, realizar a convocação da Assembleia Geral de Cotistas às expensas dos
requerentes, salvo se a Assembleia Geral de Cotistas assim convocada deliberar em
contrário; e

(ii)

conter eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto dos demais
Cotistas.

Parágrafo Quinto. O Administrador e/ou o Gestor, conforme o caso, devem disponibilizar aos Cotistas
todas as informações e documentos necessários ao exercício do direito de voto, na data de convocação da
Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo Sexto. Independentemente da convocação prevista neste Artigo, será considerada regular a
Assembleia Geral de Cotistas à qual comparecerem todos os Cotistas.
Parágrafo Sétimo. As Assembleias Gerais de Cotistas serão realizadas, em regra, na sede do
Administrador, e deverão ocorrer, no mínimo, uma vez por ano.
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Artigo 35 - Quóruns de Instalação e Deliberação. Nas Assembleias Gerais de Cotistas, que podem
ser instaladas com a presença de ao menos um Cotista, as deliberações são tomadas por maioria de votos
das Cotas subscritas presentes, cabendo a cada Cota subscrita 1 (um) voto, observado, quanto aos
quóruns específicos, o disposto nos parágrafos abaixo.
Parágrafo Primeiro. Em relação às matérias dos incisos (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (xi), (xiv), (xv), (xvi) e
(xvii) do Artigo 33, as deliberações serão tomadas por Cotistas que representem, no mínimo, a metade
das Cotas subscritas.
Parágrafo Segundo. Em relação à matéria do inciso (ii), (x), (xiii) do Artigo 33, as deliberações serão
tomadas por Cotistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Cotas subscritas.
Parágrafo Terceiro. Em relação à matéria do inciso (iv) do Artigo 33, a deliberação para destituição e/ou
substituição do Gestor sem Justa Causa será tomada por Cotistas que representem, no mínimo, 80%
(oitenta por cento) das Cotas subscritas.
Parágrafo Quarto. Os Cotistas que não participarem da Assembleia Geral de Cotistas, mas tiverem
enviado voto por escrito no formato exigido pelo Administrador, serão considerados para fins do
cômputo dos quóruns de instalação e deliberação previstos neste Regulamento.
Artigo 36 - Elegibilidade para Votar. Somente podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas, os
Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou
procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.
Parágrafo Primeiro. Os Cotistas que tenham sido chamados a integralizar as Cotas subscritas e que
estejam inadimplentes na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas não terão direito a voto.
Parágrafo Segundo. Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas e nem fazer parte do cômputo
para fins de apuração do quórum de aprovação:
(i)

o Administrador ou o 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 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.

Parágrafo Terceiro. Não se aplica a vedação prevista no Parágrafo Segundo deste Artigo quando:
(i)

os únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas no Parágrafo Segundo deste
Artigo; ou

(ii)

houver aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas, manifestada na própria
Assembleia Geral de Cotistas, ou em instrumento de procuração que se refira
especificamente à Assembleia Geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto.

Parágrafo Quarto. O Cotista deve informar ao Administrador e aos demais Cotistas as circunstâncias que
possam impedi-lo de exercer seu voto, nos termos do disposto nos incisos (v) e (vi) do Parágrafo Segundo
deste Artigo, sem prejuízo do dever de diligência do Administrador e do Gestor em buscar identificar os
Cotistas que estejam nessa situação.
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Artigo 37 - Formalização das Deliberações. Dos trabalhos e das deliberações das Assembleias Gerais
de Cotistas será lavrada, em livro próprio, ata assinada pelos Cotistas presentes, exceto por aqueles que
tenham encaminhado voto escrito no formato exigido pelo Administrador.
Parágrafo Primeiro. O Administrador, a seu exclusivo critério, poderá estabelecer que certas decisões
sejam tomadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos Cotistas, desde
que da consulta constem todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto.
Parágrafo Segundo. A ausência de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada como
anuência por parte dos Cotistas, entendendo-se por estes autorizada, desde que tal interpretação conste
da consulta.
CAPÍTULO IX - ENCARGOS DO FUNDO
Artigo 38 - Lista de Encargos. Constituem encargos do Fundo, além da Taxa de Administração, Taxa
de Performance, Taxa de Performance Complementar e Multa por Destituição, conforme aplicável, as
seguintes despesas, que poderão ser debitadas pelo Administrador:
(i)

emolumentos, encargos com empréstimos e comissões pagos por operações do Fundo;

(ii)

taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que
recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo, inclusive a
Taxa de Fiscalização da CVM;

(iii)

registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e
informações periódicas previstas na Instrução CVM 578/16;

(iv)

correspondências e demais documentos do interesse do Fundo, inclusive comunicações
aos Cotistas, tais como despesas com confecção e trânsito, dentre outras;

(v)

honorários e despesas dos auditores encarregados da auditoria das demonstrações
contábeis do Fundo;

(vi)

honorários de advogados, custas e despesas correlatas, incorridas em razão de defesa dos
interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, imputada ao
Fundo, se for o caso;

(vii)

parcela de prejuízos não coberta por apólice de seguro e não decorrente de culpa ou dolo
do Administrador, e/ou do Gestor no exercício de suas respectivas funções;

(viii)

prêmios de seguro, bem como quaisquer despesas relativas à transferência de recursos
do Fundo entre bancos;

(ix)

inerentes à fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo, sem
limitação de valor;

(x)

inerentes à realização de Assembleia Geral de Cotistas ou de outros comitês ou conselhos
que venham a ser criados pelo Fundo, sem limitação de valor;

(xi)

com liquidação, registro, negociação e custódia de operações com ativos, incluindo
despesas de registro e manutenção de contas junto à B3, Selic, CBLC e/ou outras
entidades análogas, devendo ser observado, especificamente no tocante à taxa de
custódia, o limite máximo de 0,045% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, sem
prejuízo do valor mínimo mensal estipulado no Compromisso de Investimento;

(xii)

contratação de terceiros para prestar serviços legais, fiscais, contábeis e de consultoria
especializada, incluindo serviços de avaliação dos títulos e valores mobiliários integrantes
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da Carteira por empresa especializada, sem limitação de valor, observado o disposto no
Parágrafo Primeiro deste Artigo;
(xiii)

relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos
do Fundo;

(xiv)

contribuição anual devida às entidades autorreguladoras ou às entidades administradoras
do mercado organizado em que o Fundo tenha suas cotas admitidas à negociação;

(xv)

despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados
ou recibos de depósito de valores mobiliários;

(xvi)

gastos da distribuição primária de cotas, bem como com seu registro para negociação em
mercado organizado de valores mobiliários;

(xvii)

honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado;

(xviii)

despesas inerentes à constituição do Fundo e/ou às ofertas de suas Cotas (tais como taxa
de registro junto ao Código Anbima, taxa de abertura de conta e/ou registro de oferta de
cotas junto à B3, remuneração do distribuidor das Cotas, despesas com cartório, despesas
com o registro da oferta de Cotas junto à CVM, despesas com advogados, viagens,
hospedagem e alimentação, taxas de estruturação/implantação cobradas pelos
prestadores de serviços do Fundo etc.), sem limitação de valor, sendo passíveis de
reembolso ao Administrador e/ou ao Gestor apenas as despesas que tenham sido
incorridas no prazo máximo de 1 (um) ano de antecedência da data de registro do Fundo
junto à CVM e desde que devidamente comprovadas;

(xix)

remuneração do Administrador e do Gestor, nos termos previstos no Artigo 23 e no inciso
(iii) do Parágrafo Quarto do Artigo 24;

(xx)

despesas com a manutenção do registro do Fundo junto ao Código Anbima e sua
respectiva base de dados.

Parágrafo Primeiro. Para fins de esclarecimento, também serão considerados encargos do Fundo
eventuais despesas com a contratação de terceiros e despesas incorridas por eles ou pelo Gestor e sua
Equipe-Chave para prospecção, originação, monitoramento, reavaliação e desinvestimento de Sociedades
Alvo (incluindo aquelas que não virem eventualmente Sociedades Investidas), Sociedades Investidas e
Outros Ativos, incluindo, mas não se limitando a viagens, hospedagem e alimentação da Equipe-Chave da
Gestora, de outros integrantes da Gestora e daqueles prestadores de serviços indicados no inciso (xii)
deste Artigo.
Parágrafo Segundo. Quaisquer despesas não previstas como encargos do Fundo deverão ser imputadas
ao Gestor, salvo decisão contrária da Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo Terceiro. O Fundo deverá sempre manter em caixa recursos suficientes para fazer frente à,
no mínimo, 1 (um) ano de despesas, de acordo com estimativas feitas pelo Administrador e pelo Gestor,
podendo tal período mínimo ser eventualmente reduzido, a critério do Administrador.
CAPÍTULO X - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Artigo 39 - Regramento Aplicável. As demonstrações contábeis do Fundo deverão ser elaboradas de
acordo com as normas específicas baixadas pela CVM, em especial a Instrução CVM 579/16, devendo ser
objeto de auditoria por auditor independente registrado na CVM ao encerramento de cada exercício social.
Parágrafo Único. O Fundo terá exercício social que se encerrará no último dia de fevereiro de cada ano.
Artigo 40 - Critérios de Contabilização. Para fins do disposto na Instrução CVM 579/16, o Fundo foi
inicialmente enquadrado no conceito de Entidade de Investimento.
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Parágrafo Primeiro. Os ativos de emissão das Sociedades Investidas deverão permanecer contabilizados
a valor justo, o qual deverá ser anualmente mensurado por ocasião da elaboração das demonstrações
contábeis do Fundo, exceto na hipótese prevista no Parágrafo Quarto do Artigo 3º da Instrução CVM
579/16.
Parágrafo Segundo. A mensuração do valor justo será formalizada por meio de laudo de avaliação
elaborado por empresa especializada, a ser contratada em nome do Fundo, sendo de responsabilidade do
Gestor a validação do referido laudo antes de sua utilização para fins de contabilização dos ativos do
Fundo.
Parágrafo Terceiro. Adicionalmente ao laudo previsto no Parágrafo Segundo deste Artigo, na ocorrência
da hipótese prevista no Parágrafo Quarto do Artigo 3º da Instrução CVM 579/16, o Gestor deverá
encaminhar anualmente ao Administrador uma análise de impairment acerca dos ativos de emissão das
Sociedades Investidas, indicando, quando for o caso, a necessidade de constituição de provisões.
Parágrafo Quarto. Os investimentos realizados em Sociedades Investidas sediadas no exterior deverão
ser mensalmente ajustados pela cotação de venda da taxa de câmbio de referência do real por dólares
americanos divulgada pelo Banco Central do Brasil, a PTAX.
CAPÍTULO XI - INFORMAÇÕES PERIÓDICAS
Artigo 41 - Informações Periódicas. O Administrador deverá enviar aos Cotistas, à entidade
administradora de mercado organizado onde as Cotas estejam admitidas à negociação e à CVM, por meio
do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as
seguintes informações:
(i)

trimestralmente, em até 15 (quinze) dias após o encerramento do trimestre civil a que se
referirem, as informações referidas no modelo do Anexo 46-I à Instrução CVM 578/16;

(ii)

semestralmente, em até 150 (cento e cinquenta) dias após o encerramento do semestre
a que se referirem, a composição da Carteira, discriminando quantidade e espécie dos
títulos e valores mobiliários que a integram;

(iii)

anualmente, em até 150 (cento e cinquenta) dias após o encerramento do exercício social,
as demonstrações contábeis auditadas, acompanhadas do relatório do auditor
independente e do relatório do Administrador e Gestor a que se referem o inciso (iv) do
Artigo 17 e o inciso (iii) do Artigo 20.

Parágrafo Primeiro. A informação semestral de que trata o inciso (ii) do caput deste Artigo deve ser
enviada à CVM com base no exercício social do Fundo.
Parágrafo Segundo. Além das disposições previstas neste Artigo, o Administrador e o Gestor também
deverão observar a metodologia e a periodicidade que vierem a ser estabelecidas por deliberações emitidas
pelo Conselho de Recursos de Terceiros do Código Anbima.
Parágrafo Terceiro. O Gestor deverá fornecer aos Cotistas, no mínimo uma vez por ano, atualizações
de seus estudos e análises sobre os investimentos realizados pelo Fundo, tal como exigido pelo inciso (iii)
do Artigo 20, as quais deverão conter atualizações periódicas dos estudos e análises que permitam o
acompanhamento dos investimentos realizados, objetivos alcançados, perspectivas de retorno e
identificação de possíveis ações que maximizem o resultado do investimento.
CAPÍTULO XII - VEDAÇÕES
Artigo 42 - Vedações. É vedado ao Administrador e ao Gestor, direta ou indiretamente, em nome do
Fundo:
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(i)

receber depósito em conta corrente;

(ii)

contrair ou efetuar empréstimos, salvo:
(a)

nos casos em que o Fundo obtenha apoio financeiro direto de Organismos
de Fomento, caso em que este estará autorizado a contrair empréstimos
diretamente dos
Organismos de Fomento, limitados ao montante
correspondente a 30% (trinta por cento) dos ativos do Fundo;

(b)

nas modalidades estabelecidas pela CVM; ou

(c)

para fazer frente ao inadimplemento de Cotistas que deixem de integralizar as
suas Cotas subscritas.

(iii)

prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma, exceto se aprovado
em Assembleia Geral de Cotistas;

(iv)

vender Cotas à prestação, salvo o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 20 da Instrução
CVM 578/16;

(v)

prometer rendimento predeterminado aos Cotistas;

(vi)

aplicar recursos:
(a)
(b)
(c)

na aquisição de bens imóveis;
na aquisição de direitos creditórios, ressalvadas as hipóteses previstas no Artigo
4º ou caso os direitos creditórios sejam emitidos por Sociedades Investidas do
Fundo; e
na subscrição ou aquisição de ações de sua própria emissão.

(vii)

utilizar recursos do Fundo para pagamento de seguro contra perdas financeiras de
Cotistas; e

(viii)

praticar qualquer ato de liberalidade.

Parágrafo Primeiro. O exercício da faculdade prevista na alínea "a" do inciso (ii) do caput deste Artigo
somente será permitido após a obtenção do compromisso formal de apoio financeiro de Organismos de
Fomento, que importe na realização de investimentos ou na concessão de financiamentos em favor do
Fundo.
Parágrafo Segundo. A contratação de empréstimos referida na alínea "c" do inciso (ii) do caput deste
Artigo só pode ocorrer no valor equivalente ao estritamente necessário para assegurar o cumprimento de
compromisso de investimento previamente assumido pelo Fundo.
Parágrafo Terceiro. É vedada ao Fundo a realização de operações com derivativos, exceto quando tais
operações:
(i)

forem realizadas exclusivamente para fins de proteção patrimonial; ou

(ii)

envolverem opções de compra ou venda de ações das Sociedades Investidas com o
propósito de:
(a)

ajustar o preço de aquisição da Sociedade Investida com o consequente aumento
ou diminuição futura na quantidade de ações investidas; ou

(b)

alienar essas ações no futuro como parte da estratégia de desinvestimento.

Parágrafo Quarto. É vedada ao Fundo a aplicação em cotas de fundos de investimento em participações
que invistam, direta ou indiretamente, no Fundo.
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Parágrafo Quinto. Salvo aprovação em Assembleia Geral de Cotistas, é vedada a aplicação de recursos
do Fundo em títulos e valores mobiliários emitidos por Sociedades Alvo das quais participem:
(i)

o Administrador, o Gestor, os membros de conselhos ou outros comitês que venham a ser
criados pelo Fundo e Cotistas titulares de Cotas representativas de 5% (cinco por cento)
do patrimônio do Fundo, seus sócios e respectivos cônjuges, individualmente ou em
conjunto, com porcentagem superior a 10% (dez por cento) do capital social votante ou
total; e

(ii)

quaisquer das pessoas mencionadas no inciso anterior que:
(a)

estejam envolvidas, direta ou indiretamente, na estruturação financeira da
operação de emissão de valores mobiliários a serem subscritos pelo Fundo,
inclusive na condição de agente de colocação, coordenação ou garantidor da
emissão; ou

(b)

façam parte de conselhos de administração, consultivo ou fiscal da Sociedade Alvo
emissora dos valores mobiliários a serem subscritos pelo Fundo, antes do primeiro
investimento por parte do Fundo.

Parágrafo Sexto. Salvo aprovação em Assembleia Geral de Cotistas, é igualmente vedada a realização
de operações, pelo Fundo, em que este figure como contraparte das pessoas mencionadas no inciso (i) do
Parágrafo Quinto deste Artigo, bem como de outros fundos de investimento ou carteira de valores
mobiliários administrados e/ou geridos pelo Administrador e/ou pelo Gestor.
Parágrafo Sétimo. O disposto no Parágrafo Sexto deste Artigo não se aplica quando o Administrador ou
Gestor atuarem:
(i)

como administrador ou gestor de fundos investidos ou na condição de contraparte do
Fundo, com a finalidade exclusiva de realizar a gestão de caixa e liquidez do Fundo; e

(ii)

nas hipóteses previstas no inciso (ii) do Parágrafo Segundo do Artigo 44 da Instrução CVM
578/16.
CAPÍTULO XIII - LIQUIDAÇÃO DO FUNDO

Artigo 43 - Hipóteses de Liquidação. O Fundo deverá ser liquidado quando do término de seu Prazo
de Duração, exceto se (i) a Assembleia Geral de Cotistas vier a deliberar por sua liquidação antecipada ou
(ii) na hipótese prevista no Parágrafo Segundo do Artigo 18 ou (iii) na hipótese prevista no Parágrafo
Oitavo do Artigo 22.
Artigo 44 - Formas de Liquidação. A negociação dos bens e ativos do Fundo será feita pelo Gestor por
meio de uma das estratégias de desinvestimento a seguir:
(i)

venda em bolsa de valores, mercado de balcão organizado, mercado de balcão não
organizado ou em negociações privadas, conforme o tipo de ativo, observado o disposto
na legislação aplicável;

(ii)

exercício, em bolsa de valores, mercado de balcão organizado, mercado de balcão não
organizado ou em negociações privadas, de opções de venda, negociadas pelo Gestor
quando da realização dos investimentos; ou

(iii)

caso não seja possível adotar os procedimentos em (i) e (ii), dação em pagamento dos
bens e ativos do Fundo como forma de pagamento da amortização e/ou do resgate das
Cotas, pelo preço em que se encontram contabilizados na carteira do Fundo e tendo por
parâmetro o valor da Cota em conformidade com o disposto nos itens (i) e (ii) acima.
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Parágrafo Primeiro. Na hipótese prevista no inciso (iii) do caput deste Artigo, será convocada Assembleia
Geral de Cotistas para deliberar sobre os critérios detalhados e específicos para utilização desse
procedimento.
Parágrafo Segundo. Na hipótese de a Assembleia Geral de Cotistas referida no Parágrafo Primeiro acima
não chegar a acordo sobre os critérios detalhados e específicos para dação em pagamento dos bens e
ativos do Fundo como forma de pagamento da amortização e/ou do resgate das Cotas, os bens e ativos
do Fundo serão entregues aos Cotistas mediante a constituição de um condomínio, cuja fração ideal de
cada Cotista será calculada de acordo com a proporção de Cotas detida por cada um sobre o valor total
das Cotas em circulação. Após a constituição do condomínio acima referido, o Administrador estará
desobrigado em relação às responsabilidades estabelecidas neste Regulamento, ficando autorizado a
liquidar o Fundo perante as autoridades competentes.
Parágrafo Terceiro. O Administrador deverá notificar os Cotistas para que elejam um administrador do
referido condomínio, na forma do Código Civil. Caso os Cotistas não procedam à eleição do administrador
do condomínio, essa função será exercida pelo Administrador pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte)
dias, durante o qual os titulares das Cotas deverão reunir-se para proceder à eleição do administrador do
condomínio. Após esse prazo, a função será exercida pelo Cotista que detiver a maioria das Cotas.
Parágrafo Quarto. O Custodiante continuará prestando serviços de custódia pelo prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, contado da notificação referida no Parágrafo Terceiro acima, dentro do qual o
administrador do condomínio indicará ao Administrador e ao Custodiante, hora e local para que seja feita
a entrega dos ativos. Expirado este prazo, o Administrador poderá promover o pagamento em consignação
dos ativos da Carteira, em conformidade com o disposto no Código Civil.
Parágrafo Quinto. Em qualquer caso, a liquidação dos bens e ativos do Fundo será realizada com
observância das normas operacionais estabelecidas pela CVM aplicáveis ao Fundo.
CAPÍTULO XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 45 - Sucessão dos Cotistas. Em caso de morte ou incapacidade de Cotista, o representante do
espólio ou do incapaz exercerá os direitos e cumprirá as obrigações, perante o Administrador, que cabiam
ao de cujus ou ao incapaz, observadas as prescrições legais.
Artigo 46 - Negociação das Cotas. As Cotas do Fundo não poderão ser admitidas à negociação em
mercado de bolsa, observada a possibilidade de sua admissão à negociação em mercado de balcão
organizado, a critério do Administrador e do Gestor, bem como a possibilidade de negociações privadas
das Cotas entre investidores, observado o disposto no Artigo 47 deste Regulamento.
Parágrafo Primeiro. Os adquirentes das Cotas que ainda não sejam Cotistas deverão preencher o
conceito de Investidor Qualificado, bem como deverão aderir aos termos e condições do Fundo por meio
da assinatura e entrega ao Administrador dos documentos por este exigidos, necessários para o
cumprimento da legislação em vigor e efetivo registro como novos Cotistas.
Parágrafo Segundo. O Administrador não estará obrigado a registrar qualquer transferência de Cotas
que não obedeça aos procedimentos descritos neste Regulamento.
Artigo 47 – Transferência das Cotas e Direito de Preferência. As Cotas poderão ser transferidas,
observadas as condições descritas neste Regulamento, no Compromisso de Investimento e na
regulamentação e legislação aplicável, sem aplicação de direito de preferência entre os Cotistas.
Artigo 48 - Sigilo e Confidencialidade. Os Cotistas deverão manter as informações relativas ao Fundo
sob absoluto sigilo e confidencialidade, não podendo revelar, utilizar ou divulgar, direta ou indiretamente,
no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente com terceiros, qualquer destas informações, salvo:
(i)

com o consentimento prévio e por escrito do Administrador e/ou do Gestor, conforme o
caso; ou
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(ii)

se obrigado por ordem judicial e/ou administrativa expressa, inclusive, da CVM, sendo que
nesta última hipótese, o Administrador e/ou o Gestor, conforme o caso, deverá ser
informado por escrito de tal ordem, previamente ao fornecimento de qualquer informação.

Artigo 49 - Conflito de Interesses. No momento da constituição do Fundo não foram identificadas
situações que pudessem ser caracterizadas como conflitos de interesses.
Parágrafo Único. A despeito do disposto no caput deste Artigo, o Administrador e o Gestor deverão
manter os Cotistas atualizados acerca de situações que surjam nas quais haja potencial conflito de
interesses.
Artigo 50 - Arbitragem e Foro. O Administrador, o Gestor, o Fundo e os Cotistas se obrigam a submeter
à arbitragem toda e qualquer controvérsia baseada em matéria decorrente de ou relacionada a este
Regulamento, ou à constituição, operação, gestão e funcionamento do Fundo e que não possam ser
solucionadas amigavelmente pelo Administrador, pelo Gestor, pelo Fundo e pelos Cotistas dentro de um
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias após a notificação da parte envolvida na controvérsia.
Parágrafo Primeiro. O tribunal arbitral será constituído por 3 (três) árbitros, devendo a parte requerente
nomear um árbitro de sua confiança e a requerida nomear outro árbitro de sua confiança, sendo o terceiro
árbitro, que presidirá os trabalhos, nomeado pelos dois árbitros acima mencionados. O árbitro escolhido
pela parte requerente deverá ser nomeado no requerimento de arbitragem; o árbitro escolhido pela parte
requerida deverá ser nomeado na comunicação de aceitação da arbitragem e o terceiro árbitro deverá ser
nomeado no prazo de 5 (cinco) dias contados da aceitação do árbitro da parte requerida. Não será
permitida a instauração de arbitragem multilateral, ou seja, de procedimento arbitral composto por mais
de dois polos antagônicos entre si. Será, contudo, permitido haver mais de uma parte, pessoa física ou
jurídica, em um dos polos.
Parágrafo Segundo. O tribunal arbitral terá sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e
obedecerá às normas estabelecidas no regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM), vigentes
à época da solução do litígio.
Parágrafo Terceiro. Salvo quando de outra forma disposto na decisão arbitral, cada parte pagará os
honorários, custas e despesas do árbitro que indicar, rateando-se entre as partes os honorários, custas e
despesas do terceiro árbitro na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Caso haja mais
de uma parte num dos pólos do procedimento arbitral, os honorários, custas e despesas alocadas ao
referido pólo serão rateados de forma igual entre as mesmas.
Parágrafo Quarto. Qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa,
constituindo título executivo extrajudicial vinculante, obrigando as partes a cumprir o determinado na
decisão arbitral, independentemente de execução judicial.
Parágrafo Quinto. Em face da presente cláusula compromissória, toda e qualquer medida cautelar
deverá ser requerida:
(i)

ao tribunal arbitral (caso este já tenha sido instaurado) e cumprida por solicitação do
mesmo ao juiz estatal competente, ou

(ii)

diretamente ao Poder Judiciário (caso o tribunal arbitral ainda não tenha sido instaurado),
no foro eleito conforme o Parágrafo Sexto abaixo.

Parágrafo Sexto. Caso qualquer controvérsia baseada em matéria decorrente de ou relacionada a este
Regulamento, ou à constituição, operação, gestão e funcionamento do Fundo, não possa por qualquer
razão ser dirimida pela via arbitral, nos termos deste Artigo, fica eleito o foro da Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para
quaisquer ações judiciais relativas ao Fundo ou questões decorrentes deste Regulamento, inclusive para o
cumprimento das medidas cautelares mencionadas no Parágrafo Quinto acima.
Artigo 51 – Fato Relevante. Nos termos do Artigo 53 da Instrução CVM 578/16, o Administrador fará a
divulgação de atos ou fatos relevantes aos cotistas por meio de sistema específico ou via e-mail.
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São Paulo, 14 de março de 2022.
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ANEXO I
Ao Regulamento do Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia 7
Lista de Atividades Vedadas
O Fundo não financiará, de forma direta ou indireta, a produção, o uso, a negociação, a distribuição ou
qualquer atividade envolvendo:
1. Trabalho forçado1 ou trabalho infantil2;
2. Atividades ou materiais considerados ilegais de acordo com as leis ou regulamentos do País Alvo
ou convenções e acordos internacionais, ou sujeitos a eliminação ou proibição internacional, tais
como:
a) Substâncias que destroem a camada de ozônio, PCBs (Bifenilos Policlorados) e outros produtos
farmacêuticos, pesticidas/herbicidas e/ou outros produtos químicos específicos;
b) Animais selvagens ou produtos regulamentados pela Convenção sobre o Comércio Internacional
de Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção – CITES (Decreto nº 3.607, de 21
de setembro de 2000); ou
c) Métodos de pesca insustentáveis (por exemplo, pesca explosiva e pesca com rede de deriva no
ambiente marinho usando redes com mais de 2.5km de comprimento).
3. Comércio transnacional de resíduos e produtos residuais, a menos que esteja em conformidade
com a Convenção de Basileia e os regulamentos subjacentes;
4. Destruição3 de áreas de Alto Valor de Conservação4;
5. Materiais radioativos5 e fibras de amianto ilimitadas;
6. Construção de novas ou extensão de existentes usinas termoelétricas movidas a carvão;
7. Pornografia e/ou prostituição;
8. Conteúdo racista e/ou antidemocrática;
9. Qualquer um dos seguintes produtos, na hipótese desses formarem parte substancial das
atividades de negócios primárias financiadas por um projeto 6:
a) Bebidas alcoólicas (exceto cerveja e vinho);

1 Trabalho forçado significa todo trabalho ou serviço, não realizado voluntariamente, que seja extraído de um indivíduo
sob ameaça de força ou penalidade, conforme definido pelas convenções da OIT.
2 Indivíduos só podem ser empregados se tiverem pelo menos 15 (quinze) anos de idade, conforme definido nas
Convenções de Direitos Humanos Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho - OIT (Convenção sobre
Idade Mínima C138, Artigo 2º), a menos que a legislação local especifique a frequência escolar obrigatória ou a idade
mínima para trabalhar. Em tais casos, será aplicada a idade superior.
3 Destruição significa a (i) eliminação ou diminuição severa da integridade de uma área causada por uma grande
mudança de longo prazo no uso da terra ou da água ou (ii) modificação de um habitat de tal forma que a capacidade
da área de manter sua função é perdido.
4 Áreas de Alto Valor de Conservação (High Conservation Value - HCV) são definidas como habitats naturais
considerados de significância excepcional ou importância crítica (para mais informações, consulte:
http://www.hcvnetwork.org).
5 A restrição não é aplicável à aquisição de equipamento médico, equipamento de controle de qualidade (medição) ou
qualquer outro equipamento em que a fonte de radiação é entendida como trivial ou adequadamente armazenada.
6 Para as Sociedades Alvo e/ou Sociedades Investidas, “substancial” significa mais de 10% de seus balanços ou lucros
consolidados. Para instituições financeiras (bancos), “substancial” significa mais de 10% de sua carteira subjacente.
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b) Tabaco;
c) Armas e munições; ou
d) Jogos de azar, cassinos e empresas equivalentes.
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ANEXO II
Ao Regulamento do Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia 7
Descrição da Equipe Chave do Gestor
A Equipe Chave do Gestor dedicada ao Fundo durante seu Prazo de Duração, sem obrigação de
exclusividade, será integrada por, no mínimo, 03 (três) profissionais devidamente qualificados, que possuirá
as seguintes qualificações e habilitações (“Requisitos Mínimos das Pessoas Chave”):
(i)

graduação em curso superior, em instituição reconhecida oficialmente, no Brasil ou no exterior;
e

(ii)

experiência profissional de, no mínimo 05 (cinco) anos, em atividade de consultoria de
investimentos ou de gestão de recursos de terceiros no mercado financeiro ou de capitais, em
qualquer jurisdição, ou experiência na gestão ou desenvolvimento de ativos relacionados ao
segmento agroindustrial e/ou de alimentos e bebidas, em linha com a política de investimentos
do Fundo, compreendendo originação de oportunidades de investimento, análise de
investimentos, negociação e estruturação de operações.
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ANEXO III
Ao Regulamento do Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia 7
MODELO DE SUPLEMENTO
SUPLEMENTO REFERENTE À (=) EMISSÃO E OFERTA DE COTAS
CARACTERÍSTICAS DA (=) EMISSÃO DE COTAS (“(=) Emissão”)
Montante Total da Oferta

(=)

Quantidade de Classes

(=)

Quantidade Total de Cota

(=)

Preço de Emissão (por Cota)

(=)

Forma de Colocação das Cotas

(=)

Montante Mínimo da Oferta

(=)

Subscrição das Cotas

(=)

Integralização das Cotas

(=)

Preço de Integralização

(=)

(Os termos e utilizados neste suplemento em letra maiúscula, no singular ou no plural, terão os mesmos
significados definidos no Regulamento)
***
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ANEXO IV
ao Regulamento do Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia 7
SUPLEMENTO REFERENTE À PRIMEIRA EMISSÃO E OFERTA DE COTAS
CARACTERÍSTICAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS (“1ª Emissão”)
Quantidade de Cotas Inicial
da Emissão

Emissão de até 500.000 (quinhentas mil) Cotas, entre Cotas Classe
A e/ou Cotas Classe B, conforme definidas no Regulamento e
abaixo, em sistema de vasos comunicantes, no qual a quantidade
de Cotas Classe A e/ou de Cotas Classe B, conforme o caso, será
abatida da quantidade total de Cotas Classe A e/ou Cotas Classe B,
sendo o montante final definido quando da realização do
procedimento de bookbuilding da Oferta.

Classes de Cotas

Nos termos do Artigo 26 do Regulamento, a 1ª Emissão
compreende a emissão de 2 (duas) classes de cotas distintas,
sendo elas:

Montante Total da Oferta

(i)

Cotas Classe A: classe de Cotas destinadas a
pessoas naturais ou pessoas jurídicas que sejam
Investidores Qualificados, sujeita ao mecanismo
de controle de chamadas de capital definido no
Parágrafo Sexto do Artigo 30 do Regulamento e
sujeita a um investimento mínimo inicial por
Cotista de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
e

(ii)

Cotas Classe B: classe de Cotas destinadas a
Investidores Qualificados, incluindo pessoas
naturais,
pessoas
jurídicas,
fundos
de
investimento, entidades fechadas e abertas de
previdência
complementar
ou
sociedades
seguradoras, entre outros, não sujeita ao
mecanismo de controle de chamadas de capital
definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30 do
Regulamento e sujeita a um investimento mínimo
inicial por Cotista de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais).

Montante resultante da multiplicação da Quantidade de Cotas
Inicial da Emissão, a ser definida após o procedimento de
bookbuilding, pelo Preço de Subscrição, correspondente a
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sem prejuízo da
emissão de Cotas do lote adicional, conforme faculdade prevista no
artigo 14, §2º, da Instrução CVM 400, no montante de até 100.000
(cem mil) Cotas do lote adicional, totalizando um montante total da
Oferta de até R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).
Não será admitida a emissão de Cotas de lote suplementar no
âmbito da 1ª Emissão.

Preço de Subscrição

R$ 1.000,00 (mil reais)

Preço de Integralização

Será correspondente ao Preço de Subscrição, sem qualquer de taxa
de ingresso.
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Forma de Colocação das
Cotas

(i)
Regime: Oferta pública com melhores esforços de
distribuição, nos termos da Instrução CVM 400;
(ii)
Público-Alvo: Investidores Qualificados; e
(iii)
Coordenador Líder: XP Investimentos CCTVM S.A.

Distribuição
Parcial
Montante
Mínimo
Emissão

Será admitida a distribuição parcial de Cotas da Primeira Oferta,
observado o montante mínimo da emissão equivalente a
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)
(“Montante Mínimo da Emissão”).

e
da

Caso não haja o atingimento do Montante Mínimo da Emissão, a
Primeira Oferta será cancelada, sendo as Cotas subscritas
automaticamente canceladas com a devolução de eventuais
recursos aportados no Fundo aos Cotistas que subscreveram Cotas
no âmbito da 1ª Emissão.
Subscrição das Cotas

A subscrição ou aquisição dos valores mobiliários objeto da oferta
de distribuição deverá ser realizada no prazo máximo de 6 (seis)
meses, contado da data de divulgação do Anúncio de Início de
Distribuição.

Integralização das Cotas

Ao receber a Chamada de Capital, o Cotista será obrigado a
integralizar parte ou a totalidade de suas Cotas, no prazo de até
10 (dez) dias úteis contados do recebimento da respectiva
Chamada de Capital, nos termos dos respectivos Compromissos de
Investimento e do Regulamento.
Especificamente para os Cotistas Classe A, a integralização de
Cotas será realizada mediante Chamadas de Capital nas mesmas
condições aplicáveis aos demais Cotistas, observado, no entanto,
que suas Cotas serão integralizadas por conta e ordem, conforme
mecanismo de Controle de Chamadas de Capital (conforme
definido no Parágrafo Sexto do Artigo 30 do Regulamento e no
Compromisso de Investimento), sempre pari passu com as demais
classes de Cotas.

(Os termos e utilizados neste suplemento em letra maiúscula, no singular ou no plural, terão os mesmos
significados definidos no Regulamento)
***
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
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DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR
NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
PARATY CAPITAL LTDA., instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, nos termos
do Ato Declaratório nº 13.239, de 22 de agosto de 2013, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua dos Pinheiros, 870, 13º andar, Cj. 133, Pinheiros, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
18.313.996/0001-50, representada neste ato na forma de seu contrato social (“Administrador”), na
qualidade de administrador do AGROFUNDO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações, inscrito no
CNPJ/ME sob o nº 44.544.223/0001-95 (“Fundo”), constituído sob a forma de condomínio fechado,
por meio do “Instrumento Particular de Constituição do PC 48 Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia”, celebrado pelo administrador do Fundo em 03 de dezembro de 2021, vem, no âmbito
da distribuição pública de cotas classe A e cotas classe B da primeira emissão do Fundo ("Oferta" e
"Cotas", respectivamente) , nos termos do Artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro
de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:
o “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública das Cotas Classe A e das Cotas Classe B da
Primeira Emissão do Agrofundo Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia”
(“Prospecto Preliminar”) contém, e o “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública das Cotas Classe
A e das Cotas Classe B da Primeira Emissão Agrofundo Brasil Fundo de Investimento Participações
Multiestratégia” (“Prospecto Definitivo”) conterá, nas respectivas datas de disponibilização, as
(i)

informações relevantes, verdadeiras, consistentes, corretas, suficientes e necessárias ao conhecimento,
pelos investidores da Oferta, do Administrador, das Cotas, do Fundo, suas atividades, situação
econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes;
(ii)
o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo, bem como suas atualizações, foi e
serão, respectivamente, elaborados de acordo com as normas pertinentes, incluindo a Instrução CVM
400;

(iii)
as informações prestadas e fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta,
inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro do Fundo e as
constantes do estudo de viabilidade econômico-financeira do empreendimento, se houver, que venham
a integrar o Prospecto Preliminar ou Prospecto Definitivo, são verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e
(iv)
é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta.
São Paulo, 11 de março de 2022.

PARATY CAPITAL LTDA.
na qualidade de Administrador
CHRISTIANO JONASSON
DE CONTI MEDEIROS

Assinado de forma digital por
CHRISTIANO JONASSON DE CONTI
MEDEIROS
Dados: 2022.03.11 10:00:13 -03'00'

FERNANDO
TAMINATO:17617955898

Nome: Christiano Jonasson de Conti Medeiros
Cargo: Diretor

Nome: Fernando Taminato
Cargo: Diretor
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ANEXO VI

SETOR DE ATUAÇÃO E INFORMAÇÕES DO GESTOR
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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Anexo VI
Aqua Capital Private Equity Agro
Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia 7

COORDENADOR LÍDER

GESTORA
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8 Motivos para Investir no Aqua Capital Private Equity Agro
Um dos maiores fundos especializados no Agro & Alimentos
(Top 8 de performance na categoria no mundo3)
Especialista no Agro & Alimentos com Sócios juntos há 12 anos e 39 aquisições
Performance comprovada, com Fundo II apresentando retorno de 42.7% a.a.¹

•
•
1
2
3

Foco de investimentos nas Américas, maior exportador de Agro & Alimentos do mundo

4

Setor resiliente às oscilações de mercado e com proteção à inflação

5

Oportunidade de capturar macrotendências transformando o Agro & Alimentos

6

Referência global em Impacto no combate às mudanças climáticas

7

Criando valor através do uma metodologia ”mão na massa” proprietária (PGTI2)

8

Notas: (1) TIR bruta do Fundo II de 31/12/2021, segundo avaliação de ativos feita pelo Gestor. Não leva em consideração despesas, taxas de administração e juros. (2) “PGTI” é a
metodologia do Aqua Capital para criação de valor nas empresas a partir da profissionalização, crescimento, transformação e impacto. (3) Segundo Prequin, consultora e provedora de
serviços de análise de dados e pesquisa de mercado ao setor de investimentos alternativos, em 2021 na categoria de Fundos Buy-out de Recursos Naturais entre $250-499m (vintages
2013-2018).
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Aqua Capital é Uma Firma em Private Equity Líder no Agro & Alimentos
Somos uma das maiores firmas de PE do mundo no Agro & Alimentos...
2
fundos desenvolvidos desde o início da firma

28

...reconhecida pela Preqin3 como
•

Top 10 performer global em
Recursos Naturais mid-market PE

•

1 dos 2 únicos Fundos Latam Top
10 em todas as diferentes
categorias

R$1,8Bi
valor captado dos fundos anteriores¹

39

profissionais de investimento

investimentos em quatorze
plataformas²

+R$7,2Bi em 2020

+7.000

receitas combinadas das empresas do portfólio

funcionários nas empresas do portfólio

...sendo uma das firmas mais
premiadas da América Latina
em ASG4
5
5
Premiações
recebidos pelo

LAVCA4

Empresas do portfólio
certificadas pela
Ecovadis5

Notas: (1) Fundos captados em USD; Para conversão USD/BRL foi utilizado o FX do ano de início do Fundo, sendo: (i) Fundo 1 (2012): 2,03 e (ii) Fundo II (2016): 3,83. (2) Investimentos organizados em 14 plataformas, das quais 3 se fundiram para criar o
AgroGalaxy. Três plataformas totalmente desinvestidas, Huddle Group, Fertiláqua e Grand Cru. Em Março de 2022, o Aqua Capital adquiriu a empresa colombiana Aderezos. (3) Preqin, consultora e provedora de serviços de análise de dados e pesquisa de
mercado ao setor de investimentos alternativos e (4) Uma das firmas mais premiadas de Private Equity pela LAVCA, a Associação para Investimentos de Capital Privado na América Latina. (5) EcoVadis: Consultor de rating de ASG.
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5

Private Equity Dedicado ao Agro & Alimentos – Estratégia e Track Record Comprovados
Fundo I

Fundo II

Fundo III

Ano de início

2012

2016

2022

Foco

Brasil

América do Sul

Américas²

Internacional

Internacional

Internacional + Brasil

R$352m¹

R$1,449m¹

Final do Período de Desinvestimento

Início do Período de Desinvestimento

Captação de Recursos

11 investimentos

27 investimentos

30 – 35 investimentos

(5 plataformas)

(8 plataformas)

(8 – 11 plataformas)³

12.6%

42.7%

Alvo: IPCA + 25%5

Base de Investidores

Tamanho (em milhões)

Status atual

Número de investimentos6

Retornos4

Alvo: R$2.1B
Cap: R$2.6B

Nota: (1) Fundos captados em USD. Para conversão USD/BRL foi utilizado o FX do ano de início: (i) Fundo 1 (2012): 2,03 e (ii) Fundo II (2016): 3,83. (2) No caso do FIP Oferta 400, investimentos fora do Brasil limitados a 20% do tamanho do FIP. (3) Quantidade de investimentos e
plataformas alvo esperado dado avaliação do Gestor. (4) No caso dos Fundo I e Fundo II, retornos brutos referentes a 31/12//2021. Não leva em consideração despesas, taxas de administração e juros. (5) Considera o retorno esperado sobre os recursos após chamadas de capital
pelo Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia 7. No caso das Cotas Classe A, não considera o efeito do Fundo DI nos retornos totais. (6) No caso dos Fundos I e II, considera a totalidade das plataformas, mesmo que já
desinvestidas.
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6

Uma das Equipes mais Experientes em Investimentos de Agro & Alimentos em Private Equity
Sócios trabalhando juntos há mais de 12 anos com mais de 20 anos de experiência no mercado Financeiro e Agronegócio
Profissionais com atuação internacional com backgrounds complementares: CEOs e Executivos Seniores do mercado agro
e financeiro
Time com expertise setorial e experiencia em Private Equity no Agro & Alimentos

c

Sebastian Popik
Fundador e Sócio
Diretor

c

Jorge Ahumada
Sócio Sênior

18+ anos em PE, dos quais 12+ como Sócio Diretor no Aqua
Capital

c

Antes, Sócio na Pampa Capital, CEO da Salutia, e consultor de
negócios da Booz & Co
20+ anos no mercado financeiro, dos quais 12 como Sócio no
Aqua Capital

c

Agustin Blanco
Managing
Director

c

Julian Jaramillo
Managing
Director

c

Gustavo Eiben
Diretor de Desenv.
de Negócios

Antes, Diretor no JP Morgan, e Vice Presidente do ING Bank

11+ anos de experiência em PE
c

Tomas Romero
Sócio

Antes, Associado sênior na Value Partners e time de Equity
Research no Franklin Templeton Investments

r ===========:

c

Eli Ziskind
Sócio

15+ anos no mercado financeiro, dos quais 10+ como especialista
em Agro & Alimentos
Antes, Head de Agronegócio do Investment Banking no Credit
Suisse (EUA)

Elaine Schulze
Managing
Director

+2 anos no Aqua Capital
Antes, Sr. VP no Itaú BBA, VP no Merril Lynch e Associada no
Lehman Brothers

+7 anos no Aqua Capital
Antes, CEO e CFO na Salutia, e Diretor Operacional na Vittal

+2 anos no Aqua Capital
Antes, CEO no Alfa Group e Alpina, e anterior Embaixador da
Colômbia na Suíça
+1 ano no Aqua Capital
Antes, Sócio na APIS Partners, MD na Rohatyn, Head de RI na
Aureos Capital e Analista no UBS

7

265

Suportado por Senior Advisors e Operating Partners com Vasta Experiência
Equipe Aqua Capital impulsionada por experts da indústria
Senior Advisors e Operating Partners

Thomas Hardy
Senior Advisor

Operating Partners atuando como CEOs

Operating Partners Funcionais e Lead Consultants

40+ anos de experiência na indústria
financeira, ex-Sócio McKinsey &
Company

Deborah Araujo
Functional
Operating
Partner

i-

20+ anos de experiência como RH
sênior na gestão de talentos e
excelência organizacional

Antonio Zem
~

1

~
j-

L_

iCarlos Heneine
Senior Advisor

Rafael Dantas
Acting
Operating
Partner

30+ anos de experiência na indústria
financeira, CEO - Quilvest Capital
Partners Dubai

12+ anos de experiência em TI,
liderando grandes estruturações de TI

Welles Pascoal
L_

J

Antes, CEO do FMC Latam, 34+ anos
de experiência em Agro. Atualmente é
CEO da Biotrop

Antes, CEO da Dow, 35+ anos de
experiência em Agro. Atualmente é CEO
da AgroGalaxy

1

,-----Angel Uribe
Senior Advisor

Michelle Galvão 20+ anos de experiência em Finanças
Lead
Corporativas, liderando discussões de
Consultant
estrutura de capital

20+ anos de experiência em PE e
Growth, CIO - MELI Kaszek Pioneer
Corp

Luciano Roppa

L_

Antes, CEO da Nutreco Latam, 30+
anos de experiência em Agro.
Atualmente é CEO da Yes

7

1
1

Gustavo Pimenta
Operating Partner

25+ anos de experiência em CPG.
Atualmente atuando como Operating
Partner na Rech e Puravida

0

1

Jorge Rocha
Operating Partner

20+ anos de experiência em CPG,
como COO e CEO, incluindo
investidas de fundos de PE
1

8
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O Mercado de Private Equity
Fundos de Private Equity buscam gerar retornos superiores aos de mercado através da gestão ativa de suas empresas do portfólio

Dinâmica do Private Equity
Captação de Recursos
Fundos de Private Equity captam recursos de investidores com uma
perspectiva de retornos superiores no longo prazo.

Tipos de investimento de Private Equity

1

©

~

Venture Capital
Investimentos em companhias early-stage/startups, que geram retornos a
partir do crescimento acelerado destas empresas. Geralmente exerce-se um
papel passivo e minoritário nestes investimentos.
Foco do Aqua Capital

Período de Investimento

2

Os fundos investem o capital captado durante 5 anos em ativos
privados alinhado com sua estratégia de investimentos.

Crescimento e Transformação

3

Trabalho intenso voltado ao desenvolvimento e transformação das
empresas do portfólio, com intuito de criar valor e gerar retornos.

Growth Capital
Investimentos de controle ou minoritário em empresas relativamente
maduras, alocando capital para executar projetos de expansão, por exemplo,
migração para novos mercados ou desenvolvimento de novos produtos.

Buy Out
Investimentos majoritários em companhias maduras, gerando valor através de
iniciativas de crescimento orgânico e/ou inorgânico (M&A) e de transformação
estratégica.
1

1
1
1
1

-------

Período de Desinvestimento

4

Desinvestimento das empresas do portfólio através da venda para
compradores estratégicos ou financeiros ou através da Bolsa (IPO).

Outros
Diversas categorias também podem ser considerados investimentos Private
Equity, como investimentos imobiliários e em reestruturação empresarial.

10
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Aqua Capital Track Record
Performance sólida e constante

Retorno bruto¹. TIR (%) e MOIC em R$

Fundo I

Fundo II

Retorno Anual vs. índice de mercado (2012 – 2021)

Retorno Anual vs. Índice de mercado (2016 – 2021)

42,7%

16,6%
16,6%

12,6%

Aqua Fundo I

9,0%
9,0%

8,5%
8,5%

Ibovespa

CDI

6,9%
6,9%

Aqua Fundo II

MOIC: 2,1x

Ibovespa

CDI

MOIC: 3,0x

Retorno em Desinvestimentos: TIR: 21,1% / MOIC: 3,4x
Notas: (1) Retorno bruto referentes a 31/12/2021. Segundo avaliação de ativos feita pelo Gestor. Não leva em consideração despesas, taxas de administração e juros.
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Aqua Capital Fundo I
Alinhamento à Estratégia do Fundo III

•

FERTILÁQUA

Fertilizantes Especiais

100% vendida para player estratégico internacional
▪ Poder de transformar o negócio com inovações em P&D
▪ Consolidação do setor via aquisições e estabelecimento de presença nacional

Alto

Varejo e Distribuidora de Vinhos

Médio

100% vendida para player estratégico brasileiro
▪ Setor altamente dependente de performance econômica e mudanças tarifárias
▪ Poder de transformar o negócio criando valor
~
GeneSeas @Aquafeed

▪
▪
▪

Aquacultura

eoMFRIO

Logística e Armazenamento Refrigerado

Necessidade de capital elevada
Poder de repasse de preço limitado
Setor dependente de crescimento econômico

Baixo

13
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Aqua Capital Fundo II
Alinhamento à Estratégia do Fundo III
~1{): BIOTROP
• •

Soloç6u 1m T1cno1og,• 1 ,01~9 e•

purovi do~

)§

Insumos Biológicos Ag
Saúde & Bem Estar

~

Rech ··

Varejo de Insumos
Agrícolas
Varejo de Peças Agrícolas

Aditivos Nutrição Animal
Monetizações

▪ Ativo growth, crescendo +3x mercado
▪ Grande poder de transformação (P&D,
internacionalização) e alta barreira de entrada (patentes

e marca forte)

\)VET

AGRO GALA XY

▪ Consolidação e integração de excelentes
empresas a múltiplos atraentes

minoritária para fundo soberano

▪ Transformação do negócio com digitalização e

inovação

Distribuidor de Saúde Animal

▪ Biotrop: Venda parcela
▪ AgroGalaxy: listada na B3 para
captação primária

ULTRA~ CHEESE

1

Bens de Consumo

▪ Consolidação a múltiplos atraentes

▪

Consolidação de grandes marcas do setor

▪ Poder de crescimento mais limitado

▪

Alta necessidade de capital, ciclo de baixas margens dado

▪ Médio poder de transformação

Alto

Médio

menor poder de repasse de preço

14
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Fundo I e Fundo II – Lições aprendidas
Encontrar empresas que tenham as quatro características de casos de sucesso comprovados

1 Escalável
Modelos de negócios com alto
potencial de crescimento e ganhos de
escala

2 Transformacional

3 Asset light

Modelos de negócios ou produtos com
grande inovação, com clara vantagem
competitiva, capacidade
transformacional e possibilidade de
internacionalização

Baixa necessidade de capital e grande
potencial de um alto ROIC, mitigando
alavancagem e impulsionando
crescimento

4 Baixa comoditização
Modelo de negócios capaz de gerir
preços e margens de forma relevante

15
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Quatro Macrotendências Estão Transformando o Setor do Agro & Alimentos

Demanda por
produzir mais
alimentos, e
de melhor
qualidade
~ 10 bilhões de
pessoas para
alimentar até
2050

Disrupção
tecnológica
transformando
a cadeia de
valor do Agro &
Alimentos

Protagonismo
do Agro &
Alimentos no
combate ao
aquecimento
global

Tech no Agro &
Alimentos está em
rápida expansão,
acelerando
inovação e
transformação no
setor como nunca
antes

Grande impacto
ambiental do Agro
& Alimentos gera
oportunidade para
transformações e
inovações
sustentáveis

Crescente
demanda por
Saúde e
Bem-Estar
As mudanças nos
hábitos de consumo
estão criando novos
segmentos e
transformando os já
existentes

17
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O Fundo III Conta com uma Bem-Definida Estratégia de Investimentos

1

Investir tanto em Buy & Build e
oportunidades Growth

3

Liderar a agenda ASG, combatendo
as mudanças climáticas através do
Agro & Alimentos

2

Replicar o modelo de sucesso
encontrado no Fundo II

4

Replicar nossas teses de
investimento no resto das
Américas

18
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Processo de Investimento – Aqua Capital
Originação

Decisão de Investimento

A experiência, reputação e relacionamentos no setor
permitem que o Aqua obtenha oportunidades únicas
Fluxo de oportunidades de investimento
proprietários por meio de estratégias de
investimento direcionadas de cima para baixo
Vantagem em processos competitivos
através do conhecimento do setor

A disciplina de investimento impulsiona sólidos
termos de aquisição

o

Princípios do Desinvestimento
Selecionando setores e alvos com demanda dos
compradores
Construindo relacionamentos com potenciais
compradores para entender suas necessidades e
gerar demanda
Desenvolvendo a estratégia certa, com foco
implacável em empresas em crescimento
Gerenciamento de Riscos por meio de controles
operacionais e ambientais de classe mundial

Abordagem de negociação rigorosa e eficaz

8

Processo altamente disciplinado do Comitê de
Investimentos

Aqua Capital é um
parceiro de longo
prazo com profundo
envolvimento no
ecossistema de Agro &
Alimentos

G

Criação de Valor
Alavancamos nosso conhecimento setorial e
expertise transformacional através do nosso
playbook “PGTI”

▪ Profissionalização
▪ Crescimento
▪ Transformação
▪ Impacto

Processo de saída eficaz visando maximizar o valor
para os investidores
19
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O Fundo III Focará Nos Segmentos mais Relevantes da Cadeia do Agro & Alimentos...
Upstream

Midstream

Downstream

Setores de interesse:

Agricultura digital &
Tecnológica

Insumos
Agrícolas
Insumos
Biológicos
Insumos
Bioestimulantes

*

r:::o:::a:D

Produção de
alimentos & inovação
de ingredientes

Eficiência na
cadeia de
suprimentos

Varejo & bens
de consumo

Ag Fin Tech

Todos os temas de investimentos compartilham um ângulo de Impacto no combate ao aquecimento
global, tornando as empresas mais atraentes e com mais valor no momento de desinvestimento
20
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…com um Escopo Geográfico e Sub-Setorial Bem Definido
Percentual máximo de investimentos por geografia:

O Fundo não poderá alocar mais de
15% de seu capital em um mesmo país
que não seja Brasil, Estados Unidos ou
Canada1

O Fundo poderá investir até 20% do seu
capital em ativos no exterior

Percentual máximo de investimentos por segmento e subsegmento:

✓

Serão alvo de investimento pelo Fundo empresas de capital fechado ou aberto ou sociedades limitadas, conforme o caso, que atuem no segmento agroindustrial
e/ou de alimentos e bebidas2

✓

O Fundo não poderá investir mais de 20% (vinte por cento) do seu Capital Subscrito em uma mesma Sociedade Alvo ou Sociedade Investida

✓

O Fundo não poderá investir mais de 25% (vinte e cinco por cento) por plataforma do portfólio

✓

O Fundo não poderá investir mais de 35% (trinta e cinco por cento) do seu Capital Subscrito em um mesmo Subsegmento Alvo

(1) A alocação no Brasil está limitada a não mais de 60% do Capital Subscrito. A alocação total aos Estados Unidos e/ou o Canada está limitada a não mais de 20% do Capital Subscrito. (2) Fazer referência ao regulamento Art 6, Cap II.
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Três Razões para Investir no Aqua Capital Private Equity Agro Fundo

1

1
1

Time Altamente
Experiente atuando em
conjunto por vários anos

3

1

1

2
1

1

Setor Global, Resiliente e
Protegido da Inflação

1
1

Estratégia Vencedora que tem
entregue Retorno TOP 10
Globalmente1

(1) Reconhecida pela Prequin, consultora e provedora de serviços de análise de dados e pesquisa de mercado ao setor de investimentos alternativos.
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Agro & Alimentos é um Setor com Alta Relevância para a Economia Brasileira...
Agronegócio se mantem crescente mesmo em cenários de retração econômica, aumentando a sua participação relativa no PIB

Participação do Agro & Alimentos no PIB brasileiro

Fundamentos Sólidos de Longo Prazo

PIB derivado do Agronegócio/PIB Total (%)

-

(PIB em trilhões de R$)

PIB Brasil

Crescente demanda por alimento

%Agro & Alimentos

9,0

30,0%

27%

8,5

22%

·--·- ·~---.,____ ---------·

21%

21%

21%

19%

8,0

19%

7,5

7,2
6,9

7,0

19%

20%

~- ----·/.
21%

20%

-•-

7,4
7,0

6,9

6,9

7,0

25,0%

21%

7,3

7,0

Crescimento esperado para a população mundial é
de 7,5Bi para ~10B até 2050, impulsionando a
demanda por alimentos

20,0%

15,0%

o

Disrupção Tecnológica
Transformações tecnológicas estão cada vez mais
presentes no Agronegócio, acelerando inovação
no setor

7,0
10,0%

6,6
6,5

5,0%

6,2
6,0

0,0%

5,5

-5,0%

0

Combate ao Aquecimento Global
Grande impacto do Agronegócio no aquecimento
global torna o setor um ponto focal para
transformação sustentável

Demanda por Saúde e Bem-Estar

5,0

Mudanças nos hábitos de consumo para uma
alimentação saudável vem criando novos segmentos
e produtos derivados do Agronegócio

-10,0%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fonte: IBGE; FAO; Análise Bain & Co.

2020
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...com um Significativo Aumento de Produtividade Impulsionando a Capacidade Produtiva Nacional
Evolução da produtividade agrícola
Produção agrícola (m Ton)/Área plantada (m há)

BRASIL

1200,00

ESTADOS UNIDOS

8,00

7,3

13,2

1600,00

14,00

+O

Ganho de produtividade: +21,78/o

7,00

1000,00

Ganho de produtN\dade: +36,2¾
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Fonte: FAO – Food and Agriculture Organization.
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Agro & Alimentos Apresenta uma Alta Correlação com a Inflação
O Agro & Alimentos proporciona a oportunidade de mitigar os efeitos de uma inflação crescente, além de proteger uma carteira de investimentos contra as correções
agressivas de mercado

Sensibilidade à inflação de ativos reais
Beta de inflação e T-Statistic. Análise de dados de 1998 - 2018.

Ag and Other Commodities

Agro & Alimentos apresentam alta

Natural resources

sensibilidade à inflação, logo
Private real state

repassando, com maior facilidade,
aumentos de preços decorridos de

US TIPS

pressões inflacionárias
Public real state

Public infrastructure

60/40 stock-bond portfolio

1

' :

T-statistic : quanto mais alto, maior (estatisticamente) a sensibilidade
Beta : representa a sensibilidade de um ativo à inflação

Fonte: Análise de sensibilidade e Beta: Gestora.
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MACROTENDÊNCIAS
estão transformando o setor do
AGRO & ALIMENTOS
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Produção de Alimentos Precisa Crescer 50% Até 2050, Porém a Escassez de Recursos Cria Desafios
Demanda por mais alimentos e de melhor qualidade

Até 2050, a população deve crescer 29% e o
consumo per capita 29%

A demanda das 5 principais culturas
alimentares consumidas globalmente deve
crescer 20%

População mundial

Consumo

(bilhões)

(toneladas)

3,8
3,2

+2,1bn

Consumo per capita¹

3,5

+20%

Em geral, as Américas liderarão o aumento da
produção global²

(toneladas/pessoa)

2017

2.9
Após 2040, a
disponibilidade de
fornecimento de
alimentos não será
suficiente para
atender à demanda
diária de consumo
calórico(1)

2.7

8,5

7,5

Fornecimento calórico diário per capita (kcal)

9,6

o
D

A produção mundial atual de alimentos deve
atingir sua capacidade máxima até 2040

2030P

2050P

Brasil

Peru

EUA

Paraguai

China

2.5

2.3

Demanda cresce mais
rápido que a oferta

Média recomendada de
ingestão diária de calorias

UE

2.1

0,38

0,47

0,49

41%

37%

10%

15%

15%

12%

2013

2020

2030

2040

Nota: (1) O consumo per capita inclui o consumo final de alimentos para consumo humano/alimentício, e exclui o consumo final de biocombustíveis e outros (não-alimentícios). (2) Expansão geral da produção de alimentos de 2017 a 2028. Fonte: Balanço alimentar
da OCDE; FAO; Banco Mundial; EIA; USDA; Análise Bain & Co.
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O Agro Está Decolando, e o Aqua Capital Tem Uma Posição Única Como Investidor Setorial
Disrupção tecnológica está chegando ao Agro & Alimentos

Investimentos em tech no Agro & Alimentos
cresceram 5x nos últimos 6 anos...

... já alcançando um número relevante de
transações...

Investimentos em Agro & Alimentos tech

Número de transações em 2020

(global, em bilhões de dólares)

(global)

5x

30,5

... e criando oportunidades para investidores
Growth e Buy & Build
Aqua Approach para construção de empresas

Criação de valor através de
expansão pelas Américas,
aumentando o tamanho de mercado

570
223

Track record em
transformação de empresas
com uma abordagem proativa

6,4
Disponibilidade de capital
com possibilidade de liderar
rodadas de captação
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Agro & Alimentos Tech

Fonte: AgFunders, 2021; PitchBook; HIS Global Insight Industry Database.

Fintech
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Protagonismo do Agro na Agenda de Impacto Cria Diversas Oportunidades para Criação de Valor
Impacto do Agro & Alimentos torna o setor ponto focal

Agro & Alimentos1 deverá ser responsável por aproximadamente 30% da
meta de redução de emissões estabelecida pela ONU
Práticas agrícolas inteligentes e sustentáveis, redução do desperdício de alimentos e
mudança para dietas mais sustentáveis podem reduzir as emissões em 6.7 Gt ao ano

Mobilidade
4,7 GT

Agro &
Alimentos
6,7 GT

Cidade & Moradia
5,9 GT

6
setores =

29-32 GT CO2

Parar o desmatamento, restaurar as florestas degradadas e minimizar os impactos
provenientes da cadeia de abastecimento podem reduzir as emissões em 5.9 Gt ao ano

potencial de redução
de emissões para limitar
aumento de temperatura
Florestas &
Uso das Terras

1.5ᵒC2

5,9 GT

@
70% da água doce utilizada é

50% da terra cultivada do

26% das emissões globais são

para a produção de alimentos

mundo é utilizada para agricultura

geradas pelo Agro & Alimentos

Nota: (1) Setor de Agro & Alimentos incluí impactos da cadeia de valores com os impactos ambientais provenientes do uso de terra e água. (2) Acima do nível pré-industrial. Fonte: Report de Emissões de Gases Nocivos, UNEP.
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Os Consumidores Esperam Cada Vez Mais que os Alimentos Ofereçam Saúde & Bem-Estar
Os gastos com saúde e bem-estar aumentarão nos próximos
anos, especialmente em países em desenvolvimento como o
Brasil

Para um número crescente de consumidores, Saúde & BemEstar é mais relevante que o preço, o sabor ou a familiaridade
com o produto
Critérios importantes para os consumidores(1) quando escolhem
um produto alimentar embalado (2010 vs. 2019)

Tamanho do mercado de alimentos e bebidas relacionados à saúde e
bem-estar nas Américas (em bilhões de dólares)

4,5%

3,9%
CAGR

CAGR

Boa qualidade

336

270

Menos
conservantes

223

Menos
agrotóxicos

Marca reconhecida
2015

2020

2025E

EUA

165

3,1%

192

2,4%

216

Brasil

15

5,9%

20

8,4%

30

Bom sabor

Baixo
preço

Nota: (1) Brasil: Euromonitor (2021); IBOPE Intelligence, Bain & Company.
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+21%

+43%

+53%

-29%

-34%

-18%
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ESTUDO DE CASO: PURAVIDA – Aqua Capital Fundo II

purovido~

Foodtech focada em Saúde & Bem Estar com portfólio de alimentos saudáveis, suplementos e cosméticos

A COMPANHIA

1

Plataforma de Saúde & Bem-Estar
com uma gama de produtos de rótulos
saudáveis
Plataforma de e-learning de Saúde
& Bem-Estar do Brasil, com mais de
20k alunos
Top 5 E-commerce Prêmio no
Brasil (2020)

ffl

+200
produtos no
seu portfólio

+400

+40%

2

+30

funcionários,
multiplicando por 10x
o tamanho da equipe

de crescimento
da receita entre
2020-2021

aquisições
transformacionais
desde 2021

Produtos
lançados em
2021

TESE DE INVESTIMENTO

MACROTENDÊNCIAS

NOSSA CRIAÇÃO DE VALOR

Mercado fragmentado, grande e crescente

Consumidores exigentes e bem informados, com
preferência por produtos com rótulos limpos
diferenciados que oferecem múltiplos benefícios

Profissionalização

Tamanho do mercado de alimentos e bebidas relacionados à
saúde e bem-estar nas Américas (em bilhões de dólares)¹

Diversos canais de venda off-trade: farmácias e varejos especiais

Modelo de negócios altamente competitivo e lucrativo
Forte canal de inovação e P&D
Oportunidades de saída atraentes

CAGR

CAGR

336

270

Duas aquisições focando na complementariedade da estratégia
Investimento em P&D
Transformação dos canais de vendas

223

2015

Growth

Transformação

4,5%

3,9%

Sistema de gestão com alto padrão de governança implementado

Impacto

2020

2025E

Nota: (1) Euromonitor (2021); Bain & Company.

Embalagens ecologicamente corretas e rastreabilidade da cadeia de
fornecimento
CONFIDENCIAL
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ESTUDO DE CASO: BIOTROP – Aqua Capital Fundo II
Plataforma de fornecimento de uma ampla gama de soluções biológicas para os produtores no Brasil

A COMPANHIA

BIOCALDAO
STIMUTROP ~
"'

BIOATIVUS @J

Soluções biológicas e naturais

W!!

a

ffl

+13m ha

+25m

+700

+130

+7m

atendidos
em 2020

de doses de
inoculantes
comercializadas
em 2020

ensaios de
campo e P&D
instalados a
cada safra

agrônomos e
técnicos a
campo

de litros de
capacidade instalada
para produção de
biológicos

Portfólio completo incluindo
inoculantes, bioestimulantes e
biopesticidas
+550 clientes

-

+130 representantes de vendas em
todo o país

BIONAUTUS ®
TESE DE INVESTIMENTO

MACROTENDÊNCIAS

NOSSA CRIAÇÃO DE VALOR

Mercado atrativo: mercado crescente de insumos
biológicos no mercado local e internacional

Crescimento relevante até 2025

P&D Inovativo como parte integral da estratégia com
pipeline robusto de produtos

Mercado altamente fragmentado
Valor de escassez: Biotrop pioneira em soluções
biológicas no mercado brasileiro e nas Américas

Criação de barreiras de entradas através de proteção de
patentes

Tamanho do mercado local (R$bi)

Estratégia Comercial com foco em soluções de valor
agregado, com altas margens e crescente mercado

Grandes barreiras de entrada: patentes com
licenciamento demorando
Expansão internacional: exportação de tecnologia
para mercados grandes e mal atendidos

-

1,2

2018

Fonte: Report proprietário da Biotrop.

Receita Líquida (R$)
Base 100

2,1

1,6

100

2019
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PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS COTAS
CLASSE A E DAS COTAS CLASSE B DA PRIMEIRA EMISSÃO DO

AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA 7

