AVISO AO MERCADO
AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE
DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA SEGUNDA EMISSÃO DO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE
CNPJ/MF Nº 39.347.413/0001-82

NO MONTANTE TOTAL DE, INICIALMENTE

R$ 101.700.000,00
(CENTO E UM MILHÕES E SETECENTOS MIL REAIS)
TIPO ANBIMA: DESENVOLVIMENTO PARA RENDA GESTÃO PASSIVA
SEGMENTO DE ATUAÇÃO: HOSPITAL
CÓDIGO ISIN DAS COTAS: BRHUCGCTF004
CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO NA B3: HUCG11
Nos termos do disposto nos artigos 53 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E
CÂMBIO LTDA., sociedade com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Osvaldo Aranha,
720, conjunto 201, Bom Fim, CEP 90035-191, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 92.875.780/0001-31, na qualidade de instituição
intermediária líder da Oferta (“Warren” ou “Coordenador Líder”), em conjunto com a INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT
LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 356, 5º
andar, CEP 01410-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.681.693/0001-59, gestora do Fundo (abaixo definido) (“Gestor”)
e contratada pelo Coordenador Líder para participar da Oferta como coordenador contratado, nos termos do artigo 33 da
Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada e do item 2.3.4 do Ofício-Circular nº 1/2021-CVM/
SRE (“Coordenador Contratado” e em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), vêm a público comunicar
que, em 09 de novembro de 2021, foi requerido perante a CVM o registro da oferta pública de distribuição primária de,
inicialmente, 1.017.000 (um milhão e dezessete mil) cotas (“Cotas”), sem considerar as Cotas do Lote Adicional (conforme
definido abaixo), todas nominativas e escriturais, em classe e série única, da 2ª (segunda) emissão (“2ª Emissão”) do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 39.347.413/0001-82
(“Fundo”), a ser realizada nos termos da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução
CVM 472”), da Instrução CVM 400 e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta”), perfazendo a Oferta o montante
total de, inicialmente, R$ 101.700.000,00 (cento e um milhões e setecentos mil reais) (“Montante Total da Oferta”), podendo
ser aumentado em virtude do Lote Adicional. Não haverá distribuição parcial no âmbito da Oferta. A manutenção da Oferta está
condicionada à subscrição e integralização do Montante Total da Oferta. Caso não seja atingido o Montante Total da Oferta, a
Oferta será cancelada. Exceto quando especificamente definidos neste Aviso ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em
letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Regulamento (conforme abaixo definido) e no “Prospecto Preliminar de
Distribuição Pública Primária de Cotas da 2ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Hospital Unimed Campina Grande”
(“Prospecto Preliminar”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele
incorporados por referência).
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1.

AUTORIZAÇÃO

Em 08 de novembro de 2021, a Assembleia Geral de Cotistas do Fundo aprovou a realização da presente Oferta de Cotas e 2ª
Emissão do Fundo e seus principais termos e condições, conforme o disposto na Instrução CVM 400 e na Instrução CVM 472,
cuja ata está dispensada de registro nos termos do art. 1.368-C do Código Civil, conforme redação dada pelo art. 7º da Lei nº
13.874/2019, e do art. 10º da Instrução da CVM nº 615, de 2 de outubro de 2019 (“AGC 2ª Emissão”). Na AGC 2ª Emissão
também foram aprovadas a renúncia ao exercício do direito de preferência pelo único cotista do Fundo, a versão vigente do
Regulamento e a contratação do Coordenador Líder e do Coordenador Contratado.

2.

FUNDO

O Fundo é regido por seu regulamento, cuja versão em vigor foi aprovada pela AGC 2ª Emissão (“Regulamento”). Para mais
informações acerca do Fundo veja a seção “Características do Fundo”, no item 8 abaixo.

3.

ADMINISTRADOR

O Fundo é administrado pela COINVALORES CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.800, 2º andar, Jardim Paulistano,
CEP 01451-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.336.036/0001-40, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade
de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 6.017, de 26 de junho de 2000
(“Administrador”), ou outro que venha a substituí-lo, observado o disposto no Regulamento.

4.

GESTOR

A carteira do Fundo é gerida pela INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA., devidamente autorizada pela CVM para o
exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 17.082, de 15
de abril de 2019 (“Gestor”), que deverá empregar, no exercício de suas funções, o cuidado que todo agente profissional ativo e
probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, devendo, ainda, servir com lealdade ao Fundo e manter
reservas sobre seus negócios, praticando todos os seus atos com a estrita observância: (i) da lei, das normas regulamentares e
autorregulatórias, em especial aquelas editadas pela CVM e pela ANBIMA, do Regulamento, do Prospecto e das deliberações da
Assembleia Geral de Cotistas; (ii) da Política de Investimento; e (iii) dos deveres de diligência, lealdade, informação e salvaguarda
da integridade dos direitos dos Cotistas. O Gestor será a responsável pela gestão da carteira de títulos e valores mobiliários do
Fundo, competindo-lhe selecionar, adquirir, alienar, gerir e acompanhar os Ativos de Renda Fixa que comporão o patrimônio do
Fundo, de acordo com a Política de Investimentos, bem como recomendar ao Administrador as decisões relativas a investimentos
e desinvestimentos a serem efetuados pelo Fundo em Ativos.
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5.

CONSULTOR ESPECIALIZADO

O Administrador, na qualidade de representante do Fundo, contratou a XVI CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
GERENCIAL LTDA., com sede na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Av. Luiz Eduardo T. Prado, 800 - Torre 1 - 8º
Andar Sala 801 Iguatemi Business - Vila do Golfe, CEP: 14027-250, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.892.084/0001-43 (“Consultor
Especializado”), para prestar os serviços de consultoria especializada nos termos do Artigo 31, II da Instrução CVM 472 e do
Regulamento. Nos termos do Contrato de Consultoria Técnica e Especializada, compete ao Consultor Especializado: (i) auxiliar
o Administrador na análise, seleção e avaliação do imóvel a ser adquirido pelo Fundo para desenvolvimento e construção do
Empreendimento; (ii) supervisionar a diligência legal que deverá preceder a aquisição do Imóvel Alvo; (iii) supervisionar o processo
de contratação dos agentes responsáveis por: (a) elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares do Empreendimento;
(b) compatibilização dos projetos da sub-alínea (a); (iv) sugerir a contratação de agente responsável pela elaboração de planilha
orçamentária para as obras de construção do Empreendimento, após a conclusão do processo de engenharia; (v) avaliar, negociar
e definir, em conjunto com o Administrador e o Gestor, os principais termos e condições (a) do contrato de compra e venda do
Imóvel-Alvo celebrado pelo Fundo na qualidade de comprador; (b) do Contrato de Locação; (c) do contrato de construção do
Empreendimento a ser celebrado pelo Fundo na qualidade de contratante, e (d) dos aditamentos e demais documentos relacionados
aos documentos referidos nas alíneas “a” a “d” acima; (vi) avaliar, em conjunto com o Administrador e o Gestor, e recomendar
a(s) empresa(s) que prestarão os serviços de construção e gerenciamento do Empreendimento ou que irão fornecer materiais ou
serviços para fins de construção do Empreendimento; (vii) elaborar ou auxiliar na elaboração de estudos e relatórios de viabilidade
econômica e financeira do Empreendimento; e (viii) participar da estruturação das duas primeiras emissões e ofertas públicas de
Cotas, inclusive mediante elaboração do Estudo de Viabilidade.

6.

REGISTRO DA OFERTA NA CVM E NA ANBIMA

O pedido de registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 09 de novembro de 2021, estando a Oferta sujeita à análise e
aprovação da CVM. A Oferta será registrada na CVM, na forma e nos termos da Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada, da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 472 e das demais disposições legais, regulatórias e autorregulatórias
aplicáveis ora vigentes. Adicionalmente, a Oferta será registrada na ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), em atendimento ao disposto no “Código de Administração de Recursos de Terceiros”
vigente a partir de 1 de julho de 2021.

7.

DEPÓSITO PARA DISTRIBUIÇÃO E NEGOCIAÇÃO DAS COTAS

As Cotas da 2ª Emissão ofertadas serão depositadas para: (i) distribuição e liquidação no mercado primário, por meio do DDA;
e (ii) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa; ambos administrados e operacionalizados
pela B3, sendo a custódia das Cotas realizadas pela B3. O Escriturador será responsável pela custódia das Cotas que não
estiverem depositadas na B3. Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever a Cota receberá, quando realizada a
respectiva liquidação, recibo de Cota que, até a divulgação do Anúncio de Encerramento e da obtenção de autorização da B3,
não será negociável e não receberá rendimentos provenientes do Fundo. Tal recibo é correspondente à quantidade de Cotas
por ele adquirida, e se converterá em tal Cota depois de divulgado o Anúncio de Encerramento e de obtida a autorização da
B3, quando as Cotas passarão a ser livremente negociadas na B3. As Cotas subscritas ficarão bloqueadas para negociação
no mercado secundário até a integralização das Cotas do Fundo, o encerramento da Oferta, a finalização dos procedimentos
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operacionais da B3.
As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens acolhidas no âmbito das ordens de
investimento e dos Pedidos de Reserva. As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos
por Investidores titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor.

8.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE.

Tipo e Prazo do Fundo

Condomínio fechado, com prazo indeterminado.

Gestão

Passiva.

Administrador

COINVALORES CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA,
acima qualificada.

Gestor

INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA., acima qualificada.

Consultor Especializado

XVI CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA., acima
qualificada.

Escriturador

BANCO DAYCOVAL S.A, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Av. Paulista, 1793, 2º andar, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 62.232.889/0001-90, devidamente autorizada pela CVM para exercer as atividades de
escrituração de valores mobiliários (“Escriturador”).

Auditor Independente

MOORE METRI AUDITORES S/A, com sede na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina,
na Av. Juscelino Kubitscheck,410, Bloco B, Sala 808 - Centro, CEP 89201-906, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 81.144.818/0001-80, devidamente autorizada pela CVM para o
exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de
valores mobiliários.

Fundo de Liquidez,
Estabilização do Preço das
Cotas e Formador de Mercado

Não será firmado contrato de garantia de liquidez nem contrato de estabilização do preço
das Cotas da 2ª Emissão. Não será contratado formador de mercado.

Objetivo do Fundo

Fundo tem por objetivo a proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas
Cotas no longo prazo, por meio da realização do projeto e da construção do Empreendimento
e locação atípica do Imóvel-Alvo na modalidade Built to Suit ao Locatário, atualmente único
cotista do Fundo, nos termos do Contrato de Locação.

Política de Investimento

Caberá ao Administrador, com a assessoria do Gestor, exercer o controle efetivo sobre
o desenvolvimento do projeto do Empreendimento, independentemente da contratação
de terceiros especializados, nos termos do Artigo 45, §1º, da Instrução CVM 472.
O Administrador, em nome do Fundo, poderá adiantar quantias para projetos de construção,
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desde que tais recursos se destinem exclusivamente à execução da obra ou lançamento
comercial do Empreendimento, incluindo sem limitação para a contratação de projetos
arquitetônicos e complementares, benfeitorias no terreno (terraplanagem) e consultorias
para aprovação de certidões, e sejam compatíveis com o seu cronograma físico-financeiro.
O Contrato de Locação prevê que, uma vez assinado o Termo de Entrega e Aceitação,
os gastos necessários à manutenção preventiva, conservação e reparos do Imóvel-Alvo
correrão por conta do Locatário. Os recursos remanescentes do Patrimônio Líquido que,
temporariamente, por conta do cronograma físico-financeiro das obras do Empreendimento,
não estiverem investidos no Imóvel-Alvo, ou que sejam destinados a atender as necessidades
de liquidez do Fundo, serão aplicados por decisão do Gestor em Ativos de Renda Fixa.
O Gestor terá discricionariedade na seleção e diversificação dos Ativos de Renda Fixa
da carteira do Fundo, observados os limites do Regulamento e da legislação e regulamentação
aplicáveis. O Administrador, mediante proposição do Gestor, e desde que aprovado por meio
de Assembleia Geral de Cotistas poderá, de forma onerosa, conforme permitido pelo
Regulamento, pela lei e regulamentação expedida pela CVM, ceder e transferir a terceiros
os créditos locatícios decorrentes do Contrato de Locação, inclusive para fins de securitização.
É vedado ao Fundo contratar operações em mercados de derivativos. A Política de
Investimento do Fundo somente poderá ser alterada com prévia anuência dos Cotistas.
O Fundo não busca um objetivo de retorno determinado. Para mais informações sobre
a Política de Investimentos, veja o Capítulo 2 do Regulamento.
Taxa de Administração

Pelos serviços de administração, gestão, controladoria, tesouraria e escrituração do Fundo
e de suas Cotas, o Administrador e o Gestor receberão, a partir do mês em que ocorrer a
primeira integralização de Cotas, remuneração equivalente à soma dos seguintes valores, os
quais, em conjunto, compreenderão a Taxa de Administração: 0,40% (quarenta centésimos
por cento) ao ano, incidente sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, assegurado
um valor mínimo mensal de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) ao Administrador, o qual
será corrigido anualmente, em outubro de cada ano, pela variação positiva do IPCA/IBGE,
ou outro índice que venha a substituí-lo, e (ii) valor variável de devido pelos serviços de
escrituração de Cotas de R$1,60 (um real e sessenta centavos) multiplicado pelo número de
Cotistas apurado no último dia útil do mês base para cálculo da Taxa de Administração,
assegurado um valor mínimo mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) e observado um valor
máximo mensal de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), os quais serão corrigidos anualmente
pela variação positiva do IGP-M. A Taxa de Administração será paga ao Administrador e
ao Gestor, cabendo ao primeiro o valor correspondente a 0,30% (trinta centésimos por
cento) ao ano e ao Gestor o valor correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento) ao
ano, em ambos os casos incidente sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração. A Taxa
de Administração será calculada diariamente e paga mensalmente, até o 5 º (quinto) Dia
Útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do início das atividades
do Fundo, considerada a primeira integralização de Cotas, vencendo-se a primeira
mensalidade no 5º (quinto) Dia Útil do mês seguinte ao da primeira integralização de
Cotas. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam
pagas diretamente aos prestadores de serviços contratados, tais como o Escriturador, desde
que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.
Para mais informações sobre a remuneração do Administrador, veja o Capítulo 5 do
Regulamento.
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Taxa de performance, taxa de
ingresso e de saída

Não serão cobradas taxa de performance, de ingresso ou de saída do Fundo.

Política de distribuição de
resultados, amortização e
resgate de Cotas

Os rendimentos auferidos pelo Fundo dependerão do resultado obtido em razão de suas
atividades. O Fundo deverá, nos termos da legislação aplicável, distribuir a seus Cotistas,
no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo
o regime de caixa apurado, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e
31 de dezembro de cada ano. Não obstante, o Fundo, de acordo com sua disponibilidade
de caixa, poderá distribuir a seus Cotistas rendimentos mensais a título de antecipação do
resultado auferido no balanço e/ou balancete mencionado no parágrafo acima. O resultado
auferido num determinado período de apuração, observados os prazos e procedimentos
operacionais da B3, será distribuído aos Cotistas sempre até o último Dia Útil do mês
subsequente, na forma descrita no item 10 do Regulamento. Farão jus aos rendimentos os
titulares de Cotas do Fundo no fechamento do último dia de cada mês, de acordo com
as contas de depósito mantidas nos seus respectivos agentes de custódia bem como no
Escriturador. Exceto se aprovado o reinvestimento em Assembleia Geral de Cotistas,
as Cotas serão amortizadas proporcionalmente ao montante que o valor de cada Cota
representa relativamente ao Patrimônio Líquido, sempre que houver desinvestimentos
relativo ao Imóvel-Alvo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias de seu recebimento pelo Fundo.
A realização de amortização deverá ser comunicada à B3, com antecedência mínima de
5 (cinco) dias úteis do pagamento, fixando data de corte dos Cotistas que farão jus ao
recebimento do valor correspondente. Mais informações sobre distribuição de resultados,
amortização e resgate de Cotas estão descritas no Capítulo 10 do Regulamento.

Características, Vantagens e
Restrições das Cotas

As Cotas correspondem a frações ideais de Patrimônio Líquido do Fundo, são nominativas,
escriturais e de classe única, garantido aos seus titulares direitos patrimoniais, político e
econômicos idênticos. Não há limite de subscrição de Cotas por um mesmo Investidor.
As Cotas da 2ª Emissão (i) são de classe única, (ii) correspondem a frações ideais do
Patrimônio Líquido, (iii) não são resgatáveis, (iv) terão a forma nominativa e escritural,
(v) conferirão aos seus titulares, desde que totalmente subscritas e integralizadas, direito de
participar em quaisquer rendimentos do Fundo; (vi) não conferem aos seus titulares,
propriedade sobre os imóveis ou títulos ou sobre fração ideal desses imóveis, (vii) no caso de
novas emissão de novas Cotas pelo Fundo, conferirão, aos seus titulares direito de preferência,
nos termos do Regulamento, e (viii) serão registradas em contas de depósito individualizadas,
mantidas pelo Escriturador em nome dos respectivos titulares, a fim de comprovar a
propriedade das Cotas da 2ª Emissão e a qualidade de Cotista do Fundo, sem emissão de
certificados.
Todas as Cotas da 2ª Emissão, independentemente da respectiva data de integralização,
conferirão aos seus titulares o direito de auferir os rendimentos do Fundo, se houver.
Os Cotistas não poderão exercer direito real sobre os Ativos integrantes do patrimônio do
Fundo e não respondem pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativa
aos Ativos, salvo quanto à obrigação de pagamento das Cotas que subscrever.

Demais Termos, Condições e
Características do Fundo

Os demais termos, condições e características do Fundo e das Cotas seguem descritos no
Prospecto Preliminar e no Regulamento.
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9.

CARACTERÍSTICAS DAS COTAS,DA EMISSÃO E DA OFERTA

Número da Emissão

A presente Emissão representa a 2ª (segunda) emissão de Cotas do Fundo.

Montante Total da Oferta

Inicialmente, R$ 101.700.000,00 (cento e um milhões e setecentos mil reais), considerando
a subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo preço unitário de R$ 100,00
(cem reais) por Cota da 2ª Emissão, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, podendo
o Montante Total da Oferta ser aumentado em virtude do Lote Adicional.

Destinação dos Recursos

Os recursos a serem captados no âmbito da Oferta serão destinados ao desenvolvimento do
Empreendimento no Imóvel-Alvo, sendo o Montante Total da Oferta superior ao Custo
Limite das Obras e, portanto, suficiente para o desenvolvimento do Empreendimento.
O saldo será utilizado para o cumprimento das obrigações ordinárias do Fundo. Para mais
informações, ver a Seção “4. Termos e Condições da Oferta - Destinação dos Recursos”,
na página 40 do Prospecto.

Quantidade Total de
Cotas da Oferta

Inicialmente, 1.017.000 (um milhão e dezessete mil) Cotas da 2ª Emissão, sem considerar
as Cotas do Lote Adicional.

Lote Adicional

A quantidade de Cotas da 2ª Emissão objeto da Oferta poderá ser aumentada em função do
exercício da opção de emissão das Cotas do Lote Adicional, nos termos do parágrafo 2º do
artigo 14 da Instrução CVM 400. Nesse sentido, o Administrador poderá optar por emitir um
lote adicional de até 203.400 (duzentas e três mil e quatrocentas) Cotas, aumentando em até
20% (vinte por cento) a quantidade das Cotas originalmente ofertada, totalizando o montante
de até R$ 122.040.000,00 (cento e vinte e dois milhões e quarenta mil reais), sem considerar a
Taxa de Distribuição Primária, correspondentes a 1.220.400 (um milhão, duzentas e vinte mil e
quatrocentas) Cotas da 2ª Emissão.

Preço por Cota

O preço de cada Cota do Fundo, objeto da 2ª Emissão, de R$ 100,00 (cem reais),
sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, que corresponde ao mesmo preço por cota
da 1ª (primeira) emissão do Fundo.

Taxa de Distribuição Primária

Observados os termos e condições estabelecidos na ata da AGC 2ª Emissão, além do Preço
por Cota, será cobrada dos Investidores da Oferta quando da subscrição e integralização
das Cotas da 2ª Emissão, taxa de distribuição primária equivalente a um percentual fixo
de 2,67% (dois inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) sobre o Preço por Cota,
equivalente ao valor de R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos) por Cota,
correspondente ao quociente entre (i) o valor equivalente à soma dos custos da distribuição
primária das Cotas da 2ª Emissão, que inclui, entre outros custos e despesas da Oferta
indicados no Prospecto, a comissão de coordenação e distribuição, a ser paga ao Coordenador
Líder, ao Coordenador Contratado e demais Instituições Participantes da Oferta e a
Remuneração do Consultor Especializado; e (ii) o Montante Total da Oferta. Caso os
recursos da Taxa de Distribuição Primária sejam insuficientes para pagamento dos custos e
despesas da Oferta indicados no Prospecto, incluindo o comissionamento devido às
Instituições Participantes da Oferta, caberá ao Fundo efetuar o pagamento da diferença,
inclusive em relação ao Coordenador Contratado, conforme aprovado na AGC 2ª Emissão.
Os eventuais recursos remanescentes da Taxa de Distribuição Primária após o pagamento
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dos custos e despesas da Oferta indicados no Prospecto serão revertidos em benefício do
Fundo.
Número de Séries

Série única.

Investimento Mínimo

O valor do Investimento Mínimo para aplicações em Cotas da 2ª Emissão do Fundo é de
R$ 1.000,00 (mil reais) por Investidor, equivalente a 10 (dez) Cotas da 2ª Emissão, não
considerando a Taxa de Distribuição Primária, e de R$ 1.026,70 (mil e vinte e seis reais e
setenta centavos) considerando a Taxa de Distribuição Primária, ressalvadas as hipóteses de
rateio previstas no Prospecto na Seção “4. Termos e Condições da Oferta – Critérios de
Colocação da Oferta Não Institucional”, na página 48 do Prospecto. Não há limite máximo
de aplicação em Cotas da 2ª Emissão do Fundo, respeitado o Montante Total da Oferta,
e observado os critérios de colocação de Oferta Institucional e Oferta Não Institucional,
ficando desde já ressalvado que, se o Fundo aplicar recursos em empreendimento imobiliário
que tenha como incorporador, construtor ou sócio, Cotista que possua, isoladamente ou
em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas
emitidas, o Fundo passará a sujeitar-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas.

Data de Emissão

Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Cotas será a Data de Liquidação.

Regime de Distribuição
das Cotas

As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Cotas da 2ª Emissão no
âmbito da Oferta pelo regime de melhores esforços de colocação.

Distribuição Parcial e
Subscrição Condicionada

Não haverá distribuição parcial no âmbito da Oferta. A manutenção da Oferta está
condicionada à subscrição e integralização do Montante Total da Oferta. Caso não seja
atingido o Montante Total da Oferta, a Oferta será cancelada. Considerando a não admissão
de distribuição parcial, não será admitida subscrição condicionada, nos termos dos artigos
30 e 31 da Instrução CVM 400, no âmbito da Oferta.

Coordenador Líder

A WARREN CORRETORA
acima qualificada.

Coordenador Contratado

O Gestor, acima qualificado.

Instituições Consorciadas

As instituições habilitadas a realizar a distribuição de valores mobiliários, autorizadas a
operar no mercado de capitais brasileiro que aderirem à Oferta por meio da celebração
do termo de adesão ao Contrato de Distribuição celebrado com o Coordenador Líder.
As demais instituições integrantes do consórcio de distribuição da Oferta, se contratadas
(em conjunto com o Coordenador Líder e o Coordenador Contratado, as “Instituições
Participantes da Oferta”), estarão sujeitas às mesmas obrigações e responsabilidades do
Coordenador Líder, inclusive no que se refere às disposições da legislação e regulamentação
em vigor.

Público-Alvo da Oferta

A Oferta é destinada aos Investidores, compreendendo (i) “Investidores Institucionais”,
assim entendidos os investidores qualificados, conforme definidos no artigo 12 da Resolução
CVM 30, que sejam fundos de investimentos, instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo BACEN, companhias seguradoras e sociedades de capitalização,
entidades abertas e fechadas de previdência complementar, investidores não residentes
assim como, investidores pessoas físicas ou jurídicas que atestem por escrito sua condição
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de investidor profissional (mediante termo específico) e que formalizem ordens de
investimento em valor igual ou superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sem
considerar a Taxa de Distribuição Primária, que equivale à quantidade mínima de 10.000
(dez mil) Cotas, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, e que
aceitem os riscos inerentes a tal investimento, e (ii) os “Investidores Não Institucionais”,
assim entendidos os investidores pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliados ou
com sede no Brasil ou no exterior, desde que autorizadas a investir no Brasil conforme
legislação e regulamentação aplicável em vigor, inclusive investidores qualificados e
profissionais, que não sejam Investidores Institucionais e formalizem ordem de investimento,
junto a uma única instituição participante da Oferta, em valor inferior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), que equivale à quantidade máxima de 9.999 (nove mil, novecentas e
noventa e nove) Cotas.
No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Cotas por clubes de investimento
constituídos nos termos da Resolução CVM 11 e, tampouco, por regimes próprios de
previdência social de que trata a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, conforme
alterada.
Pessoas Vinculadas

Significam os investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do
artigo 2º, inciso XII, da Resolução da CVM nº 35, de 26 de maio de 2021, conforme
alterada: (i) controladores e/ou administradores do Fundo, do Administrador, do Gestor, do
Consultor Especializado e/ou outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição, bem como
seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até
o 2º grau; (ii) controladores e/ou administradores do Coordenador Líder; (iii) empregados,
operadores e demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta, do Administrador,
do Gestor, do Consultor Especializado diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv)
agentes autônomos que prestem serviços ao Coordenador Líder; (v) demais profissionais
que mantenham, com o Coordenador Líder, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi)
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Coordenador Líder, o Administrador, o
Gestor ou o Consultor Especializado; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente
por pessoas vinculadas ao Coordenador Líder, ao Administrador, ao Gestor ou ao Consultor
Especializado, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro
e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) fundos de
investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas mencionadas nos itens acima, salvo
se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados (“Pessoas Vinculadas”). Fica
estabelecido que os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas, deverão, necessariamente,
indicar no Pedido de subscrição ou ordem de investimento a sua condição de Pessoa
Vinculada. Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade
de Cotas inicialmente ofertada (sem considerar as Novas Cotas do Lote Adicional), não será
permitida a colocação de Cotas junto aos Investidores da Oferta que sejam considerados
Pessoas Vinculadas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM nº 400/03, sendo as
respectivas ordens de investimentos e os pedidos de reserva automaticamente canceladas.

Prazo da Oferta

A Oferta terá início na data de divulgação do Anúncio de Início, em conformidade com
o previsto no Artigo 52 da Instrução CVM 400. A distribuição das Cotas da Oferta será
encerrada na data de divulgação do Anúncio de Encerramento, a qual deverá ocorrer
(i) em até 6 (seis) meses após a divulgação do Anúncio de Início, ou (ii) em prazo inferior,
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até a data de divulgação do Anúncio de Encerramento.
Procedimentos para reserva,
subscrição e integralização
das Cotas da 2ª Emissão

Os Investidores poderão efetuar seus Pedidos de Reserva ou ordens de investimento durante
o Período de Reserva, de acordo com o Plano de Distribuição e os procedimentos da Oferta
Institucional e da Oferta Não Institucional. As Cotas serão subscritas durante todo o Período
de Distribuição utilizando-se os procedimentos do DDA. A integralização de cada uma das
Cotas da 2ª Emissão será realizada em moeda corrente nacional, quando da sua liquidação,
pelo Preço por Cota, acrescido da Taxa de Distribuição Primária, não sendo permitida a
aquisição de Cotas da 2ª Emissão fracionadas, observado que eventuais arredondamentos
serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento
para baixo). Cada um dos Investidores deverá efetuar o pagamento do valor correspondente
ao montante de Cotas da 2ª Emissão que subscrever, incluindo a Taxa de Distribuição
Primária aplicável, observados os critérios de colocação da Oferta Institucional e da Oferta
Institucional, à respectiva Instituição Participante da Oferta.
A liquidação das Cotas da 2ª Emissão subscritas durante o Período de Reserva de Cotas será
realizada na Data de Liquidação, de acordo com as datas previstas no cronograma tentativo
da Oferta (nos termos da subseção “Cronograma Indicativo da Oferta” abaixo, página 55).
Após a Data de Liquidação, a Oferta será encerrada e o Anúncio de Encerramento será
divulgado nas páginas da rede mundial de computadores ao Coordenador Líder, do
Coordenador Contratado, do Administrador e da CVM, da B3, e do Fundos.net, administrado
pela B3, nos termos dos Artigos 29 e 54-A da Instrução CVM 400. Na hipótese de ter sido
subscrita e integralizada a totalidade das Cotas da 2ª Emissão (incluindo eventuais Cotas do
Lote Adicional), a Oferta será encerrada pelo Coordenador Líder, com a correspondente
divulgação do Anúncio de Encerramento. No entanto, na hipótese de não ter sido subscrita a
totalidade das Cotas da 2ª Emissão objeto da Oferta, a Oferta deverá ser cancelada,
devendo o Administrador fazer a devolução dos valores recebidos, os quais compreenderão
inclusive a parcela cabível da Taxa de Distribuição Primária aplicável, e deverão ser acrescidos
dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos
pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da respectiva data de integralização,
com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for
superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do
cancelamento da Oferta. Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores,
estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos.

Direito de Preferência

O único cotista do Fundo renunciou ao seu direito de preferência para subscrição de Cotas
da 2ª Emissão, nos termos da ata da AGC 2ª Emissão, de modo que a Oferta não contará
com direito de preferência.

Procedimento de Alocação

O Procedimento de Alocação será conduzido pelos Coordenadores, nos termos do artigo
44 da Instrução CVM 400, para verificação, junto aos Investidores, inclusive Pessoas
Vinculadas, da demanda pelas Cotas, considerando os Pedidos de Reserva e as ordens de
investimento, do atingimento do Montante Total da Oferta e, em caso de excesso
de demanda, se haverá emissão, e em qual quantidade, das Cotas do Lote Adicional.
Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão participar do Procedimento de
Alocação, sem qualquer limitação em relação ao valor total da Oferta, observado, no
entanto, que caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Cotas
do Montante Total da Oferta, sem considerar as Cotas do Lote Adicional, os Pedidos
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de Reserva e ordens de investimento das Pessoas Vinculadas serão automaticamente
cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução A 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 DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL
O FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA”,
NA PÁGINA 78 DO PROSPECTO PRELIMINAR.
Plano de Distribuição

O Coordenador Líder e o Coordenador Contratado realizarão a Oferta sob o regime de
melhores esforços de colocação, de acordo com a Instrução CVM 400, com a Instrução
CVM 472 e demais normas pertinentes, conforme o plano da distribuição adotado
em cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, da Instrução CVM 400, devendo assegurar
(i) que o tratamento conferido aos Investidores seja justo e equitativo; e (ii) a adequação do
investimento ao perfil de risco dos Investidores; e (iii) que os representantes das Instituições
Consorciadas recebam previamente exemplares do Prospecto para leitura obrigatória e que
suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelos Coordenadores.
A Oferta será efetuada, ainda, com observância dos seguintes requisitos: (i) será utilizada
a sistemática que permita o recebimento de reservas para os Investidores, conforme indicado
no Prospecto; (ii) deverá ser observada, ainda, o Investimento Mínimo. Não há qualquer
outra limitação à subscrição de cotas por qualquer Investidor.
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e o
Coordenador Contratado deverão realizar a distribuição pública das Cotas da 2ª Emissão,
conforme Plano de Distribuição fixado na Seção “4. Termos e Condições da Oferta - Plano
de Distribuição”, na página 45 do Prospecto.

Oferta Não Institucional

Durante o Período de Reserva, os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles
considerados Pessoas Vinculadas, interessados em subscrever as Cotas, deverão preencher
um ou mais Pedidos de Reserva, indicando, dentre outras informações, a quantidade de
Cotas que pretendem subscrever, e apresentá-los a uma única Instituição Participante da
Oferta. Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, nos respectivos
Pedidos de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada.
No mínimo 203.400 (duzentas e três mil e quatrocentas) Cotas, sem considerar as Cotas
do Lote Adicional, ou seja, 20% (vinte por cento) das Cotas do Montante Total da Oferta,
serão destinadas, prioritariamente à Oferta Não Institucional, sendo certo que os
Coordenadores, em comum acordo com o Administrador, poderão diminuir ou aumentar,
até o limite do Montante Total da Oferta, acrescido das Cotas do Lote Adicional que
eventualmente vierem a ser emitidas, a quantidade de Cotas inicialmente destinada à
Oferta Não Institucional, de acordo com a demanda pelas Cotas, observados os procedimentos
descritos no Contrato de Distribuição e neste Prospecto. Após o atendimento dos Pedidos
de Reserva apresentados pelos Investidores Não Institucionais, as Cotas Remanescentes que
não forem colocadas na Oferta Não Institucional serão destinadas à colocação junto a
Investidores Institucionais, por meio do Coordenador Líder, observados os procedimentos
descritos no Contrato de Distribuição e neste Prospecto.
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Para outras informações sobre a Oferta Não Institucional, consulte a Seção “Oferta Não
Institucional”, na página 47 do Prospecto.
Critério de Colocação da
Oferta Não Institucional

Caso a quantidade total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos
Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas,
seja inferior a 20% (vinte por cento) do Montante Total da Oferta, sem considerar as Cotas
do Lote Adicional, todos os Pedidos de Reserva não cancelados serão integralmente
atendidos e as Cotas remanescentes serão destinadas aos Investidores Institucionais,
nos termos da Oferta Institucional.
Entretanto, caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados pelos Investidores
Não Institucionais seja superior à quantidade de Cotas destinada à Oferta Não Institucional
sendo que cada um dos Pedidos de Reserva firmados pelos Investidores Não Institucionais
estarão limitados ao montante máximo de R$ 999.900,00 (novecentos e noventa e nove mil
e novecentos reais) (inclusive) será realizado o rateio linear por meio da divisão igualitária
e sucessiva das Cotas subscritas entre todos os Investidores Não Institucionais que tiverem
apresentado Pedidos de Reserva, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas
Vinculadas, limitada à quantidade de Cotas objeto de cada Pedido de Reserva e à quantidade
total de Cotas destinadas à Oferta Não Institucional. Caso seja aplicado o rateio indicado
acima, os Pedidos de Reserva poderão ser atendidos em quantidade inferior à indicada por
cada Investidor Não Institucional, sendo que não há nenhuma garantia de que os Investidores
Não Institucionais venham a adquirir a quantidade de Cotas inicialmente desejada.
Os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador, poderão manter a quantidade
de Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional ou, então, aumentá-la a um
patamar compatível com os objetivos da Oferta, de forma a atender, total ou parcialmente,
os Pedidos de Reserva. O rateio linear por meio da divisão igualitária e sucessiva das Cotas
objeto da Oferta Não Institucional será realizado em diversas etapas de alocação sucessivas,
sendo que, a cada etapa, será alocado, a cada Investidor Não Institucional que ainda não
tiver o respectivo Pedido de Reserva integralmente atendido, o menor número de Cotas
entre: (a) a quantidade de Cotas objeto do Pedido de Reserva, excluídas as Cotas já alocadas
no âmbito da Oferta; e (b) o montante correspondente a proporção entre a quantidade
total de Cotas objeto da Oferta (excluídas as Cotas já alocadas no âmbito da Oferta) e a
quantidade de Cotas subscritas pela totalidade dos Investidores Não Institucionais, inclusive
os Investidores Não Institucionais que ainda não tiveram seus respectivos Pedidos de Reserva
integralmente atendidos. Eventuais sobras de Cotas não alocadas de acordo com o
procedimento acima serão destinadas à Oferta Institucional. No caso de um Investidor Não
Institucional efetuar mais de um Pedido de Reserva, os Pedidos de Reserva serão considerados
em conjunto, por Investidor Não Institucional, para fins da alocação na forma prevista
acima. Os Pedidos de Reserva que forem cancelados por qualquer motivo serão
desconsiderados na alocação descrita acima.
No âmbito do plano de distribuição, relações com clientes e outras considerações de
natureza comercial ou estratégica, do Coordenador Líder e do Coordenador Contratado,
em hipótese alguma poderão ser consideradas na alocação dos Investidores
Não Institucionais.
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Oferta Institucional

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não
Institucionais, as Cotas remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não Institucional
serão destinadas à colocação junto a Investidores Institucionais, inclusive Pessoas Vinculadas,
por meio do Coordenador Líder, observados os procedimentos descritos no Contrato de
Distribuição e neste Prospecto.
Para outras informações sobre a Oferta Institucional, consulte a Seção “Oferta Institucional”,
na página 49 do Prospecto.

Critério de Colocação da
Oferta Institucional

Caso as ordens de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais excedam
o total de Cotas remanescentes após o atendimento da Oferta Não Institucional,
os Coordenadores darão prioridade aos Investidores Institucionais que, no entender dos
Coordenadores, em comum acordo com o Administrador, melhor atendam os objetivos
da Oferta, quais sejam, constituir uma base diversificada de investidores, integrada por
investidores com diferentes critérios de avaliação das perspectivas do Fundo e a conjuntura
macroeconômica brasileira.

Disposições comuns à Oferta
Não Institucional e à
Oferta Institucional

Durante a colocação das Cotas objeto da Oferta, o Cotista que exercer seu Direito de
Preferência Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever a Cota receberá,
quando realizada a respectiva liquidação, recibo de Cota que, até a divulgação do Anúncio
de Encerramento e da obtenção de autorização da B3, não será negociável e não receberá
rendimentos provenientes do Fundo. Tal recibo é correspondente à quantidade de Cotas
por ele adquirida, e se converterá em tal Cota depois de divulgado o Anúncio de Encerramento
e de obtida a autorização da B3, quando as Cotas passarão a ser livremente negociadas na B3.
As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 e ao
Coordenador Líder, conforme o caso, das ordens acolhidas no âmbito das ordens de
investimento e dos Pedidos de Reserva. As Instituições Participantes da Oferta somente
atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores titulares de conta nelas abertas
ou mantidas pelo respectivo Investidor.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição com excesso
de demanda superior a 1/3 (um terço) das Cotas do Montante Total da Oferta (sem considerar
as eventuais Cotas do Lote Adicional) os Pedidos de Reserva e as ordens de investimento
enviados por Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados. 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 DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL
O FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA”,
NA PÁGINA 78 DO PROSPECTO PRELIMINAR.
Não será concedido desconto de qualquer tipo pelas Instituições Participantes da Oferta aos
Investidores interessados em adquirir as Cotas.
Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional,
todas as referências à “Oferta” devem ser entendidas como referências à Oferta Não
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Institucional e à Oferta Institucional, em conjunto.
Alocação e
Liquidação Financeira

As ordens recebidas por meio das Instituições Participantes da Oferta serão alocadas
seguindo os critérios estabelecidos pelos Coordenadores no Prospecto e no Contrato de
Distribuição, devendo assegurar que o tratamento conferido aos Investidores seja justo e
equitativo em cumprimento ao disposto no artigo 33, §3°, I, da Instrução CVM 400.
Com base nas informações disponibilizadas pela B3 e/ou pelo Escriturador, durante o
Procedimento de Alocação, os Coordenadores verificarão se (a) o Montante Total da Oferta
foi atingido; e (b) houve excesso de demanda, sendo que, diante dessas informações,
os Coordenadores definirão se haverá a liquidação da Oferta, bem como o seu volume final.
Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão participar do Procedimento de
Alocação, sem qualquer limitação em relação ao valor total da Oferta, observado,
no entanto, que caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da Cotas
do Montante Total da Oferta, sem considerar as Cotas do Lote Adicional, os Pedidos de
Reserva e as ordens de investimento exclusivamente das Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Após o Procedimento de Alocação, as Instituições Participantes da Oferta liquidarão as
ordens recebidas na forma prevista no parágrafo abaixo e no Contrato de Distribuição.
A liquidação física e financeira dos Pedidos de Reserva se dará na Data de Liquidação,
podendo ocorrer junto à B3, de acordo com os procedimentos operacionais da B3, sendo
certo que a B3 informará ao Coordenador Líder o montante de ordens recebidas em seu
ambiente de liquidação. As Cotas liquidadas diretamente junto ao Escriturador serão
mantidas sob custódia junto ao Escriturador. Para negociá-las, o Cotista deverá transferi-las
para a Central Depositária da B3 por meio de seu agente de custódia, sem qualquer
obrigação ou responsabilidade por parte do respectivo Coordenador ou do Administrador.
Caso, na Data de Liquidação, as Cotas subscritas não sejam totalmente integralizadas por
falha dos Investidores, a integralização das Cotas objeto da falha poderá ser realizada junto
ao Escriturador até o 5º (quinto) Dia Útil imediatamente subsequente à Data de Liquidação,
pelo Preço por Cota, sem prejuízo da possibilidade de os Coordenadores alocarem a referida
ordem para outro Investidor, sendo certo que, caso após a possibilidade de integralização
das Cotas junto ao Escriturador ocorram novas falhas por Investidores, de modo a não ser
atingido o Montante Total da Oferta, a Oferta será cancelada. Nesta hipótese, o Administrador
deverá devolver aos Investidores os valores até então por eles integralizados, compreendendo
inclusive a parcela cabível da Taxa de Distribuição Primária aplicável, acrescidos dos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo, com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de
até 05 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Na hipótese
de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de
quitação relativo aos valores restituídos.
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Alteração das Circunstâncias,
Revogação ou Modificação,
Suspensão e Cancelamento
da Oferta

O Coordenador Líder poderá requerer à CVM que autorize a modificação ou revogação da
Oferta, caso ocorram alterações substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias de fato
existentes quando da apresentação do pedido de registro de distribuição, ou que o
fundamente, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e inerentes
à própria Oferta. 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 adiado em até 90 (noventa) dias contados
da aprovação do pedido de registro. Na hipótese de modificação das condições da Oferta,
nos termos dos Artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, a modificação deverá ser divulgada
imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados para a divulgação da Oferta,
e as Instituições Participantes da Oferta deverão certificar-se de que os Investidores que
manifestaram sua adesão à Oferta, por meio da assinatura dos respectivos Pedidos de
Reserva, (i) estão cientes de que as condições da Oferta originalmente informadas foram
modificadas, e (ii) têm conhecimento das novas condições.
Em caso de modificação da Oferta, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão
confirmar expressamente (por meio de mensagem eletrônica ou correspondência enviada
ao endereço da respectiva Instituição Participante da Oferta), até às 16:00 horas do
5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que for comunicado sobre a modificação da
Oferta, seu interesse em manter suas ordens de investimento. Em caso de silêncio,
o Coordenador Líder presumirá que os Investidores 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, conforme o caso.
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.
Cada Instituição Participante da Oferta 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 à respectiva
Instituição Participante da Oferta 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 em não revogar sua aceitação. Se o Investidor
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revogar sua aceitação, os valores até então integralizados serão devolvidos, compreendendo
inclusive a parcela cabível da Taxa de Distribuição Primária aplicável, acrescidos dos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo
Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da respectiva data de integralização, com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior
a zero, no prazo de até 03 (três) 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, todos os atos de aceitação serão cancelados e a
Instituição Participante da Oferta com a qual o Investidor tenha celebrado o seu Pedido de
Reserva comunicará ao investidor o cancelamento da Oferta. Nesses casos, os valores até
então integralizados pelos Investidores serão devolvidos, compreendendo inclusive a parcela
cabível da Taxa de Distribuição Primária aplicável, acrescidos dos rendimentos líquidos
auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro
rata temporis, a partir da respectiva data de integralização, com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até
05 (cinco) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento, da revogação da
Oferta ou da resilição do Contrato de Distribuição.
Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores
aceitantes os valores depositados, compreendendo inclusive a parcela cabível da Taxa de
Distribuição Primária aplicável, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações
do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da
respectiva data de integralização, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis
contados da comunicação do cancelamento da Oferta, conforme disposto no Artigo
26 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer
recibo de quitação relativo aos valores restituídos.
As Cotas da 2ª Emissão subscritas e integralizadas na Oferta farão jus a rendimentos
calculados pro rata temporis, a partir da respectiva data de integralização.
Demais Características da
2ª Emissão e da Oferta

As demais características da Emissão, da Oferta e das Cotas encontram-se descritas no
Prospecto Preliminar. Mais informações sobre o Fundo e a Oferta poderão ser obtidas junto
ao Fundo, ao Coordenador Líder, ao Administrador, ao Gestor, à CVM e à B3 nos endereços
indicados abaixo.

Inadequação de Investimento

O INVESTIMENTO NAS COTAS DA 2ª EMISSÃO REPRESENTA UM INVESTIMENTO DE
RISCO, UMA VEZ QUE É UM INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL, ESTANDO
OS INVESTIDORES SUJEITOS A PERDAS PATRIMONIAIS E A RISCOS, INCLUINDO,
DENTRE OUTROS, AQUELES RELACIONADOS COM A LIQUIDEZ DAS COTAS E À
VOLATILIDADE DO MERCADO DE CAPITAIS. ASSIM, OS INVESTIDORES PODERÃO
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PERDER UMA PARCELA OU A TOTALIDADE DE SEU INVESTIMENTO. ALÉM DISSO, OS
COTISTAS PODEM SER CHAMADOS A APORTAR RECURSOS ADICIONAIS CASO
O FUNDO VENHA A TER PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO. RECOMENDA-SE,
PORTANTO, QUE OS INVESTIDORES LEIAM CUIDADOSAMENTE A SEÇÃO
“6. FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 74 A 81 DO PROSPECTO, ANTES DA TOMADA
DE DECISÃO DE INVESTIMENTO, PARA A MELHOR VERIFICAÇÃO DE ALGUNS
RISCOS QUE PODEM AFETAR DE MANEIRA ADVERSA O INVESTIMENTO NAS COTAS
DA 2ª EMISSÃO. A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM
DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.

10. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA
Encontra-se abaixo cronograma estimado das etapas de distribuição da Oferta:
EVENTO

ETAPA

1.

Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM e do Pedido de
Listagem e Admissão à Negociação na B3

09/11/2021

Divulgação do Aviso ao Mercado, publicação do Prospecto Preliminar e
Início das Apresentações a Potenciais Investidores

10/11/2021

3.

Recebimento das primeiras exigências da CVM relativos à Oferta

08/12/2021

4.

Protocolo de requerimento para atendimento das exigências relativos
à Oferta na CVM e reapresentação do Prospecto Preliminar

15/12/2021

Início do Período de Reserva e recebimento dos Pedidos de Reserva e ordens
de investimento do Investidores

22/12/2021

6.

Recebimento das exigências da CVM relativas aos Vícios Sanáveis

23/12/2021

7.

Protocolo de requerimento para atendimento das exigências relativos aos
vícios sanáveis na CVM e reapresentação do Prospecto Preliminar

29/12/2021

8.

Obtenção do Registro da Oferta na CVM

12/01/2022

9.

Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo

13/01/2022

10.

Encerramento do Período de Reserva

26/01/2022

11.

Procedimento de Alocação

27/01/2022

12.

Data de Liquidação Financeira

01/02/2022

13.

Data prevista para divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta

03/02/2022

2.

5.

DATA PREVISTA (¹)(²)(3)

Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma
previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer
modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser qualificada como modificação da Oferta.
(1)

Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma
poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação
(2)
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à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos,
condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas, veja a seção “Termos e Condições
da Oferta - Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta”, na página 52 do
Prospecto.
(3)

A principal variável do cronograma tentativo é o processo de registro da Oferta perante a CVM.

11. DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ANÚNCIOS DA OFERTA
Este Aviso ao Mercado está sendo divulgado nas seguintes páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do
Gestor, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos termos dos artigos 53 e 54-A, ambos da Instrução CVM 400. 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, nas páginas na rede mundial de computadores do
Administrador, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM, nos seguintes websites:
• ADMINISTRADOR:
COINVALORES CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.800, 2º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo - SP
A/C: Sr. Fernando Ferreira da Silva Telles / Rubens dos Reis Andrade
Tel.: (11) 3035-4141
E-mails: admfundoimobiliario@coinvalores.com.br
Website: https://coinvalores.com.br/
Para acesso aos documentos da Oferta, consulte a página do Fundo no endereço: https://coinvalores.com.br/investimentos/
fundos-imobiliarios/unimed-campina-grande, item Ofertas em Andamento HUCG11 e, na sequência, “Aviso ao Mercado”,
“Anúncio de Início” e “Anúncio de Encerramento ”.
• COORDENADOR LÍDER
WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.
Avenida Osvaldo Aranha, nº 720, conjunto 201, Bom Fim, CEP 90035-191, Porto Alegre - RS
A/C: Fernando José, Gustavo Kosnitzer Thiago Sarandy e Natan Santos
Telefone: (11) 4210-7980
E-mail: oferta.publica@warren.com.br; fernando.jose@warren.com.br; gustavo.kosnitzer@warren.com.br; thiago.sarandy@
warren.com.br; natan.santos@warren.com.br
Website: https://warren.com.br/
Para acesso aos documentos da Oferta, consulte: https://ofertaspublicas.warren.com.br/. Em seguida, clicar em “Ver Ofertas”,
depois acessar o link “2ª Emissão FII Hospital Unimed Campina Grande” e, na sequência, “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de
Início” e “Anúncio de Encerramento”.
• COORDENADOR CONTRATADO
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
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Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346, 5º andar, Cerqueira César, CEP 01410-901, São Paulo - SP
A/C: Fábio Gomes de Oliveira
Telefone: (11) 3265-9729
E-mail: atendimento@investcoop.com.br
Website: https://www.investcoop.com.br/
Para acesso aos documentos da Oferta, consulte: https://www.investcoop.com.br/oferta-publica/. Em seguida, clicar em “Lista
de ofertas em andamento”, depois clicar em “HUCG11”, e na sequência, em “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início” e
“Anúncio de Encerramento”.
• CVM
Rio de Janeiro
Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares, CEP 20050-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3545-8686
São Paulo
Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, CEP 01333-010 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2146-2000
Website: http://www.cvm.gov.br
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”,
em seguida em “Ofertas em Análise”, acessar em “R$” em “Quotas de Fundo Imobiliário”, localizar “Fundo de Investimento
Imobiliário Hospital Unimed Campina Grande”, e, então, clicar em “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início” e “Anúncio de
Encerramento”).
• FUNDOS.NET
Website: http://www.cvm.gov.br (www.cvm.gov.br (neste website, na parte esquerda da tela, clicar em “Regulados”; clicar
em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”; clicar em “Fundos de Investimento” e “Fundos Registrados”; digitar o
nome do Fundo no primeiro campo disponível “Fundo de Investimento Imobiliário Hospital Unimed Campina Grande”; clicar no
link do nome do Fundo; acessar o sistema Fundos.Net e, então, localizar o “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início” e “Anúncio
de Encerramento”).
• B3:
Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3233-2000
Fax: (11) 3242-3550
Website: https://www.b3.com.br (neste website, acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Solução para Emissores”, localizar
“Ofertas Públicas” e clicar em “saiba mais”, clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “Fundos”, clicar em “Fundo de
Investimento Imobiliário Unimed Campina Grande - 2ª Emissão” e, então, localizar o “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”
e “Anúncio de Encerramento”).
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12. PROSPECTO PRELIMINAR
Os potenciais investidores devem ler o Prospecto e o Regulamento anexo àquele antes de tomar qualquer decisão de investir
nas Cotas. Os Investidores que desejarem obter exemplar o Prospecto, incluindo o Regulamento, ou informações adicionais
sobre a Oferta deverão dirigir-se aos endereços e páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do Gestor, do
Coordenador Líder, da CVM e da B3 abaixo indicados, nos termos do artigo 42 e do artigo 54-A da Instrução CVM 400:
• ADMINISTRADOR:
COINVALORES CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.800, 2º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo - SP
A/C: Sr. Fernando Ferreira da Silva Telles / Rubens dos Reis Andrade
Tel.: (11) 3035-4141
E-mails: admfundoimobiliario@coinvalores.com.br
Website: https://coinvalores.com.br/
Para acesso ao Prospecto Prelminar, consulte a página do Fundo no endereço: https://www.coinvalores.com.br/investimentos/
fundos-imobiliarios/unimed-campina-grande, item Ofertas em Andamento HUCG11 e, na sequência, “Prospecto”.
• COORDENADOR LÍDER
WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.
Avenida Osvaldo Aranha, nº 720, conjunto 201, Bom Fim, CEP 90035-191, Porto Alegre - RS
A/C: Fernando José, Gustavo Kosnitzer, Thiago Sarandy e Natan Santos
Telefone: (11) 4210-7980
E-mail: oferta.publica@warren.com.br; fernando.jose@warren.com.br; gustavo.kosnitzer@warren.com.br; thiago.sarandy@
warren.com.br; natan.santos@warren.com.br
Website: https://warren.com.br/
Para acesso ao Prospecto Preliminar, consulte: https://ofertaspublicas.warren.com.br/. Em seguida, clicar em “Ver Ofertas”,
depois acessar o link “2ª Emissão FII Hospital Unimed Campina Grande” e, na sequência, “Prospecto”.
• COORDENADOR CONTRATADO
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346, 5º andar, Cerqueira César, CEP 01410-901, São Paulo - SP
A/C: Fábio Gomes de Oliveira
Telefone: (11) 3265-9729
E-mail: atendimento@investcoop.com.br
Website: https://www.investcoop.com.br/
Para acesso ao Prospecto Preliminar, consulte: https://www.investcoop.com.br/oferta-publica/. Em seguida, clicar em “Lista de
ofertas em andamento”, depois clicar em “HUCG11”, e na sequência, em “Prospecto”.
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• CVM
Rio de Janeiro
Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares, CEP 20050-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3545-8686
São Paulo
Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, CEP 01333-010 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2146-2000
Website: http://www.cvm.gov.br
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”,
em seguida em “Ofertas em Análise”, acessar em “R$” em “Quotas de Fundo Imobiliário”, localizar “Fundo de Investimento
Imobiliário Hospital Unimed Campina Grande”, e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
• FUNDOS.NET
Website: http://www.cvm.gov.br (neste website, na parte esquerda da tela, clicar em “Regulados”; clicar em “Regulados CVM
(sobre e dados enviados à CVM)”; clicar em “Fundos de Investimento” e “Fundos Registrados”; digitar o nome do Fundo no
primeiro campo disponível “Fundo de Investimento Imobiliário Hospital Unimed Campina Grande”; clicar no link do nome do
Fundo; acessar o sistema Fundos.Net e, então, localizar o “Prospecto Preliminar”).
• B3:
Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3233-2000
Fax: (11) 3242-3550
Website: https://www.b3.com.br (neste website, acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Solução para Emissores”, localizar
“Ofertas Públicas” e clicar em “saiba mais”, clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “Fundos”, clicar em “Fundo de
Investimento Imobiliário Unimed Campina Grande - 2ª Emissão” e, então, localizar o “Prospecto Preliminar”).

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Este Aviso ao Mercado apresenta um sumário das principais características do Fundo, das Cotas, da Emissão e da Oferta. Para
informações mais detalhadas a respeito do Fundo, das Cotas, da 2ª Emissão e da Oferta, o Investidor da Oferta deve consultar
o Prospecto Preliminar, disponível nos endereços indicados no item 11 acima, bem como o Regulamento.
O Prospecto Preliminar contém informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos
Investidores da Oferta uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.
O Administrador, o Gestor e as Instituições Participantes da Oferta alertam os Investidores da Oferta que estes deverão basear
suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto.
A Oferta e, consequentemente, as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela CVM e, por
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este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos Investidores
nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da
Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para
aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.
Não haverá classificação de risco para as Cotas.
O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO COORDENADOR LÍDER, DO GESTOR, DE QUALQUER
MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que o Administrador e o Gestor mantenham sistema de
gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor.
Os investidores devem ler a seção “6. Fatores de Risco” na página 74 em diante do Prospecto Preliminar, para avaliação dos
riscos que devem ser considerados para o investimento nas Cotas.
AS INFORMAÇÕES DESTE AVISO AO MERCADO ESTÃO DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO
O SUBSTITUI, SENDO RECOMENDÁVEL AOS INVESTIDORES A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO ANTES DE
APLICAREM OS RECURSOS.
A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB
QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA AOS COTISTAS
DO FUNDO.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO E/OU NECESSITEM DE
LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS. ESTE AVISO AO MERCADO NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER
CONSIDERADO COMO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU DE SUBSCRIÇÃO DAS NOVAS COTAS.
ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS COTAS QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO
DA OFERTA, É RECOMENDÁVEL QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES QUE LEIAM O REGULAMENTO DO FUNDO E
FAÇAM A SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO FUNDO, DE SUAS ATIVIDADES E DOS RISCOS DECORRENTES DO
INVESTIMENTO NAS NOVAS COTAS.
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AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO REGULAMENTO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA
CVM E/OU PELA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE
A QUALIDADE DO FUNDO, DO SEU ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO
FUNDO, DE SEU OBJETIVO E DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS ATIVOS QUE COMPÕEM SEU OBJETO OU,
AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O TRATAMENTO APLICÁVEL AOS COTISTAS, QUANDO DA AMORTIZAÇÃO/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 E AO FUNDO NA PRESENTE DATA,
VIDE ITEM “7. REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DO FUNDO” NA SEÇÃO 7 DO PROSPECTO PRELIMINAR. LEIA O PROSPECTO
PRELIMINAR E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”.
A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E, TAMPOUCO, FAZ JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
São Paulo, 10 de novembro de 2021
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