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O Fundo é regido pelas disposições de seu Regulamento, pela Resolução do Banco Central n° 2.907, de 29 de novembro de 2003, pela Instrução CVM n°
356, de 17 de dezembro de 2001 e posteriores alterações, e pelas demais disposições legais e regulamentos aplicáveis.
O Fundo foi constituído por deliberação de sua instituição administradora, datada de 6 de junho de 2011. A deliberação de constituição do Fundo e o seu
regulamento foram registrados no 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, sob o número 955091, em 6 de junho de
2011. O regulamento do Fundo (“Regulamento”) foi alterado em 15 de junho de 2011, tendo sido a deliberação de 1ª (primeira) alteração do Regulamento
no 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, sob o número 956125, em 15 de junho de 2011O Fundo é administrado pela
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, sociedade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento
e a administrar carteiras de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 59.281.253/0001-23 (“Instituição Administradora”).
A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO E DISTRIBUIÇÃO DE SUAS COTAS NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA
ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO
EMISSOR, DE SEUS ADMINISTRADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, BEM COMO SOBRE AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO FATORES DE RISCO, NAS PÁGINAS 27 A 29.
Veja outros avisos importantes na página 1 deste Prospecto.
Somente investidores qualificados, conforme definidos na regulamentação vigente, e os demais investidores autorizados pela legislação pertinente podem
adquirir Cotas. No caso das Cotas Seniores, os investidores deverão comprovar sua condição de Concessionárias, conforme definidas neste Prospecto
“Este prospecto foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das disposições do Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento, bem como das normas emanadas a Comissão de Valores Mobiliários.
A autorização para funcionamento e/ou venda das cotas deste Fundo de Investimento não implica, por parte da Comissão de Valores
Mobiliários ou da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, de seu
administrador ou das demais instituições prestadoras de serviços.”
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AVISOS DA ANBIMA E OUTROS AVISOS IMPORTANTES
Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política
de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas
patrimoniais para seus cotistas.
O investimento no Fundo de que trata este Prospecto apresenta riscos para o
investidor. Ainda que a Instituição Administradora mantenha sistema de gerenciamento de
riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e
para o investidor.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
O Fundo de que trata este Prospecto não conta com garantia da Instituição
Administradora, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC. Ainda, não há compromisso ou garantia por parte da
Instituição Administradora de que o objetivo de investimento do Fundo será atingido.
Todo Cotista, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio de termo de ciência
de risco e de adesão ao Regulamento e a este Prospecto, que recebeu exemplar deste
Prospecto e do Regulamento, que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de sua política de
investimento, da composição da carteira, da taxa de administração devida pelo Fundo, dos
riscos associados ao seu investimento no Fundo e da possibilidade de ocorrência de
variação e perda no patrimônio líquido do Fundo, bem como, conseqüentemente, de perda,
parcial ou total, do capital investido no Fundo.
As informações contidas neste Prospecto estão em consonância com o
Regulamento, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa tanto deste
Prospecto quanto do Regulamento, com especial atenção para as cláusulas e disposições
relativas ao objetivo e à política de investimento do Fundo, bem como às disposições do
prospecto que tratam dos fatores de risco a que o Fundo está exposto.
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GLOSSÁRIO
Agência Classificadora de Risco

Austin Ratings Serviços Financeiros Ltda.

Alocação de Investimento Mínima

Significa a fração cujo numerador é
equivalente ao valor contábil dos Direitos
Creditórios de titularidade do Fundo e o
denominador é equivalente ao valor do PL,
apurada diariamente pelo Custodiante.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais.

ANFAVEA

Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores.

Assembleia Geral

Assembleia geral de cotistas do Fundo.

Auditor Independente

KPMG Auditores Independentes Ltda.

BACEN

Banco Central do Brasil.

Cedente ou SVB

SVB Automotores do Brasil S.A., sociedade
anônima com sede no Município de Catalão,
Estado de Goiás, na Quadra 01, sem número,
Módulo 33, no Distrito Mínero-Industrial
(DIMIC), inscrito no CNPJ/MF sob o nº
04.463.193/0001-78.

CETIP

CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/MF

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda.
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Código Civil

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Concessionária ou Devedor

Pessoa jurídica que integra o Contrato de
Concessão,
estando
autorizada
a
comercializar Veículos e responsável pelo
pagamento dos Direitos Creditórios Elegíveis
adquiridos pelo Fundo.

Condições de Cessão

Condições que devem ser observadas pelo
Cedente quando da cessão de Direitos
Creditórios ao Fundo.

Consultor Especializado

Integral-Trust Serviços Financeiros Ltda.,
sociedade com sede no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1.744, cj. 21, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 03.223.073/0001-30.

Contrato de Cessão

Contrato de Promessa de Cessão de Direitos
Creditórios e Outras Avenças, a ser firmado
entre o Fundo e o Cedente, e tendo como
interveniente-anuente o Custodiante, o Gestor
e o Consultor Especializado.

Contrato de Compra e Venda a Prazo

“Contratos de Compra e Venda de Veículos
Para Pagamento a Prazo” celebrados entre o
Cedente e Concessionárias.

Contrato de Concessão

“Contrato de Concessão Comercial para a
Venda de Veículos e Outras Avenças”, nos
termos do artigo 19 da Lei nº 6.729, de 28 de
novembro de 1979, celebrado entre o Cedente
e as Concessionárias.

Contrato de Custódia

Contrato pelo qual é formalizada a prestação
de serviços pelo Custodiante ao Fundo.
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Cotas

Significa, em conjunto, as Cotas Seniores e
Cotas Subordinadas.

Cotas Seniores

Aquelas que não se subordinam às demais
para efeto de resgate e distribuição dos
rendimentos da carteira do Fundo.

Cotas Subordinadas

Aquelas que se subordinam às demais para
efeito de resgate e distribuição dos
rendimentos da carteira do Fundo.

Cotista

Significa, sem distinção, tanto o titular de
Cotas Seniores como o titular de Cotas
Subordinadas.

Cotistas Seniores

Titulares de Cotas Seniores.

Cotistas Subordinados

Titulares de Cotas Subordinadas.

CPF/MF

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda.

Critérios de Elegibilidade

Condições para a aquisição de Direitos
Creditórios pelo Fundo, cuja verificação é
feita pelo Custodiante, previstas na cláusula
10 do Regulamento e reproduzidas no item
“Características gerais do Fundo e da Oferta Política de investimento - Aplicação em
Direitos
Creditórios
Critérios
de
Elegibilidade”, as quais serão verificadas pelo
Custodiante.

Custodiante

Banco Bradesco S.A. ou seu sucessor.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.
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Data de Subscrição Inicial

Data a partir da qual as Cotas representativas
do Patrimônio Líquido serão subscritas e
integralizadas, a ser determinada pela
Instituição Administradora.

Dia Útil

Dia que não seja feriado nacional, bancário
ou, ainda, feriados estaduais, municipais e
bancários na sede do Custodiante.

Direito(s) Creditório(s)

É o preço do Veículo vendido a prazo pelo
Cedente à Concessionária, sob o Contrato de
Compra e Venda a Prazo ou sob Instrumento
de Confissão de Dívida, acrescido de taxa de
juros pós-fixada e de eventuais encargos, que
será representado por Nota Fiscal de venda do
Veículo respectivo emitida pelo Cedente ou
por Instrumento de Confissão de Dívida, e
poderá ser representado por nota promissória
pro solvendo emitida pela Concessionária em
favor do Cedente.

Direto Creditório Elegível

Direito Creditório que está em conformidade
com os Critérios de Elegibilidade previstos no
Regulamento.

Documentos Comprobatórios

São os documentos necessários para
evidenciar a existência, validade e
exigibilidade dos Direitos Creditórios,
incluindo a nota fiscal emitida pelo Cedente
em relação à venda de cada Veículo e o
Contrato de Compra e Venda a Prazo
celebrado entre a Cedente e cada
Concessionária, sem a eles se limitar.

Documentos do Fundo

Significa, em conjunto ou isoladamente, o
Regulamento, o Contrato de Cessão, o
Contrato de Custódia e os demais contratos
celebrados entre o Fundo e seus prestadores
de serviço.
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Eventos de Liquidação Antecipada

Eventos que poderão acarretar na liquidação
antecipada do Fundo, conforme definidos na
cláusula 24 do Regulamento.

FGC

Fundo Garantidor de Créditos.

FIDC SZK

Fundo de Investimento
Creditórios SZK.

em

Direitos

Fundo

Fundo de Investimento
Creditórios SZK.

em

Direitos

Instituição Administradora

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
DTVM.

Instrumento de Confissão de Dívida

Instrumento celebrado entre a SVB e
Concessionária para novação de débitos da
Concessionária perante a SVB oriundos da
compra e venda a prazo de Veículos.

Investidores Qualificados

São os investidores qualificados, conforme
definidos no artigo 109 da Instrução CVM nº
409, de 18 de agosto de 2004, e suas
alterações
posteriores,
e
os
demais
investidores autorizados pela legislação a
adquirir as Cotas.

Nota Fiscal

Nota fiscal emitida pela SVB em relação a
cada um dos Veículos por ela vendidos a
Concessionárias.

Oferta

A oferta pública das Cotas do Fundo,
automaticamente dispensada de registro
perante a CVM nos termos do artigo 21 da
Instrução CVM nº 356/01.
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Outros Ativos

Ativos integrantes da carteira do Fundo que
não
constituam
Direitos
Creditórios,
incluindo recursos em moeda corrente
nacional.

Partes Relacionadas

Em relação a qualquer pessoa jurídica, (i) as
pessoas jurídicas controladoras de tal pessoa
jurídica; (ii) as sociedades direta ou
indiretamente controladas por tal pessoa
jurídica; (iii) as sociedades coligadas com tal
pessoa jurídica; e/ou (iv) sociedades sob o
mesmo controle que tal pessoa jurídica.

PL ou Patrimônio Líquido

Valor do patrimônio líquido do Fundo.

Prospecto

O presente prospecto do Fundo.

Regulamento

O regulamento do Fundo.

Relação Mínima

Relação mínima admitida entre o PL e o valor
das Cotas Seniores, equivalente a zero.

Reserva de Pagamentos

Reserva de recursos onde deverão ser
segregados Outros Ativos para o pagamento das
despesas e encargos do Fundo.

SELIC

Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

Taxa de Administração

Valor a ser pago pelo Fundo à Instituição
Administradora como contrapartida pelos
serviços de administração por ela prestados.

Taxa DI

Taxas médias diárias dos Depósitos
Interfinanceiros – DI de um dia, over ExtraGrupo, calculadas e divulgadas pela CETIP,
ao ano, base 252 dias úteis.
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Taxa SELIC

Taxa do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia.

TED

Transferência Eletrônica Disponível.

Termo de Cessão

Documento cuja minuta consta do Anexo II
do Contrato de Cessão, pelo qual são
formalizadas as cessões de Direitos
Creditórios celebradas entre o Cedente e o
Fundo.

Valor Nominal

Valor de venda do Veículo, consignado na
Nota Fiscal respectiva.

Veículos

Veículos automotores da marca “Suzuki”,
produzidos ou importados para o Brasil pelo
Cedente
e
comercializados
pelas
Concessionárias.
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IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA E DEMAIS
ENTIDADES ENVOLVIDAS
Instituição Administradora
e Distribuidora

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
At.: Marcos Wanderley Pereira
Praia de Botafogo, 501, 5º andar, parte
22250-040 – Rio de Janeiro – RJ
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º andar
04538-133 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3383-2732
Fax: (11) 3383-2001
Correio eletrônico: marcos.wanderley@btgpactual.com
www.btgpactual.com

Gestor

Integral Investimentos S.A.
At.: Carlos Fagundes
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.744, 1º andar
01451-910 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3103-9999
www.integralinvest.com.br

Consultoria Especializada

Integral-Trust Serviços Financeiros Ltda.
At.: Carlos Fagundes
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.744, 1º andar
01451-910 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3103-9999
www.integraltrust.com.br

Custodiante das Cotas

Banco Bradesco S.A
At.: Fabiano Bottignon Kosaka
Centro Administrativo “Cidade de Deus”, sem número
06029-900 – Osasco – SP
Correio eletrônico: 4010.kosaka@bradesco.com.br
www.bradesco.com.br

Agência Classificadora de Austin Ratings
At.: Décio Baptista Santos
Risco
Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 110, 7º andar, cj. 73
04542-000 – São Paulo – SP
Telefone/Fax: (11) 3377-0707
www.austin.com.br
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Auditoria Independente

KPMG Auditores Independentes
Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 33
04530-904 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3067-3000
Fax: (11) 3079-3752
www.kpmg.com.br

Consultores legais

Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados
At.: Erik Frederico Oioli
Rua Gomes de Carvalho, 1329, 8º andar
04547-005 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3043-4963
Fax: (11) 3043-4980
www.vbsoadvogados.com.br

Entidade reguladora

Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, nº 111
20050-901 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone e Fax: (21) 3233-8686
www.cvm.gov.br
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SUMÁRIO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA E DO FUNCIONAMENTO
DO FUNDO
O presente capítulo contém informações gerais sobre o Fundo. Para informações
adicionais e mais completas, veja o capítulo “Características gerais do Fundo e da Oferta”
abaixo.
Informações relativas ao Fundo e à Oferta
Emissor das Cotas

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SZK.

Forma de Constituição

O Fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto, de
modo que suas Cotas serão resgatadas a qualquer tempo,
observados os critérios e procedimentos previstos no
Regulamento, não sendo admitida a amortização das Cotas,
conforme disposto na seção “Características gerais do Fundo e
da Oferta – Regras de Movimentação - Integralização e resgate
das Cotas”, na página 37 deste Prospecto.

Cedente dos Direitos

SVB Automotores do Brasil S.A.

Creditórios
Direitos Creditórios

Corresponde ao preço do Veículo vendido a prazo pelo
Cedente à Concessionária, sob o Contrato de Compra e Venda
a Prazo ou sob Instrumento de Confissão de Dívida, acrescido
de taxa de juros pós-fixada e de eventuais encargos, que será
representado por Nota Fiscal de venda do Veículo respectivo
emitida pelo Cedente ou por Instrumento de Confissão de
Dívida, e poderá ser representado por nota promissória pro
solvendo emitida pela Concessionária em favor do Cedente.

Valor mínimo de

R$25.000,00.

aplicação no Fundo
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Valor de integralização
das Cotas

Na Data de Subscrição Inicial, o valor de integralização será de
R$1.000,00 para as Cotas Seniores e para as Cotas
Subordinadas. Na subscrição de Cotas em data diversa da
Data de Subscrição Inicial, será utilizado o valor da Cota de
mesma classe em vigor no próprio dia da efetiva
disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à
Instituição Administradora, em sua sede ou dependências.

Remuneração-alvo das
Cotas Seniores

A remuneração das Cotas Seniores será equivalente a 100% da
Taxa DI.

Resgate das Cotas

As Cotas Seniores poderão ser resgatadas a qualquer momento

Seniores

no decorrer do prazo de duração do Fundo, mediante
solicitação à Instituição Administradora. A efetivação do
resgate das Cotas Seniores ocorrerá no prazo de 30 dias
contados do recebimento da solicitação de resgate pela
Instituição Administradora, sendo pago ao Cotista o valor da
Cota a ser resgatada vigente no dia do efetivo pagamento.

Resgate de Cotas
Subordinadas

As Cotas Subordinadas poderão ser resgatadas antes do resgate
das Cotas Seniores, depois de transcorridos 60 dias contados
do pedido de resgate de Cotas Subordinadas, respeitada a
Relação Mínima. Nesta hipótese, a Instituição Administradora
deverá, no terceiro dia útil após o recebimento do pedido de
resgate, comunicar aos titulares das Cotas Seniores a
solicitação do resgate, o valor e a data de sua realização. Os
titulares das Cotas Seniores, a partir da comunicação acima
referida, poderão requerer o resgate de suas Cotas, que deverá
ser integralmente concluído antes do respectivo resgate das
Cotas Subordinadas.

Reforços de créditos e
garantias existentes

O Fundo adotará como mecanismos de reforço de crédito a
faculdade atribuída ao Cedente no âmbito do Contrato de
Cessão de recomprar os Direitos Creditórios. Poderão ser
recomprados (i) Direitos Creditórios vincendos, mediante
solicitação à Instituição Administradora com ao menos 1 dia
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útil de antecedência ao dia pretendido para a recompra; (ii)
Direitos Creditórios vencidos e não pagos, hipótese em que a
recompra deverá ser formalizada até o 5º dia útil contado da
data de vencimento do Direito Creditório a ser recomprado; e
(iii) Direitos Creditórios devidos por Concessionária que tenha
falência decretada, ou que tenha pedido de recuperação judicial
deferido, hipótese em que a recompra deverá ser formalizada
até o 5º dia útil contado da data em que o Cessionário tiver
conhecimento do evento respectivo.
A Instituição
Administradora deverá realizar a baixa contábil dos Direitos
Creditórios recomprados no mesmo dia útil do recebimento
dos recursos respectivos pelo Fundo.
Publicações

Monitor Mercantil.

Público-Alvo das Cotas
Seniores

Concessionárias que se enquadrem na definição de Investidor
Qualificado, constante do artigo 109 da Instrução CVM nº 409,
de 18 de agosto de 2004.

Público-Alvo das Cotas
Subordinadas

Investidores Qualificados.

Política de Investimento O Fundo tem como objeto e prioridade a aquisição de Direitos
Creditórios. O Fundo pode manter o remanescente de seu PL
em moeda corrente nacional, ou aplicá-lo exclusivamente em:
i)

títulos de emissão do Tesouro Nacional;

ii)

títulos de emissão do Banco Central do Brasil;

iii)

créditos securitizados pelo Tesouro Nacional;

iv)

títulos de emissão de estados e municípios;

v)

certificados e recibos de depósito bancário; e
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vi)

demais títulos, valores mobiliários e ativos financeiros
de renda fixa.

O investidor interessado, antes de adquirir Cotas Seniores,
deve ler cuidadosamente a seção “Características gerais do
Fundo e da Oferta – Política de investimento”, na página 31
deste Prospecto.
Prazo de Duração

O Fundo terá prazo de duração indeterminado, podendo ser
liquidado antecipadamente nas hipóteses expressamente
previstas no item “Características gerais do Fundo e da Oferta
– Liquidação do Fundo – Eventos de Liquidação Antecipada”,
na página 45 deste Prospecto.

Fatores de Risco

A carteira do Fundo, e por conseqüência seu patrimônio, está
sujeita
a
diversos
riscos,
dentre
os
quais,
exemplificativamente, os analisados no capítulo “Fatores de
Risco”, na página 24, que deve ser lido cuidadosamente pelo
investidor interessado em aplicar seus recursos no Fundo.

Público alvo e Adequação do Investimento
O Fundo é destinado a Investidores Qualificados que busquem retorno no médio e
longo prazo de rentabilidade condizente com a política de investimento do Fundo e que
estejam dispostos a aceitar os riscos inerentes à aplicação nas Cotas, bem como o prazo de
maturação do investimento. Adicionalmente, as Cotas Seniores somente poderão ser
subscritas por Investidores Qualificados que sejam Concessionárias, conforme
comprovação a ser solicitada pela Instituição Administradora previamente à subscrição.
Inadequação do Investimento
O investimento nas Cotas não é adequado a investidores que (i) necessitem de
liquidez, tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das
cotas de fundos de investimento em direitos creditórios no mercado secundário; e/ou (ii) não
estejam dispostos a correr os riscos relacionados a investimentos em fundos de investimento
em direitos creditórios ou dos Direitos Creditórios que compõem sua carteira. Ainda, é
vedada a aquisição de Cotas Seniores por quaisquer investidores que não sejam
Concessionárias.
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Assembleia Geral
Na Assembleia Geral, a ser instalada com a presença de pelo menos um Cotista, as
deliberações devem ser tomadas pelo critério da maioria de Cotas dos Cotistas presentes.
No entanto, há deliberações que demandam quórum qualificado, conforme descrito na
seção “Características gerais do Fundo e da Oferta – Assembleia Geral - Direito de voto e
critérios para apuração das deliberações”, na página 43 abaixo.
A cada Cota corresponde um voto, independentemente da respectiva classe.
A convocação da Assembleia Geral deve ser feita mediante anúncio publicado no
periódico utilizado para a divulgação de informações do Fundo ou por meio de carta com
aviso de recebimento endereçada a cada Cotista, na qual devem constar dia, hora e local de
realização da Assembleia Geral e os assuntos a serem tratados.
A convocação da Assembleia Geral deve ser feita com 10 dias de antecedência, no
mínimo, contado o prazo da data de publicação do primeiro anúncio ou do envio de carta
com aviso de recebimento aos Cotistas.
Não se realizando a Assembleia Geral, deve ser publicado novo anúncio, de segunda
convocação, ou novamente providenciado o envio de carta com aviso de recebimento aos
Cotistas, com antecedência mínima de 5 dias.
Descrição detalhada das competências, dos procedimentos de convocação e dos
quóruns de instalação e deliberação da Assembleia Geral estão descritos no item
“Características gerais do Fundo e da Oferta – Assembleia Geral”, na página 41 abaixo.
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Fluxograma da securitização

1.
O Cedente realiza operações de compra e venda a prazo de veículos junto às
Concessionárias.
2.
A Instituição Administradora constitui o Fundo, cuja carteira é gerida pelo Gestor.
O Fundo distribui Cotas Seniores e Cotas Subordinadas.
3.
Investidores subscrevem as Cotas Subordinadas.
Cotas Seniores.

As Concessionárias adquirem

4.
O Custodiante verifica o atendimento dos Critérios de Elegibilidade pelos Direitos
Creditórios a serem cedidos ao Fundo, mediante sistema eletrônico gerenciado pelo
Consultor Especializado.
5.
Atendidos os Critérios de Elegibilidade, a cessão de Direitos Creditórios ao Fundo é
formalizada por meio da assinatura de Termo de Cessão. Em contrapartida, o Fundo paga
ao Cedente o preço de cessão, equivalente ao Valor Nominal dos Direitos Creditórios.
6.
As Cotas são valorizadas diariamente, mediante incorporação dos rendimentos
auferidos pela carteira do Fundo, na forma descrita neste Prospecto. Mencionados
rendimentos, quando houver, serão atribuídos aos Cotistas Seniores e aos Cotistas
Subordinados no momento do pagamento de resgates das Cotas respectivas, conforme
procedimento descrito no Regulamento.
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FATORES DE RISCO
O investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios envolve
uma série de riscos que devem ser observados pelo potencial investidor. Esses riscos
envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros,
que se relacionam tanto ao Fundo como às próprias Cotas. O potencial investidor deve ler
cuidadosamente todas as informações deste Prospecto e do Regulamento antes de tomar a
decisão de investimento em Cotas Seniores
Risco de mercado
Flutuação de preços em virtude de fatores de mercado
Os preços e a rentabilidade dos Direitos Creditórios e Outros Ativos do Fundo
poderão flutuar em razão de diversos fatores de mercado, tais como variação da liquidez e
alterações na política de crédito, econômica e fiscal. Essa oscilação dos preços poderá
fazer com que parte ou a totalidade daqueles Direitos Creditórios e Outros Ativos que
integram a carteira do Fundo sejam avaliados por valores inferiores ao da emissão e/ou
contabilização inicial, levando à redução do Patrimônio Líquido e, conseqüentemente, a
prejuízos a seus Cotistas.
Descasamento de taxas
O Fundo poderá aplicar parte de suas disponibilidades financeiras em Outros
Ativos, que poderão ser remunerados a uma taxa pré-fixada ou a taxas pós-fixadas
referenciadas a outros índices que não a Taxa DI. Ainda, o valor efetivo da taxa de juros
aplicável a cada Direito Creditório será fixada posteriormente ao momento de sua
constituição, mas previamente ao seu pagamento. Considerando-se que o valor das Cotas
Seniores será definido na forma estabelecida no Regulamento, utilizando-se a variação da
Taxa DI, poderá ocorrer o descasamento entre os valores de atualização (i) dos Outros
Ativos que sejam pré-fixados ou referenciados a outros índices que não a Taxa DI; (ii) ao
valor fixado a posteriori da taxa de juros dos Direitos Creditórios; e (iii) das Cotas
Seniores.
A Instituição Administradora, o Custodiante, o Gestor, o Consultor
Especializado, o Cedente, as sociedades por estes direta ou indiretamente controladas, a
estes coligadas ou outras sociedades sob controle comum não são responsáveis, em
conjunto ou isoladamente, por eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos
pelos Cotistas, incluindo, sem limitação, a eventual perda do valor de principal de suas
aplicações decorrente do risco de descasamento acima identificado.
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Risco de crédito
Fatores macroeconômicos
Como o Fundo aplicará seus recursos preponderantemente em Direitos Creditórios,
dependerá da solvência das respectivas Concessionárias para distribuição de rendimentos
aos Cotistas.
A solvência das Concessionárias pode ser afetada por fatores
macroeconômicos relacionados à economia brasileira, tais como elevação das taxas de
juros, aumento da inflação e baixos índices de crescimento econômico. Assim, na hipótese
de ocorrência de um ou mais desses eventos, poderá haver o aumento da inadimplência dos
Direitos Creditórios, com possíveis reflexos negativos nos resultados do Fundo e,
eventualmente, na rentabilidade das Cotas Seniores.
Cobrança judicial e extrajudicial
No caso de as Concessionárias inadimplirem as obrigações de pagamento dos
Direitos Creditórios cedidos ao Fundo, poderá haver cobrança judicial e/ou extrajudicial
dos valores devidos. Nada garante, porém, que referidas cobranças atingirão os resultados
almejados, recuperando para o Fundo o total dos valores inadimplidos.
Risco de investimento em Outros Ativos
É permitido ao Fundo adquirir e manter em sua carteira, durante os primeiros 90
dias de funcionamento, até 100% em Outros Ativos. Posteriormente aos referidos 90 dias,
o investimento em referidos ativos poderá representar até 50% da carteira do Fundo. Em
qualquer dos casos, se, por qualquer motivo, os devedores dos Outros Ativos não honrarem
seus compromissos, poderá o Fundo sofrer perdas patrimoniais significativas, o que afetaria
negativamente a rentabilidade das Cotas Seniores.
Risco de Liquidez
Falta de Liquidez
Pelo fato de o Fundo ter sido constituído sob a forma de condomínio aberto, o
resgate de suas Cotas poderá ser solicitado a qualquer momento pelos Cotistas (observadas
as limitações previstas no Regulamento). No entanto, mesmo podendo o resgate de Cotas
ser solicitado a qualquer tempo, poderá não haver recursos de liquidez imediata no Fundo
para todos os Cotistas, o que obrigaria o investidor a aguardar até que houvesse recursos
suficientes para que se efetivasse o pretendido resgate. Assim, por exemplo, caso os
Cotistas solicitem o resgate da totalidade das Cotas, no pior cenário, os Cotistas receberão
os recursos correspondentes aos resgates solicitados na medida em que os Direitos
Creditórios forem adimplidos pelas respectivas Concessionárias.
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Direitos Creditórios
O Fundo deve aplicar seus recursos preponderantemente em Direitos Creditórios.
Pela sua própria natureza, a aplicação em Direitos Creditórios apresenta peculiaridades em
relação às aplicações usuais da maioria dos fundos de investimento de renda fixa. Não
existe no Brasil, por exemplo, mercado ativo para compra e venda de Direitos Creditórios.
Assim, caso seja necessária a venda dos Direitos Creditórios da carteira do Fundo, como
nas hipóteses de liquidação antecipada previstas no Regulamento, poderá não haver
compradores ou poderá ocorrer negociação dos Direitos Creditórios por preço que cause
perda de Patrimônio Líquido ao Fundo e redução da rentabilidade das Cotas Seniores.
Insuficiência de recursos no momento da liquidação do fundo
O Fundo poderá ser antecipadamente liquidado conforme o disposto no item
“Características gerais do Fundo e da Oferta – Liquidação do Fundo” deste Prospecto.
Ocorrendo a liquidação antecipada, o Fundo pode não dispor de recursos para pagamento
aos Cotistas em hipótese de, por exemplo, o adimplemento das parcelas dos Direitos
Creditórios do Fundo ainda não ser exigível das respectivas Concessionárias. Neste caso, o
pagamento aos Cotistas ficaria condicionado: (i) ao vencimento e pagamento pelas
Concessionárias das parcelas relativas aos Direitos Creditórios do Fundo; (ii) à venda dos
Direitos Creditórios a terceiros, com risco de deságio capaz de comprometer o Patrimônio
Líquido; ou (iii) ao resgate de Cotas Seniores em Direitos Creditórios, exclusivamente nas
hipóteses de liquidação antecipada do Fundo. Nas três situações, os Cotistas podem sofrer
prejuízos patrimoniais.
Riscos específicos
Riscos operacionais
Risco relativo à regularidade da documentação relativa aos Direitos Creditórios
O Custodiante realizará verificação periódica, por amostragem, do lastro dos
Direitos Creditórios. Uma vez que essa verificação é realizada após a cessão dos Direitos
Creditórios ao Fundo e por amostragem, a carteira do Fundo poderá conter Direitos
Creditórios cuja documentação apresente irregularidades, o que poderá obstar o pleno
exercício, pelo Fundo, das prerrogativas decorrentes da titularidade dos Direitos
Creditórios. O Fundo, a Instituição Administradora, o Custodiante, bem como quaisquer de
suas Partes Relacionadas, não são responsáveis pela existência dos Direitos Creditórios ou
pela solvência das Concessionárias.
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Falha na segregação dos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo
Enquanto o Custodiante for responsável pelo recebimento dos recursos relativos ao
pagamento dos Direitos Creditórios, ele será responsável pela segregação dos recursos
provenientes dos pagamentos dos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo dos demais
recursos recebidos no curso de sua atividade. Em caso de atrasos ou falhas nesta
segregação, poderá ser necessária a via judicial para se obter os recursos. O Gestor, o
Cedente e a Instituição Administradora não poderão ser responsabilizados por conta destas
falhas de segregação ou atrasos que das falhas resultarem.
Risco do originador
Rescisão do Contrato de Cessão
O Cedente, sem prejuízo das penalidades previstas no Contrato de Cessão, pode, a
qualquer momento, deixar de ceder Direitos Creditórios ao Fundo. Assim, a existência do
Fundo está condicionada à continuidade das operações do Cedente com Direitos
Creditórios Elegíveis nos termos do Regulamento, inclusive em volume suficiente para
alcançar a meta de rentabilidade das Cotas Seniores, bem como ao adimplemento da
obrigação do Cedente de ceder Direitos Creditórios ao Fundo, observada a possibilidade de
os Cotistas deliberarem a alteração dos Critérios de Elegibilidade previstos no Regulamento
em Assembleia Geral.
Outros Riscos
Intervenção ou liquidação do Custodiante
O Fundo será titular de conta corrente aberta junto ao Custodiante. Na hipótese de
intervenção ou liquidação extrajudicial deste, os recursos ali depositados serão bloqueados.
É possível que a recuperação integral dos valores bloqueados, que deverá ser requerida por
via judicial, não ocorra, ou ocorra tardiamente, o que poderia afetar negativamente a
rentabilidade das Cotas e o Patrimônio Líquido.
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Guarda da documentação
O Cedente, na qualidade de fiel depositário e responsável pela guarda da
documentação física relativa aos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo, tem obrigação de
permitir ao Custodiante e à Instituição Administradora, ou terceiros por estes contratados,
livre acesso a essa documentação. Se, por qualquer motivo, o Cedente não cumprir referida
obrigação, a verificação da regularidade da documentação relativa aos Direitos Creditórios
do Fundo pelo Custodiante e/ou Instituição Administradora, ou terceiros por estes
contratados, pode ser prejudicada.
Alteração do Regulamento
O Regulamento pode ser alterado, independentemente da realização de Assembleia
Geral, em consequência de normas legais ou regulamentares, ou por determinação da
CVM. Da mesma forma, normas que afetam diretamente o Fundo também podem ser
alteradas. Tais alterações podem afetar o modo de operação do Fundo e acarretar perdas
patrimoniais aos Cotistas.
Despesas com a defesa dos direitos dos Cotistas Seniores
O Fundo pode não possuir recursos suficientes para adoção e manutenção dos
procedimentos judiciais e extrajudiciais necessários à cobrança dos Direitos Creditórios e
dos Outros Ativos de sua titularidade e à defesa dos seus direitos, interesses e prerrogativas.
Nesse caso, a Instituição Administradora, o Gestor, o Custodiante, o Cedente, seus
administradores, empregados e demais prepostos não se responsabilizarão por danos ou
prejuízos sofridos em decorrência da não propositura ou prosseguimento de medidas
judiciais ou extrajudiciais para salvaguarda de direitos, garantias e prerrogativas do Fundo.
É possível que a maioria dos titulares das Cotas Seniores reunidos em Assembleia Geral
não aprove aporte de recursos ao Fundo necessários para assegurar eventual adoção e
manutenção dos procedimentos acima referidos. Nessa hipótese, o Patrimônio Líquido e a
rentabilidade das Cotas Seniores podem ser afetados negativamente.
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Invalidade ou ineficácia da Cessão de Direitos Creditórios
Com relação ao Cedente, a cessão de Direitos Creditórios poderia ser
invalidada ou tornada ineficaz, impactando negativamente o Patrimônio Líquido, caso fosse
realizada em:
i)

fraude contra credores, inclusive da massa, se no momento da cessão o Cedente
estivesse insolvente ou se com ela passasse ao estado de insolvência;

ii)

fraude de execução, caso (a) quando da cessão o Cedente fosse sujeito passivo de
demanda judicial capaz de reduzi-lo à insolvência; ou (b) sobre os Direitos
Creditórios cedidos pendesse demanda judicial fundada em direito real; e

iii)

fraude à execução fiscal, se o Cedente, quando da celebração da cessão de créditos,
sendo sujeito passivo por débito com a Fazenda Pública por crédito tributário
regularmente inscrito como dívida ativa, não dispusesse de bens para total
pagamento da dívida fiscal.

Subcontratação de terceiros para serviços de guarda de documentos
O Cedente tem a faculdade de subcontratar terceiros para a prestação de serviços de
guarda e processamento dos documentos relacionados aos Direitos Creditórios. Ainda que
o Cedente continue responsável pela guarda física dos Documentos Comprobatórios, a
subcontratação de terceiros para a prestação de tais serviços poderá representar dificuldade
adicional à verificação da constituição e performance dos Direitos Creditórios cedidos ao
Fundo, podendo gerar perdas ao Fundo e, conseqüentemente, aos seus Cotistas.
Dação em pagamento de Direitos Creditórios
No caso de liquidação antecipada do Fundo, em que a Assembleia Geral deliberar o
resgate das Cotas do Fundo mediante dação em pagamento de Direitos Creditórios, os
titulares de Cotas poderão encontrar dificuldades para (i) negociar os Direitos Creditórios
recebidos; e/ou (ii) cobrar os Direitos Creditórios inadimplentes.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FUNDO E DA OFERTA
Base legal e classificação ANBIMA
O Fundo é um fundo de investimento em direitos creditórios, regulado pela
Resolução nº 2.907/01, do Conselho Monetário Nacional, e pela Instrução CVM nº 356/01,
conforme alterada. A Classificação ANBIMA do Fundo é “FIDC Agro, Indústria e
Comércio”, e seu Foco de Atuação corresponde a “Recebíveis Comerciais”.
Objeto
O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aquisição de Direitos
Creditórios e Outros Ativos, nos termos de sua política de investimento.
Forma de constituição
O Fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto. Portanto, suas Cotas
podem ser resgatadas a qualquer tempo, sendo vedada a amortização de Cotas, observadas
as limitações previstas no Regulamento.
Prazo de duração
O Fundo tem prazo de duração indeterminado, e seu funcionamento se iniciará a
partir da Data de Subscrição Inicial. O Fundo poderá ser liquidado antecipadamente por
deliberação da Assembleia Geral e nas hipóteses listadas no item “Características gerais do
Fundo e da Oferta – Liquidação do Fundo – Eventos de Liquidação Antecipada”.
Objetivo de investimento
O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimento de longo prazo aos Cotistas por
meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição dos Direitos Creditórios,
oriundos de Contratos de Compra e Venda a Prazo celebrados entre o Cedente e
Concessionárias e/ou de Instrumentos de Confissão de Dívida celebrados entre o Cedente e
Concessionárias, tendo por objeto débito decorrente de Contratos de Compra e Venda a
Prazo celebrados entre referidas partes.
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Política de Investimento
Aplicação em Direitos Creditórios
O Fundo deverá manter, após 90 dias do início de suas atividades, no mínimo 50%
de seu PL em Direitos Creditórios. Os Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo
devem necessariamente observar os Critérios de Elegibilidade.
Critérios de Elegibilidade
Os Critérios de Elegibilidade serão, exclusiva e cumulativamente, os dispostos
abaixo:
i)

os Direitos Creditórios deverão ser devidos exclusivamente por Concessionárias,
conforme listagem constante do Contrato de Cessão;

ii)

os Direitos Creditórios deverão ser oriundos das compras e vendas a prazo de
Veículos celebradas entre o Cedente e Concessionárias; e

iii)

considerada pro forma a aquisição de Direitos Creditórios, o volume financeiro de
Direitos Creditórios devidos por uma mesma Concessionária não poderá ser
superior a 20% do PL, exceto caso a Concessionária seja (a) uma companhia aberta
ou (b) uma sociedade empresarial que tenha suas demonstrações financeiras
relativas ao exercício social imediatamente anterior à data de constituição do Fundo
elaboradas em conformidade com o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e a regulamentação editada pela CVM, e auditadas por Auditor Independente
registrado na CVM.

Na hipótese de os Direitos Creditórios deixarem de observar quaisquer dos Critérios
de Elegibilidade acima descritos após sua aquisição pelo Fundo, não caberá, por parte dos
Cotistas, direito de regresso contra a Instituição Administradora, o Gestor, o Cedente ou o
Custodiante, salvo se comprovada má-fé ou dolo das partes.

31

Aplicação da parcela remanescente do PL
O Fundo poderá aplicar o remanescente de seu PL, sem limites de concentração
além dos definidos no Regulamento e na regulamentação aplicável, exclusivamente em:
i)

títulos de emissão do Tesouro Nacional;

ii)

títulos de emissão do Banco Central do Brasil;

iii)

créditos securitizados pelo Tesouro Nacional;

iv)

títulos de emissão de estados e municípios;

v)

certificados e recibos de depósito bancário; e

vi)

demais títulos, valores mobiliários e ativos financeiros de renda fixa.
A seleção dos ativos mencionados no parágrafo anterior caberá ao Gestor.

É facultado ao Fundo, ainda, (i) realizar operações compromissadas tendo como
lastro os ativos indicados no parágrafo anterior, inclusive tendo como contraparte a
Instituição Administradora, assim como (ii) realizar operações em mercados de derivativos,
desde que com o objetivo de proteger posições detidas à vista, até o limite dessas, desde
que observado, neste caso, o disposto no artigo 40, §3º da Instrução CVM nº 356/01.
O Fundo pode realizar operações nas quais a Instituição Administradora atue na
condição de contraparte do Fundo, ainda que essas operações venham a representar mais do
que 20% do PL.
Operações vedadas
O Fundo não poderá realizar:
i)

aquisição de ativos ou aplicação de recursos em modalidades de investimento de
renda variável ou atrelados à variação cambial;
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ii)

operações de “day-trade”, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no
mesmo dia, independentemente de o Fundo possuir estoque ou posição anterior do
mesmo ativo; e

iii)

aplicação em cotas do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS.

Outras informações relevantes acerca da política de investimento do Fundo
As aplicações no Fundo não contam com garantia da Instituição Administradora, do
Gestor, do Consultor Especializado, do Custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou
do FGC. Além disso, o Fundo poderá realizar aplicações que coloquem em risco parte ou a
totalidade de seu Patrimônio Líquido. Tais riscos estão descritos pormenorizadamente no
item “Fatores de Risco” deste Prospecto, que deve ser lido cuidadosamente pelo investidor
antes da aquisição de Cotas.
Ordem e aplicação dos recursos
A partir da primeira Data de Subscrição Inicial e até a liquidação antecipada do
Fundo, sempre preservada a manutenção de sua boa ordem legal, administrativa e
operacional, a Instituição Administradora obriga-se, por meio dos competentes débitos e
créditos realizados nas contas correntes de titularidade do Fundo, a alocar os recursos
decorrentes da integralização das Cotas e do recebimento de Outros Ativos integrantes da
carteira do Fundo, na seguinte ordem:
i)

no pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos
termos no Regulamento e da legislação aplicável;

ii)

no pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis, em moeda
corrente nacional;

iii)

na constituição da Reserva de Pagamentos;

iv)

no pagamento de resgates de Cotas Seniores em circulação que venham a ser
solicitados, observados os termos e as condições no Regulamento; e

33

v)

no pagamento de resgates de Cotas Subordinadas, observados os limites, os termos
e as condições no Regulamento.

Exclusivamente na hipótese de liquidação antecipada, os recursos decorrentes da
integralização das Cotas e do recebimento dos ativos integrantes da carteira do Fundo serão
alocados na seguinte ordem:
i)

no pagamento da Taxa de Administração, da taxa de custódia e de despesas e
encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos no Regulamento e da
legislação aplicável;

ii)

no resgate das Cotas Seniores em circulação, observados os termos e as condições
do Regulamento; e

iii)

no resgate de Cotas Subordinadas, observados os limites, os termos e as condições
no Regulamento.

Cotas
Características gerais
As Cotas correspondem a frações ideais do seu Patrimônio Líquido e serão
resgatáveis.
As Cotas poderão ser fracionárias e serão escriturais e mantidas em conta de
depósitos em nome de seus respectivos titulares. A qualidade de Cotista caracteriza-se,
justamente, pela abertura de conta de depósitos em nome do Cotista.
As Cotas emitidas pelo Fundo poderão ser objeto de constituição de garantia de
qualquer natureza.
Sempre que houver ou constituição de garantia de qualquer natureza, nos termos do
parágrafo anterior, a Instituição Administradora enviará ao Custodiante a documentação
que formalize a constituição da garantia no prazo de 2 Dias Úteis contados da data em que
receber a documentação relativa à constituição da garantia, bem como instruirá o
Custodiante a realizar o bloqueio das Cotas.
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Classes de Cotas
As Cotas serão dividas em duas classes, sendo uma classe de Cotas Seniores e uma
classe de Cotas Subordinadas.
As Cotas terão direito a voto, taxas e despesas iguais.
As Cotas Seniores são aquelas que não se subordinam às demais ou entre si para
efeito de resgate e distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo.
As Cotas Subordinadas são aquelas que se subordinam às Cotas Seniores para efeito
de resgate e distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo.
Relação mínima entre o PL e o valor das Cotas Seniores
A Relação Mínima exigida, correspondente à divisão do PL pelo valor das Cotas
Seniores, será igual a zero.
Classificação de risco das Cotas Seniores
As Cotas Seniores obtiveram classificação de risco “BB”, conferida pela Austin
Ratings Serviços Financeiros Ltda.
A nota “BB” indica que as Cotas Seniores encontram-se lastreadas por uma carteira
de recebíveis com inadimplência em nível médio, podendo afetar a margem de cobertura
para o pagamento do principal acrescido do rendimento proposto. O Fundo apresenta uma
relação apenas razoável entre os mecanismos de proteção e a inadimplência da carteira. O
risco é moderado.
Classificação de risco das Cotas Subordinadas
As Cotas Subordinadas obtiveram classificação de risco “BB”, conferida pela
Austin Ratings Serviços Financeiros Ltda.
A nota “BB” indica que as Cotas Subordinadas encontram-se lastreadas por uma
carteira de recebíveis com inadimplência em nível médio, podendo afetar a margem de
cobertura para o pagamento do principal acrescido do rendimento proposto. O Fundo
apresenta uma relação apenas razoável entre os mecanismos de proteção e a inadimplência
da carteira. O risco é moderado.
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Valorização das Cotas
As Cotas, independentemente da classe, terão seu valor calculado todo Dia Útil,
conforme a distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo abaixo descrita. A primeira
distribuição dos rendimentos ocorrerá no primeiro Dia Útil seguinte à Data de Subscrição
Inicial, e a última na data de liquidação do Fundo.
Todo Dia Útil, desde que o Patrimônio Líquido assim permita e após o pagamento
ou provisionamento das despesas e encargos do Fundo, será incorporado ao valor de cada
uma das Cotas Seniores, a título de distribuição dos resultados da carteira do Fundo
relativos ao Dia Útil imediatamente anterior, o valor equivalente a até 100% da Taxa DI,
calculada e divulgada pela CETIP, ao ano, base 252 Dias Úteis, incidentes sobre o valor
anterior de cada uma das Cotas Seniores.
Também todo Dia Útil, após a incorporação dos rendimentos acima descritos para
as Cotas Seniores, o eventual excedente decorrente da valorização da carteira do Fundo no
período será incorporado proporcionalmente às Cotas Subordinadas.
O presente item não constitui promessa de rendimentos, estabelecendo meramente
critérios e preferências para distribuição de rendimentos entre as Cotas das diferentes
classes existentes.
Regras de movimentação
Somente poderão adquirir Cotas os Investidores Qualificados. Ainda, as Cotas
Seniores somente poderão ser adquiridas por Concessionárias. Caberá à Instituição
Administradora assegurar a condição de Investidor Qualificado do subscritor de Cotas,
assim como, no caso da subscrição das Cotas Seniores, assegurar também que o subscritor é
uma Concessionária.
Será admitida a subscrição por um mesmo investidor de todas as Cotas emitidas.
Não haverá, portanto, requisitos de dispersão das Cotas.
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Distribuição das Cotas
As Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas serão colocadas publicamente pela
Instituição Administradora, após a concessão, pela CVM, do registro de funcionamento do
Fundo.
O valor mínimo de aplicação no Fundo será de R$25.000,00
Na Data de Subscrição Inicial, o valor para subscrição e integralização de Cotas será
de R$1.000,00 para as Cotas Seniores e para as Cotas Subordinadas. Na subscrição de
Cotas em data diversa da Data de Subscrição Inicial, será utilizado o valor da Cota de
mesma classe em vigor no próprio dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados
pelo investidor à Instituição Administradora, em sua sede ou dependências.
No ato de subscrição das Cotas Seniores, o investidor (i) assinará o boletim
individual de subscrição, que será autenticado pela Instituição Administradora e (ii)
receberá exemplar deste Prospecto e cópia do Regulamento, declarando, por meio da
assinatura de termo de ciência de risco e adesão ao Regulamento, estar ciente (a) das
disposições contidas no Regulamento, especialmente aquelas referentes à política de
investimento, à composição da carteira do Fundo e à Taxa de Administração; e (b) dos
riscos inerentes ao investimento no Fundo, conforme descritos no Regulamento e neste
Prospecto.
Integralização e Resgate de Cotas
A integralização e o resgate de Cotas serão realizados em moeda corrente nacional,
por meio de ordem de pagamento, débito e crédito na conta corrente do Fundo,
Transferência Eletrônica Disponível – TED, ou qualquer outro mecanismo de transferência
de recursos imediatamente disponíveis autorizado pelo Bacen.
As Cotas Seniores serão emitidas por seu valor calculado na forma definida no item
“Características gerais do Fundo e da Oferta – Metodologia de avaliação dos ativos do
Fundo e das Cotas de cada classe - Metodologia de avaliação das Cotas” abaixo.
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Para o cálculo do número de cotas a que tem direito o investidor, devem ser
deduzidas do valor entregue à Instituição Administradora as taxas ou despesas
convencionadas no Regulamento.
As Cotas Seniores poderão ser objeto de resgate em Direitos Creditórios, nas
condições previstas no “Características gerais do Fundo e da Oferta – Liquidação
Antecipada do Fundo”.
Em se tratando de Cotas Subordinadas, admite-se que a integralização e o resgate
sejam efetuados em Direitos Creditórios. Para este fim:
i)

é vedada a escolha, por parte do Cotista, dos ativos que lhe serão entregues na
hipótese de optar por resgate em Direitos Creditórios; e

ii)

deverão ser observadas a política de investimentos do Fundo e os Critérios de
Elegibilidade para a integralização de Cotas em Direitos Creditórios.
Deverão ser observados os parâmetros estabelecidos no item “Características gerais

do Fundo e da Oferta – Metodologia de Avaliação dos Ativos do Fundo” abaixo, conforme
o caso, na apuração do valor dos Direitos Creditórios a serem empregados na integralização
e no resgate das Cotas.
As Cotas Seniores poderão ser resgatadas a qualquer momento no decorrer do prazo
de duração do Fundo, mediante solicitação à Instituição Administradora, desde que
observado o disposto abaixo.
A efetivação do resgate das Cotas Seniores ocorrerá no prazo de 30 dias contados do
recebimento da solicitação de resgate pela Instituição Administradora, sendo pago ao
Cotista o valor da Cota a ser resgatada vigente no dia do efetivo pagamento.
Na hipótese de o Fundo não ter liquidez para efetivar o resgate solicitado no prazo
referido no item anterior, o correspondente pagamento deverá ocorrer no primeiro Dia Útil
em que houver recursos disponíveis para tanto, sem prejuízo da prioridade de
contingenciamento ou pagamento de eventuais despesas e obrigações do Fundo.
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As Cotas Subordinadas poderão ser resgatadas antes do resgate das Cotas Seniores,
depois de transcorridos 60 dias contado do pedido de resgate de Cotas Subordinadas,
respeitada a Relação Mínima. Nesta hipótese, a Instituição Administradora deverá, no
terceiro dia útil após o recebimento do pedido de resgate, comunicar aos titulares das Cotas
Seniores a solicitação do resgate, o valor e a data de sua realização.
Os titulares das Cotas Seniores, a partir da comunicação referida no item anterior,
poderão requerer o resgate de suas Cotas, que deverá ser integralmente concluído antes do
respectivo resgate das Cotas Subordinadas, observados os termos do Regulamento.
Observado o disposto nos parágrafos anteriores, a Instituição Administradora deverá
pagar o resgate àqueles que primeiro o solicitarem, exceto nas hipóteses previstas no item
seguinte.
Na hipótese de o dia da efetivação do resgate de Cotas coincidir com feriado
nacional, bancário ou, ainda, feriados estaduais, municipais e bancários na sede do
Custodiante, os valores correspondentes serão pagos ao(s) Cotista(s) no primeiro dia útil
seguinte, pelo valor da Cota na data do efetivo pagamento.
Não será admitido o resgate de Cotas desde a data do envio da convocação para a
Assembleia Geral que tenha como assunto a liquidação do Fundo, até a ocorrência da
Assembleia Geral que delibere definitivamente sobre o tema.
Manutenção de Reservas
A Instituição Administradora deverá manter a Reserva de Pagamentos para
pagamentos de despesas e encargos do Fundo, por conta e ordem deste, desde a Data de
Subscrição Inicial até a liquidação antecipada do Fundo, em que Outros Ativos deverão ser
segregados e mantidos destacados na contabilidade do Fundo. A Reserva de Pagamentos
destinar-se-á ao pagamento dos montantes referentes às despesas e encargos do Fundo.
A Instituição Administradora deverá segregar Outros Ativos na Reserva de
Pagamentos, observando que, até o 30º Dia Útil anterior à data de pagamento de cada
despesa ou encargo, projetado até tal data de pagamento, deverá ser equivalente a 100% do
valor estimado pela Instituição Administradora para a referida despesa ou encargo.
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Na hipótese de a Reserva de Pagamento deixar de atender ao limite de
enquadramento descrito no item anterior, a Instituição Administradora, por conta e ordem
do Fundo, deverá interromper imediatamente a aquisição de novos Direitos Creditórios e
destinar todos os recursos do Fundo, em moeda corrente nacional, para a recomposição da
Reserva de Pagamento. A Instituição Administradora somente interromperá tal
procedimento quando, conforme o caso, o valor de saque, resgate e/ou alienação dos Outros
Ativos segregados na Reserva de Pagamento, livres de quaisquer impostos, taxas,
contribuições, encargos ou despesas de qualquer natureza, seja equivalente a 100% do valor
estimado pela Instituição Administradora para a referida despesa ou encargo.
Metodologia de avalição dos ativos do Fundo e das Cotas de cada classe
Metodologia de avaliação dos Direitos Creditórios e dos Outros Ativos
Os Outros Ativos do Fundo terão seu valor calculado todo Dia Útil, mediante a
utilização de metodologia de apuração do seu valor de mercado, em conformidade com o
manual de marcação a mercado do Custodiante disponível no site da ANBIMA.
Os Direitos Creditórios terão seu valor calculado, todo Dia Útil, de acordo com a
taxa de juros respectiva, observado o disposto na Instrução CVM nº 489/11, assim como as
provisões e as perdas com Direitos Creditórios ou com os Outros Ativos integrantes da
carteira do Fundo serão, respectivamente, efetuadas ou reconhecidas nos termos da
Instrução CVM nº 489/11.
Na hipótese de se verificar a existência de mercado ativo dos Direitos Creditórios
cujas características sejam semelhantes às dos Direitos Creditórios integrantes da carteira
do Fundo, esses passarão a ser avaliados conforme os preços praticados em mercados
organizados nas operações realizadas com os mesmos tipos de ativos, levando em
consideração volume, coobrigação e prazo. A forma de avaliação dos Direitos Creditórios
deverá ser informada pela Instituição Administradora.
Metodologia de avaliação das Cotas
As Cotas de cada classe terão seu valor calculado todo Dia Útil.
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O valor unitário das Cotas Seniores será o menor entre: (i) o valor apurado nos
termos do item “Características gerais do Fundo e da Oferta - Cotas - Valorização das
Cotas” deste Prospecto; e (ii) o resultado da divisão do Patrimônio Líquido pelo número
total de Cotas Seniores.
O valor unitário das Cotas Subordinadas será o resultado da divisão do eventual
saldo remanescente do Patrimônio Líquido, após a subtração do valor de todas as Cotas
Seniores, pelo número total de Cotas Subordinadas.
Assembleia Geral
Competência
É da competência privativa da Assembleia Geral, além do disposto no artigo 26 da
Instrução CVM n° 356/01:
i)

deliberar sobre a realização de aditamentos e modificações ao Regulamento;

ii)

deliberar sobre a alteração do parâmetro de rentabilidade das Cotas Seniores;

iii)

eleger e destituir o(s) representante(s) dos Cotistas, nos termos do Regulamento;

iv)

aprovar o aporte adicional de recursos no Fundo, caso esse não os possua em
montante suficiente para a adoção e manutenção, direta ou indireta, dos
procedimentos judiciais e extrajudiciais necessários à cobrança dos Direitos
Creditórios e dos Outros Ativos de sua titularidade e à defesa dos direitos e
interesses dos Cotistas;

v)

deliberar sobre a contratação de novo Custodiante pela Instituição Administradora,
observado que, caso a Assembleia Geral não delibere favoravelmente à contratação
de novo Custodiante pela Instituição Administradora, referida Assembleia Geral
poderá deliberar pela liquidação antecipada do Fundo; e

vi)

deliberar sobre outros assuntos de interesse do Fundo e dos Cotistas.
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A Taxa de Administração não poderá ser reduzida por determinação da Assembleia
Geral sem o expresso consentimento da Instituição Administradora.
A taxa de remuneração dos prestadores de serviços não poderá ser reduzida por
determinação da Assembleia Geral sem o expresso consentimento do(s) respectivo(s)
prestador(es) de serviço(s).
Procedimentos de convocação e instalação
Além da reunião anual de prestação de contas, a Assembleia Geral pode reunir-se
por convocação da Instituição Administradora ou de Cotistas titulares de Cotas que
representem, no mínimo, 5% do total das Cotas emitidas.
A convocação da Assembleia Geral deve ser feita mediante anúncio publicado no
periódico utilizado para a divulgação de informações do Fundo ou por meio de carta com
aviso de recebimento endereçada a cada Cotista, de que devem constar dia, hora e local de
realização da Assembleia Geral e os assuntos a serem tratados.
A convocação da Assembleia Geral deve ser feita com 10 dias de antecedência, no
mínimo, contado o prazo da data de publicação do primeiro anúncio ou do envio de carta
com aviso de recebimento aos Cotistas.
Não se realizando a Assembleia Geral, deve ser publicado novo anúncio, de segunda
convocação, ou novamente providenciado o envio de carta com aviso de recebimento aos
Cotistas, com antecedência mínima de 5 dias.
Para efeito do disposto no parágrafo anterior, admite-se que a segunda convocação
da Assembleia Geral seja providenciada juntamente com o anúncio ou carta de primeira
convocação.
Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral deve realizar-se no local onde a
Instituição Administradora tiver sua sede; quando se efetuar em outro local, os anúncios ou
as cartas endereçadas aos Cotistas devem indicar, com clareza, o lugar da reunião, que em
nenhum caso pode realizar-se fora da localidade da sede da Instituição Administradora.
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Independentemente das formalidades previstas acima, deve ser considerada regular
a Assembleia Geral a que comparecerem todos os Cotistas.
Direito de voto e critérios para apuração das deliberações
Na Assembleia Geral, a ser instalada com a presença de pelo menos um Cotista, as
deliberações devem ser tomadas pelo critério da maioria de cotas dos Cotistas presentes,
observado o disposto abaixo.
A cada Cota corresponde um voto, independentemente da respectiva classe, e
observado que estão subordinadas também à aprovação prévia de titulares de mais da
metade de cada uma das classes de Cotas com direito a voto, sendo tomados em apartado os
votos de cada classe, as deliberações que tratem de quaisquer dos seguintes assuntos:
i)

Critérios de Elegibilidade, desde que aceitos pelo Custodiante;

ii)

distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo;

iii)

direito de voto de cada classe;

iv)

cobrança de taxas, com exceção da Taxa de Administração e das taxas de custódia e
controladoria; e

v)

substituição da Instituição Administradora.

As deliberações relativas às matérias previstas no artigo 26, incisos III a V, da
Instrução CVM nº 356/01, serão tomadas em primeira convocação pela maioria das Cotas
emitidas e, em segunda convocação, pela maioria das Cotas dos presentes.
Somente podem comparecer e votar na Assembleia Geral os Cotistas e seus
representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 ano.
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Representante dos Cotistas
A Assembleia Geral pode, a qualquer momento, nomear um ou mais representantes
para exercerem as funções de fiscalização e de controle gerencial das aplicações do Fundo,
em defesa dos direitos e dos interesses dos Cotistas.
Somente pode exercer as funções de representante de Cotistas pessoa física ou
jurídica que atenda aos seguintes requisitos:
i)

ser Cotista ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses dos
Cotistas;

ii)

não exercer cargo ou função na Instituição Administradora, em seu controlador, em
sociedades por ele direta ou indiretamente controladas e em coligadas ou outras
sociedades sob controle comum; e

iii)

não exercer cargo em empresa cedente de direitos creditórios integrantes da carteira
do Fundo.

Divulgação e eficácia das deliberações da Assembleia Geral
As decisões da Assembleia Geral devem ser divulgadas aos Cotistas no prazo
máximo de 30 dias contados da sua realização.
As modificações ao Regulamento aprovadas pela Assembleia Geral passam a
vigorar a partir da data do protocolo na CVM dos seguintes documentos:
i)

lista de Cotistas presentes na Assembleia Geral;

ii)

cópia da ata da Assembleia Geral;

iii)

exemplar do Regulamento, consolidando as alterações efetuadas, devidamente
registrado em cartório de títulos e documentos; e

iv)

indicação das modificações procedidas no Prospecto.
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O Regulamento poderá ser alterado em consequência de normas legais ou
regulamentares ou de determinação da CVM, independentemente de realização de
Assembleia Geral, sendo o fato comunicado aos Cotistas no prazo máximo de 30 dias.
Liquidação do Fundo
O Fundo será liquidado antecipadamente nas hipóteses previstas no Regulamento,
ou, ainda, caso os Cotistas assim deliberem em Assembleia Geral especialmente convocada
para tal fim.
Eventos de Liquidação Antecipada
Sem prejuízo do disposto no Regulamento, são considerados Eventos de Liquidação
Antecipada:
i)

falência, intervenção ou liquidação extrajudicial do Cedente ou do Custodiante;

ii)

constatação, pela Instituição Administradora, de que o Cedente cedeu, ou tentou
ceder ao Fundo, Direitos Creditórios onerados ou gravados;

iii)

caso o Contrato de Cessão seja, por qualquer motivo, resolvido;

iv)

em caso de ocorrência de algum evento de resilição previsto no Contrato de Cessão;

v)

sempre que assim decidido pelos Cotistas em Assembleia Geral especialmente
convocada para tal fim;

vi)

se, durante 3 meses consecutivos, o PL médio for inferior a R$500.000,00;

vii)

por determinação da CVM, em caso de descumprimento de disposição legal ou
regulamentar;

viii)

caso não seja determinado pelos Cotistas um novo parâmetro de apuração do valor
das Cotas Seniores, na hipótese de indisponibilidade por mais de 2 meses
consecutivos, extinção ou impossibilidade legal de utilização da Taxa DI e
impossibilidade de substituição da Taxa DI pela Taxa SELIC;
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ix)

rebaixamento da classificação de risco inicial em 2 ou mais níveis, conforme a
metodologia adotada pela Agência Classificadora de Risco;

x)

renúncia da Instituição Administradora ou do Custodiante com a consequente não
assunção de suas funções por outras instituições nos prazos previstos no
Regulamento; e

xi)

impossibilidade de aquisição de Direitos Creditórios que se ajustem aos Critérios de
Elegibilidade.

Procedimentos de liquidação antecipada do Fundo
Na ocorrência de qualquer dos Eventos de Liquidação Antecipada,
independentemente de qualquer procedimento adicional, a Instituição Administradora
deverá (i) notificar os Cotistas a respeito desta ocorrência, (ii) suspender imediatamente o
pagamento de resgates e os procedimentos de aquisição de Direitos Creditórios; e (iii) dar
início aos procedimentos de liquidação antecipada do Fundo abaixo descritos. A
Instituição Administradora deverá convocar imediatamente Assembleia Geral para que os
titulares das Cotas em circulação deliberem sobre as medidas que serão adotadas visando a
preservar seus direitos, suas garantias e prerrogativas, sendo assegurado o resgate das Cotas
detidas pelos Cotistas dissidentes, no caso de decisão assemblear favorável à interrupção
dos procedimentos acima referidos.
Após o pagamento das despesas e encargos do Fundo, será pago aos titulares de
Cotas Seniores, se o Patrimônio Líquido assim permitir, o valor apurado conforme o item
“Características gerais do Fundo e da Oferta – Metodologia de avaliação dos ativos do
Fundo e das Cotas de cada classe – Metodologia de avaliação das Cotas” acima, em vigor
na própria data de liquidação, proporcionalmente ao valor das Cotas. Havendo excedente,
após o pagamento aos titulares das Cotas Seniores, será este atribuído aos Cotistas
Subordinados, proporcionalmente ao número de Cotas Subordinadas por eles detidas.
Os Cotistas poderão receber tal pagamento em Direitos Creditórios pelo valor
apurado nos termos do item “Características gerais do Fundo e da Oferta – Metodologia de
avaliação dos ativos do Fundo e das Cotas de cada classe – Metodologia de avaliação dos
Direitos Creditórios e dos Outros Ativos”, desde que assim deliberado em Assembleia
Geral convocada para este fim.
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Na hipótese de liquidação antecipada do Fundo, a Instituição Administradora poderá
ainda alienar parte ou a totalidade dos Direitos Creditórios de titularidade do Fundo, pelo
respectivo valor apurado nos termos do item “Características gerais do Fundo e da Oferta –
Metodologia de avaliação dos ativos do Fundo e das Cotas de cada classe – Metodologia de
avaliação dos Direitos Creditórios e dos Outros Ativos”, acrescido de todos os custos e
despesas necessários para a liquidação e extinção do Fundo, devendo utilizar os recursos da
eventual alienação no resgate das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas.
Não haverá tratamento diferenciado de Cotas de mesma classe.
A liquidação do Fundo será gerida pela Instituição Administradora, observando as
disposições do Regulamento ou o que for deliberado na Assembleia Geral.
Após a partilha do ativo, a Instituição Administradora deverá promover o
cancelamento do registro do fundo, mediante o encaminhamento à CVM, no prazo de 15
(quinze) dias, da seguinte documentação:
i)

o termo de encerramento firmado pela Instituição Administradora, em caso de
pagamento integral aos Cotistas, ou a ata da assembleia geral que tenha deliberado a
liquidação antecipada do Fundo, quando for o caso;

ii)

as demonstrações financeiras do Fundo a que se refere o presente item,
acompanhadas de parecer do auditor independente; e

iii)

o comprovante de entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ/MF.

Custos referentes à defesa dos Cotistas
Caso o Fundo não possua recursos disponíveis, em moeda corrente nacional,
suficientes para a adoção e manutenção, direta ou indireta, dos procedimentos judiciais e
extrajudiciais necessários à cobrança dos Direitos Creditórios e dos Outros Ativos de sua
titularidade e à defesa dos seus direitos, interesses e prerrogativas, a maioria dos titulares
das Cotas, reunidos em Assembleia Geral, poderão aprovar o aporte de recursos ao Fundo,
por meio da integralização de Cotas especificamente emitidas para este fim, a serem
subscritas e integralizadas por todos os titulares das Cotas, para assegurar, se for o caso, a
adoção e manutenção dos procedimentos acima referidos.
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Todos os custos e despesas para a adoção e manutenção, direta ou indireta, dos
procedimentos judiciais e extrajudiciais necessários à cobrança dos Direitos Creditórios e
dos Outros Ativos de sua titularidade e à defesa dos seus direitos, interesses e prerrogativas
serão de inteira responsabilidade do Fundo e dos titulares das Cotas em circulação, não
estando a Instituição Administradora, o Custodiante, o Gestor ou o Consultor Especializado
e quaisquer de suas respectivas pessoas controladoras, sociedades por estes direta ou
indiretamente controladas, a estes coligadas ou outras sociedades sob controle comum, em
conjunto ou isoladamente, obrigados pelo adiantamento ou pagamento de valores
relacionados aos procedimentos referidos no presente item.
A realização de despesas ou a assunção de obrigações, por conta e ordem do Fundo,
deverá ser previamente aprovada pelos titulares da totalidade das Cotas reunidos na
Assembleia Geral prevista acima. Caso a realização das referidas despesas ou a assunção de
obrigações seja aprovada na forma deste item, os Cotistas deverão definir na referida
Assembleia Geral o cronograma de integralização e as características da respectiva classe
de Cotas, as quais deverão ser integralizadas pelos titulares das Cotas na proporção de seus
créditos, em moeda corrente nacional, na medida em que os recursos se façam necessários à
realização dos procedimentos deliberados na referida Assembleia Geral, sendo vedada
qualquer forma de compensação.
Nenhuma medida judicial ou extrajudicial será iniciada ou mantida pela Instituição
Administradora antes do recebimento integral do adiantamento a que se refere este item e
da assunção pelos titulares das Cotas do compromisso de prover os recursos necessários ao
pagamento de verba de sucumbência a que o Fundo venha a ser eventualmente condenado.
A Instituição Administradora, o Custodiante, o Gestor, o Consultor Especializado,
seus administradores, empregados e demais prepostos não são responsáveis por eventuais
danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos pelo Fundo e pelos titulares das Cotas
em decorrência da não propositura ou prosseguimento de medidas judiciais ou
extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus direitos, garantias e prerrogativas, caso os
referidos Cotistas não aportem os recursos suficientes para tanto.
Todos os pagamentos devidos pelos Cotistas ao Fundo nos termos deste item
deverão ser realizados em moeda corrente nacional, livres e desembaraçados de quaisquer
taxas, impostos, contribuições ou encargos, presentes ou futuros, que incidam ou venham a
incidir sobre tais pagamentos, incluindo as despesas decorrentes de tributos ou de
contribuições incidentes sobre os pagamentos intermediários, independentemente de quem
seja o contribuinte, de forma que o Fundo receba as verbas devidas pelos seus valores
integrais, acrescidos dos montantes necessários para que o mesmo possa honrar
integralmente suas obrigações, nas respectivas datas de pagamento, sem qualquer desconto
ou dedução, sendo expressamente vedada qualquer forma de compensação.
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Procedimentos de resgate de Cotas mediante dação em pagamento de Direitos
Creditórios e/ou Outros Ativos
A dação em pagamento de Direitos Creditórios para resgate das Cotas deverá seguir
os procedimentos previstos abaixo. Após a conclusão do resgate das Cotas Seniores, por
meio dos mecanismos de dação em pagamento ora previstos, o Fundo promoverá o resgate
das Cotas Subordinadas, por meio da dação em pagamento do eventual saldo de ativos
remanescente em sua carteira, se houver.
Para fins do disposto neste item, os Direitos Creditórios conferidos aos titulares de
Cotas Seniores em dação em pagamento e, conforme o caso, conferidos aos titulares das
Cotas Subordinadas, poderão ser mantidos em condomínio, nos termos do artigo 1.314 e
seguintes do Código Civil. No caso de a faculdade de constituição do condomínio ser
exercida, esse deve ser necessariamente constituído no prazo máximo de 45 Dias Úteis
contado da realização da respectiva Assembleia Geral. O quinhão de cada Cotista será
equivalente ao valor dos Direitos Creditórios a este efetivamente atribuídos. Os termos e as
condições da convenção de condomínio conterão avença que assegure aos Cotistas,
originalmente titulares das Cotas Seniores, o direito de preferência no recebimento de
quaisquer verbas decorrentes da cobrança dos Direitos Creditórios mantidos em
condomínio.
Caso os Cotistas optem pela constituição do condomínio, a Instituição
Administradora deverá convocar uma Assembleia Geral com a finalidade de proceder à
eleição, pelos Cotistas, de um administrador para o condomínio civil referido no item
anterior. Caso os titulares das Cotas não procedam a eleição do administrador do
condomínio civil, essa função será atribuída ao Cotista que detenha, direta ou
indiretamente, o maior quinhão.
O Custodiante fará a guarda dos Documentos Comprobatórios relativos aos Direitos
Creditórios mantidos em condomínio pelo prazo de até 32 Dias Úteis contado de sua
constituição. Ao término do prazo acima referido, o administrador do condomínio civil
indicará ao Custodiante a hora e o local para a entrega dos referidos Documentos
Comprobatórios.
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Despesas e encargos do Fundo
Constituem encargos do Fundo, além da Taxa de Administração:
i)

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

ii)

despesas com impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e
informações periódicas, previstas no Regulamento ou na regulamentação pertinente;

iii)

despesas com correspondências de interesse do Fundo, inclusive comunicações aos
Cotistas;

iv)

honorários e despesas do auditor encarregado da revisão das demonstrações
financeiras e das contas do Fundo e da análise de sua situação e da atuação da
Instituição Administradora;

v)

emolumentos e comissões pagas sobre as operações do Fundo;

vi)

honorários de advogados, custas e despesas correlatas feitas em defesa dos
interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, caso o
mesmo venha a ser vencido;

vii)

quaisquer despesas inerentes à constituição ou à liquidação do Fundo ou à
realização de Assembleia Geral;

viii)

taxas de custódia de ativos do Fundo;

ix)

despesas com profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses dos
Cotistas; e

x)

despesas com a contratação de Agência Classificadora de Risco.

Quaisquer despesas não previstas no parágrafo anterior como encargos do Fundo
devem correr por conta da Instituição Administradora.
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Informações obrigatórias e periódicas
A Instituição Administradora deverá prestar, na forma e dentro dos prazos
estabelecidos, todas as informações obrigatórias e periódicas constantes do presente item,
sem prejuízo de outras previstas no Regulamento ou na regulamentação pertinente.
A Instituição Administradora deve manter disponível em sua sede e agência(s) e nas
instituições que coloquem Cotas: o valor do PL; o valor das Cotas de cada classe; a relação
entre o PL e o valor das Cotas Seniores e as rentabilidades acumuladas no mês e no ano
civil a que se referirem; e, se houver, o relatório da Agência Classificadora de Risco.
A Instituição Administradora é obrigada a divulgar, ampla e imediatamente,
inclusive à Agência Classificadora de Risco, por meio do periódico utilizado pelo Fundo,
qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo, incluindo entre estes quaisquer Eventos de
Liquidação Antecipada, conforme definidos abaixo, a substituição do Auditor
Independente, do Custodiante, o rebaixamento da classificação de risco e qualquer
celebração de aditamentos aos Documentos do Fundo. Tal divulgação deve ser realizada de
modo a garantir a todos os Cotistas acesso às informações que possam, direta ou
indiretamente, influir em suas decisões quanto à respectiva permanência no Fundo, se for o
caso.
As demonstrações financeiras anuais do Fundo serão elaboradas de acordo com as
disposições da Instrução CVM nº 489, de 14 de janeiro de 2011, sendo auditadas por
Auditor Independente registrado na CVM de acordo com as normas de auditoria aplicáveis
no Brasil. No que não conflitar com as disposições da Instrução CVM nº 489/11, aplicamse ao Fundo os critérios contábeis de reconhecimento, classificação e mensuração dos
ativos e passivos, assim como os de reconhecimento de receitas e apropriação de despesas,
previstos nas normas contábeis emitidas pela CVM aplicáveis às companhias abertas, que
tratam do reconhecimento e mensuração, da apresentação e da evidenciação de
instrumentos financeiros.
O exercício social do Fundo encerra-se em 31 de julho de cada ano civil.
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Compromisso Arbitral
Ao aderir ao Regulamento, cada Cotista manifestará sua concordância expressa à
cláusula compromissória constante do Regulamento.
Será submetida à arbitragem toda e qualquer controvérsia baseada em matéria
decorrente de ou relacionada ao Regulamento que não possa ser solucionada
amigavelmente pelas partes interessadas.
A Instituição Administradora concorda
integralmente com o disposto nesta cláusula, e fará constar dos contratos com quaisquer
prestadores de serviços do Fundo, inclusive o Custodiante, o Gestor e o Consultor
Especializado.
A arbitragem será realizada em português, aplicando-se as leis brasileiras, e será
administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio BrasilCanadá, por meio da adoção do seu respectivo regulamento, devendo observar sempre o
disposto no Regulamento, cujas especificações prevalecerão em caso de dúvida.
O tribunal arbitral será composto por 3 árbitros, competindo ao(s) requerente(s) da
arbitragem nomear 1 árbitro de sua confiança e ao(s) requerido(s) nomear 1 árbitro de sua
confiança, e o 3º será indicado de comum acordo pelos árbitros, sendo certo que os árbitros
substitutos serão indicados pelo presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara
de Comércio Brasil-Canadá. 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 3º árbitro deverá ser nomeado no
prazo de 5 dias corridos contados da aceitação do árbitro da Parte requerida.
O tribunal arbitral terá sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Salvo quando de outra forma disposto na decisão arbitral, as Partes requerente e
requerida pagarão os honorários, custas e despesas do respectivo árbitro que tiverem
indicado, rateando-se entre a Parte requerente, de um lado, e a Parte requerida, de outro, os
honorários, custas e despesas do terceiro árbitro na proporção de 50%.
Escolhidos os árbitros, as Partes instalarão o procedimento arbitral perante o Centro
de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.
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Os procedimentos arbitrais deverão ser conduzidos de maneira estritamente sigilosa
e confidencial.
Qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa,
constituindo título executivo judicial vinculante, obrigando as Partes a cumprir o
determinado na decisão arbitral, independentemente de execução judicial.
Em face da cláusula compromissória, toda e qualquer medida cautelar deverá ser
requerida ao tribunal arbitral e cumprida por solicitação do referido tribunal arbitral ao juiz
estatal competente, no foro da Comarca de São Paulo.
Publicações
Todas as publicações mencionadas no Regulamento serão feitas no jornal “Monitor
Mercantil”.
Atendimento aos Cotistas
Para consulta ou obtenção de cópia do Prospecto e do Regulamento, os investidores
interessados na aquisição de Cotas Seniores poderão dirigir-se à Instituição Administradora
ou à CVM em suas respectivas sedes, conforme informado no capítulo “Identificação da
Instituição Administradora e Demais Entidades Envolvidas na Oferta”.
O prospecto em versão eletrônica também está disponível na seguinte página:
http://www.btgpactual.com/home/ib/pt/capitalmarkets.aspx.
Os investidores poderão dirigir-se à Instituição
encaminhamento de eventuais dúvidas, sugestões ou reclamações.
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Administradora

para

DIREITOS CREDITÓRIOS
Características dos Direitos Creditórios e processo de originação
Os Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo serão performados, oriundos
de Contratos de Compra e Venda a Prazo celebrados entre o Cedente e Concessionárias
e/ou de Instrumentos de Confissão de Dívida celebrados entre o Cedente e Concessionárias,
tendo por objeto débito decorrente de Contratos de Compra e Venda a Prazo celebrados
entre referidas partes. A cada compra e venda de Veículos a prazo realizada, a
Concessionária poderá emitir, em favor do Cedente, nota promissória pro solvendo no valor
do preço do Veículo.
Por meio dos Contratos de Compra e Venda a Prazo, o Cedente se compromete a
vender Veículos às Concessionárias contratantes. Por seu turno, as Concessionárias se
comprometem a pagar o preço dos Veículos conforme disposto no Contrato de Compra e
Venda a Prazo.
Sobre o preço de cada Veículo incidem juros remuneratórios pós-fixados. Os juros
incidentes sobre o preço do Veículo estarão, contudo, limitados ao dobro da taxa legal, que,
na data do Regulamento, equivale a 24% ao ano, limite que deverá ser verificado
exclusivamente pela SVB no momento da identificação da taxa do Direito Creditório.
Caso o pagamento do preço do Veículo seja realizado após o decurso do prazo de
vencimento respectivo, são acrescidos a ele encargos moratórios fixados em cada Contrato
de Compra e Venda a Prazo, ou, conforme o caso, em cada Instrumento de Confissão de
Dívida.
Em caso de recompra de Direitos Creditórios pelo Cedente, o Cedente poderá
celebrar com a Concessionária respectiva Instrumento de Confissão de Dívida, pelo qual a
obrigação original da Concessionária é objeto de novação, sendo substituída por nova
obrigação de pagamento à Cedente, indiretamente oriunda da compra e venda a prazo de
Veículos. Os Direitos Creditórios oriundos de referido Instrumento de Confissão de Dívida
poderão ser adquiridos pelo Fundo desde que preencham os Critérios de Elegibilidade
fixados no Regulamento.
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As Concessionárias devedoras dos Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo
Fundo são pessoas jurídicas que celebraram com o Cedente o Contrato de Concessão, nos
termos do artigo 19 da Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979, e são titulares, dentre
outros, do direito de comercializar veículos automotores da marca “Suzuki”.
Recebimento e cobrança dos Direitos Creditórios
Recebimento dos pagamentos dos Direitos Creditórios
O recebimento dos Direitos Creditórios a vencer a serem adquiridos pelo Fundo será
efetuado pelo Custodiante, por meio dos serviços de cobrança escritural, contratado pelo
Fundo para efetuá-lo perante as Concessionárias e para repassar ao Fundo os valores
recebidos.
Procedimentos de cobrança extrajudicial e judicial dos Direitos Creditórios
A Instituição Administradora, por conta e ordem do Fundo, contratou o Cedente
para realizar a cobrança extrajudicial e judicial dos Direitos Creditórios inadimplidos. O
procedimento adotado pelo Cedente para cobrança dos Direitos Creditórios inadimplidos é
o descrito a seguir:
i)

caso a Concessionária não efetue o pagamento dentro do prazo previsto no
respectivo Contrato de Compra e Venda a Prazo, o Gestor deverá imediatamente
informar o Cedente, com cópia para o Custodiante e para a Instituição
Administradora, para que esta notifique em até 1 Dia Útil a Concessionária para que
pague em 48 horas o débito e os respectivos encargos. A notificação acima referida
poderá ser substituída pelo protesto dos eventuais títulos de crédito que amparem os
Direitos Creditórios, se houver; e

ii)

em todo o caso, após o prazo referido no item anterior, o Cedente poderá, a seu
critério, (a) tentar o recebimento do crédito extrajudicialmente ou (b) iniciar, por si
ou por terceiros por ela contratados sem qualquer custo adicional para o Fundo, a
cobrança judicial dos Direitos Creditórios.

A Instituição Administradora será a responsável pela verificação do cumprimento
pelo Cedente do disposto no processo de cobrança judicial e extrajudicial.
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Será admitida, a qualquer tempo, a liquidação dos Direitos Creditórios cedidos ao
Fundo pelas respectivas Concessionárias.
Lista de Concessionárias
O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios devidos pelas Concessionárias abaixo
listadas, conforme listagem constante do Contrato de Cessão e que poderá ser alterada de
tempos em tempos:
NOME

CNPJ/MF

AG BANZAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

13.116.341/0001-79

AIKO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

12.398.481/0001-14

AZUMI COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

12.968.464/0001-75

BON SAI COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

09.618.991/0001-45

DE CASTRO AUTOMÓVEIS LTDA

00.502.599/0001-61

DILI CAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E VEÍCULOS LTDA

12.674.209/0001-10

DN VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

10.263.400/0001-43

DN VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

10.263.400/0002-24

EASYRENT VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

00.904.279/0001-38

GAWA MOTORS LTDA

05.942.561/0001-23

IPPON VEÍCULOS LTDA

10.516.426/0001-56

J I MACHADO & CIA LTDA

04.344.072/0001-07

JV VEÍCULOS LTDA

12.412.518/0001-11

KAIZEN VEÍCULOS LTDA

12.911.548/0001-72

KAZUMI VEÍCULOS LTDA

12.461.813/0001-68

KOBE COMÉRCIOD E VEÍCULOS LTDA

11.676.974/0001-06

KYODO AUTOMÓVEIS LTDA

12.903.730/0001-81

LS-MG COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

10.254.133/0001-48

LSR-PR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

12.036.071/0001-23

MATSU AUTOMÓVEIS LTDA

11.507.857/0001-19

MATSU AUTOMÓVEIS LTDA

11.507.857/0002-08

MIZU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

10.497.486/0001-79

MIZU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

10.497.486/0002-50

MONTE FUJI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

10.475.579/0001-00

MONTE FUJI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

10.475.579/0002-83

NBN COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

03.989.800/0001-75

NETSUI CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA

12.325.375/0001-00

NOVA MOGIANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

07.124.090/0001-71

OCTANE MOTORS LTDA

04.298.033/0001-10

PONTO AUTO VEÍCULOS ARARAQUARA LTDA

54.168.190/0001-80

PRO AUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

10.263.451/0001-75
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PRO AUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

10.263.451/0002-56

RAKKI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

09.635.952/0001-56

RAKKI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

09.635.952/0002-37

RB3 RIO VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

07.737.616/0001-99

RB3 RIO VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

07.737.616/0002-70

RESENDE & SOUSA VEICULOS LTDA

12.319.546/0001-99

RIO BRANCO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

10.480.314/0001-92

RITTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

12.187.261/0001-41

RYO VEÍCULOS LTDA

10.474.715/0001-30

RYO VEÍCULOS LTDA

10.474.715/0002-10

SAGARA VEÍCULOS LTDA

10.292.339/0001-62

SÃO CAETANO AUTOS ABC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

12.565.788/0001-62

SAVEIRO VEÍCULOS LTDA

80.118.508/0001-28

SAVEIRO VEÍCULOS LTDA

80.118.508/0004-70

SAZAKI IMPORTS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

12.697.335/0001-90

SCAPINISUL AUTOMOTORES LTDA

11.411.872/0001-69

SMS VEÍCULOS SOROCABA LTDA

13.042.660/0001-87

SOL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

09.471.278/0001-11

SOMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

10.338.198/0001-71

VALENTUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

10.430.061/0001-42

VEMAIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

00.199.950/0001-97

YUKI NITERÓI COM. DE AUTOMÓVEIS, PEÇAS E SERV. LTDA

11.756.671/0001-01

Características da cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo
A cessão dos Direitos Creditórios é realizada de forma revolvente, isto é, o Fundo
realizará diversas aquisições de Direitos Creditórios sob o Contrato de Cessão ao longo de
sua existência.
Recompra dos Direitos Creditórios
Os Direitos Creditórios poderão ser objeto de recompra pelo Cedente. As hipóteses
de recompra de Direitos Creditórios e o procedimento respectivo estão dispostos na seção
“Sumário dos Contratos Relevantes – Contrato de Cessão – Recompra de Direitos
Creditórios” abaixo.
Resolução da cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo
A cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo poderá ser objeto de resolução. As
hipóteses em que se operará a resolução da cessão dos Direitos Creditórios, assim como os
mecanimos aplicáveis, estão explicitados na seção “Sumário dos Contratos Relevantes –
Contrato de Cessão – Resolução da cessão dos Direitos Creditórios” abaixo
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Preço de Cessão e Taxas de Desconto
Em contraprestação à cessão dos Direitos Creditórios, o Fundo pagará ao Cedente
preço de cessão equivalente a 100% do Valor Nominal do Direito Creditório.
Formalização e registros
O Cedente deverá requerer o registro do Contrato de Cessão em até 10 Dias Úteis a
contar da data da sua assinatura, em Cartórios de Registro de Títulos e Documentos
situados nas comarcas do Rio de Janeiro e de São Paulo, arcando com todos os custos e
despesas decorrentes de tal registro.
Em até 5 Dias Úteis após a obtenção do registro mencionado no parágrafo anterior,
o Cedente deverá encaminhar o documento comprobatório de tal registro à Instituição
Administradora. Sem prejuízo do disposto neste item, caso o Cedente, ao término do prazo
acordado, ainda não tenha requerido o registro, a Instituição Administradora procederá ao
registro, correndo todos os custos e despesas por conta do Cedente.
A cessão dos Direitos Creditórios será formalizada por meio da assinatura do Termo
de Cessão, conforme modelo constante do Anexo II do Contrato de Cessão, cuja minuta
integra o presente Prospecto.
O Cedente enviará toda segunda-feira (ou no dia útil imediatamente subsequente) à
Instituição Administradora os Termos de Cessão originais assinados na semana anterior. A
Instituição Administradora os assinará, em nome do Fundo, e enviará 1 (uma) via original
para o Custodiante.
Caso a Instituição Administradora verifique a ausência de assinatura dos Termos de
Cessão pelo Cedente, a Instituição Administradora poderá suspender por tempo
indeterminado a aquisição de novos Direitos Creditórios, enquanto perdurar o
descumprimento em comento.
Assistirá à Instituição Administradora o direito de solicitar à Cedente que proceda
ao registro de Termos de Cessão em Cartórios de Registro de Títulos e Documentos
situados nas comarcas do Rio de Janeiro e de São Paulo, arcando com os custos
respectivos. O Cedente deverá enviar o Termo de Cessão a registro em até 10 Dias Úteis a
contar da solicitação por escrito da Instituição Administradora neste sentido, assim como
enviar o documento comprobatório da obtenção do registro em até 5 Dias Úteis contados de
sua obtenção.
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Notificação aos Devedores
O Cedente se obriga a notificar os Devedores dos Direitos Creditórios a respeito da
cessão de Direitos Creditórios ao Fundo. Referida notificação deverá ser realizada por uma
das seguintes formas:
i)

por meio do boleto de cobrança do Direito Creditório utilizado pelo Devedor para o
pagamento respectivo, com os seguintes dizeres:
“O CRÉDITO DEVIDO PELA CONCESSIONÁRIA À SVB AUTOMOTORES DO
BRASIL S.A. DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS A PRAZO QUE
INTEGRE OS VALORES COBRADOS POR MEIO DESTE BOLETO SERÁ/FOI
CEDIDO AO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SZK
NO 10º DIA CONTADO DA DATA DA NOTA FISCAL RESPECTIVA”

ii)

por meio de notificação escrita, que pode ser enviada por meio de correio eletrônico,
de acordo com o modelo constante do Anexo III do Contrato de Cessão.

Procedimentos em relação a falências e recuperação judicial
Os devedores dos Direitos Creditórios são exclusivamente pessoas jurídicas sujeitas
à falência e a pedidos de recuperação judicial. Na ocorrência de falência ou recuperação
judicial de Devedor de Direito Creditório vincendo, o Cedente poderá recomprar os
Direitos Creditórios respectivos, conforme previsto no Contrato de Cessão. A Instituição
Administradora deverá representar o Fundo, em juízo e fora dele, na defesa dos interesses
dos Cotistas em caso de falência ou recuperação judicial de Devedores, adotando todas as
medidas necessárias para tanto, observado o disposto no item “Características gerais do
Fundo - Custos referentes à defesa dos Cotistas”.
Inexistência de garantias
Os Direitos Creditórios passíveis de cessão ao Fundo não serão garantidos por meio
de seguro, nem contarão com garantia real ou fidejussória. No entanto, o Cedente obriga-se
a recomprar os Direitos Creditórios vencidos e não pagos, na forma do Contrato de Cessão.
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Concentração dos Direitos Creditórios por Concessionária
O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios devidos por uma mesma
Concessionária, ou de coobrigação de uma mesma pessoa ou entidade, até o limite de 20%
do seu PL, exceto caso a Concessionária seja (a) uma companhia aberta ou (b) uma
sociedade empresarial que tenha suas demonstrações financeiras relativas ao exercício
social imediatamente anterior à data de constituição do Fundo elaboradas em conformidade
com o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação editada
pela CVM, e auditadas por Auditor Independente registrado na CVM.
Pré-pagamentos de Direitos Creditórios
Será admitida, a qualquer tempo, a liquidação antecipada pelos Devedores de
Direitos Creditórios cedidos ao Fundo. Caso o volume de pré-pagamentos de Direitos
Creditórios seja expressivo, o fluxo esperado de pagamentos de Direitos Creditórios poderá
ser afetado, podendo ocasionar perdas patrimoniais aos Cotistas.
Acréscimo, remoção e substituição de Direitos Creditórios
Os Direitos Creditórios cedidos ao Fundo não poderão ser substituídos por outros de
mesma ou de outra natureza. Ocorrendo alguma das hipóteses de resolução da cessão dos
Direitos Creditórios ao Fundo, tais Direitos Creditórios serão obrigatoriamente removidos
da carteira do Fundo mediante o reembolso, pelo Cedente, do preço de cessão respectivo,
conforme previsto no Contrato de Cessão e descrito na seção “Sumário dos Contratos
Relevantes – Contrato de Cessão – Resolução da cessão dos Direitos Creditórios” abaixo.
Na hipótese de inadimplemento de Direitos Creditórios pelos respectivos devedores,
poderão ser acrescidos aos valores originais dos Direitos Creditórios inadimplidos as
multas e juros moratórios eventualmente previstos no Contrato de Compra e Venda a Prazo.
Os Direitos Creditórios poderão, ainda, ser removidos mediante a recompra, pelo
Cedente, de Direitos Creditórios vincendos ou vencidos, no primeiro caso mediante
autorização da Instituição Administradora.
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Verificação do lastro dos Direitos Creditórios
Tendo em vista a quantidade e natureza dos Direitos Creditórios a serem adquiridos
pelo Fundo, bem como a estratégia de investimento do Fundo, o Custodiante realizará a
verificação do lastro dos Direitos Creditórios trimestralmente, por amostragem, sem
prejuízo de sua faculdade de realizar auditorias nos Documentos Comprobatórios caso
entenda necessário, para o melhor interesse dos Cotistas e conforme acordado com o
Cedente, na qualidade de depositário de tais Documentos Comprobatórios.
O Custodiante deverá, diretamente ou por meio de terceiros contratados sob sua
responsabilidade, verificar os documentos que evidenciem o lastro dos Direitos Creditórios,
ou seja, os Documentos Comprobatórios.
A determinação do tamanho da amostra e a seleção dos Direitos Creditórios para
verificação nos termos dos itens anteriores será realizada por meio da aplicação da seguinte
fórmula matemática:
no=

1

n=

Eo2

N x no
N + no

Onde:
Eo = Erro Amostral Tolerável (o erro amostral tolerável será entre 5% e 10%,
considerando principalmente os seguintes aspectos: natureza dos Direitos
Creditórios cedidos; qualidade do Cedente; quantidade de verificações do
lastro dos Direitos Creditórios cedidos já realizadas e respectivos resultados
observados);
N = tamanho da população (o universo de amostragem a ser utilizado
compreenderá exclusivamente os Direitos Creditórios cedidos ao Fundo
desde a última verificação, exceto para a primeira verificação, que
compreenderá a totalidade dos Direitos Creditórios); e
A seleção da amostra de Direitos Creditórios cedidos para verificação será
obtida: (i) dividindo-se o tamanho da população (N) pelo tamanho da
amostra (n), obtendo um intervalo de retirada (k); (ii) sorteia-se o ponto de
partida; e (iii) a cada k elementos, será retirado um para a amostra.
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Em decorrência da adoção de procedimento de verificação de lastro dos Direitos
Creditórios por amostragem, conforme acima disposto, o Custodiante não poderá ser
responsabilizado por qualquer perda que venha a ser sofrida pelo Fundo ou pelos Cotistas
por conta de qualquer irregularidade ou incompletude dos Documentos Comprobatórios.
Para a execução da análise da documentação que evidencia o lastro dos Direitos
Creditórios, o Custodiante, sob sua responsabilidade, poderá contratar consultoria
especializada para prestar os serviços de análise por amostragem dos Direitos Creditórios.
Caso seja verificada qualquer inconsistência na verificação do lastro dos Direitos
Creditórios por amostragem, conforme o procedimento acima aduzido, o Custodiante
deverá comunicar este fato à Instituição Administradora em até 2 Dias Úteis contados da
data em que seja verificada a inconsistência.
Sem prejuízo de suas demais responsabilidades nos termos do Regulamento, o
Custodiante contratará o Cedente como fiel depositário para a guarda física dos originais
dos Documentos Comprobatórios, nos termos de contrato de depósito a ser celebrado entre
o Cedente e o Custodiante.
Número de Direitos Creditórios cedidos e valor total
Na data do presente Prospecto não é possível estimar o número de Direitos
Creditórios cedidos e seu valor total, na medida em que (i) a capacidade aquisitiva do
Fundo dependerá da efetiva colocação de suas Cotas e (ii) a carteira de Direitos Creditórios
do Fundo será revolvente.
Política de concessão de crédito
Os critérios de análise de créditos das Concessionárias e a política de concessão de
crédito adotada pelo Cedente seguem descritos abaixo.
O Cedente realiza análise de crédito das Concessionárias previamente à celebração
do Contrato de Compra e Venda a Prazo. Em referida análise de crédito, o Cedente recebe
das Concessionárias seus balanços patrimoniais mais recentes, bem como analisa o
histórico de adimplência de Veículos adquiridos pela Concessionária, de modo a avaliar o
estado econômico-financeiro da Concessionária e a capacidade de adimplir suas obrigações
pecuniárias.
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O Cedente também realiza verificação da situação cadastral da Concessionária
perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, perante o
Instituto Nacional do Seguro Nacional, perante a Receita Federal e perante a Receita
Estadual do Estado em que se localiza a Concessionária, mediante verificação de certidões
fornecidas por referidos órgãos.
Por fim, o Cedente realiza consulta ao cadastro de informações mantido pela Serasa
Experian S.A., com a finalidade de detectar eventuais restrições cadastrais da
Concessionária.
Após a celebração do Contrato de Compra e Venda a Prazo, o Cedente não estará
obrigado a realizar venda de Veículos a prazo à Concessionária caso se verifique a
ocorrência de certas circunstâncias, dentre as quais listam-se, exemplificativamente:
i)

a Concessionária esteja em mora no cumprimento de qualquer das obrigações que
lhe são atribuídas pelo Contrato de Concessão;

ii)

a Concessionária esteja em mora quanto ao pagamento do preço de qualquer
Veículo adquirido do Cedente, em decorrência do Contrato de Compra e Venda a
Prazo ou não;

iii)

a Concessionária esteja em mora quanto ao pagamento do preço de peças e/ou
acessórios automotivos adquiridos do Cedente;

iv)

o Cedente tenha suspendido ou cancelado a realização de vendas de Veículos a
prazo para as Concessionárias; e

v)

por qualquer razão, a Concessionária não integre mais a rede de concessionários da
SVB.

Prazos de vencimento e períodos de amortização
Os Direitos Creditórios são devidos em parcela única e tem prazo de vencimento de
até 100 dias contados da data da venda do Veículo pela SVB à Concessionária, podendo ser
pagos pelas respectivas Concessionárias a qualquer momento até a data de vencimento.
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Perdas, pré-pagamentos, atrasos e outras informações sobre carteira de créditos
semelhantes aos Direitos Creditórios
Metodologia
Para realização da análise abaixo descrita, a SVB compilou dados relativos a
direitos creditórios originados pelo Cedente no período que se inicia em 1º de janeiro de
2010 e se encerra em 31 de dezembro de 2010, perfazendo um montante total de R$
344.293.216,88, com natureza semelhante àquela dos Direitos Creditórios a serem
adquiridos pelo Fundo. Previamente à data de 1º de janeiro de 2010, o Coordenador Líder
e o Cedente declaram que não há outros Direitos Creditórios da mesma natureza dos
Direitos Creditórios, haja vista o Cedente não realizar, previamente a tal data, compra e
venda de Veículos a prazo com Concessionárias.
Tais créditos são oriundos de compra e venda a prazo de Veículos pelo Cedente a
Concessionárias, com prazo de pagamento máximo de 90 (noventa) dias contados da
respectiva data de venda do Veículo.
Descrição da amostra analisada
Seguem abaixo as características gerais observadas nos direitos creditórios
mencionados no item anterior, que foram objeto de análise pela SVB.
Valor médio dos recebíveis

R$75.000,00

Taxa de juros praticada

100% da Taxa DI acrescida de sobretaxa
equivalente a 0,4% ou a 0,7%, fixada pela
SVB de acordo com o devedor

Prazo médio de pagamento

29 dias contados da venda do Veículo

Pré-pagamentos

Não aplicável, tendo em vista que o direito
creditório pode ser liquidado livremente
desde a data da venda do Veículo até o
vencimento

Índice de atraso no pagamento(1)

2,30%

(1)

Direitos creditórios pagos após o 90º dia contado da data da venda do Veículo e perdas
Fonte: SVB
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A tabela abaixo explicita a concentração por Concessionária de direitos creditórios
originados pelo Cedente no período que se inicia em 1º de janeiro de 2010 e se encerra em
31 de dezembro de 2010:
# DE

CONCESSIONÁRIA

VALOR (R$)

ORDEM

PARTICIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO
ACUMULADA

1

RAKKI COMÉRCIO

40.037.297,39

11,63%

11,63%

2

DE VEÍCULOS LTDA
RB3 RIO VEÍCULOS, PEÇAS E

29.261.997,24

8,50%

20,13%

3

SERVIÇOS LTDA
PRO AUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

28.848.886,69

8,38%

28,51%

4

SOMA COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA

20.414.546,31

5,93%

34,44%

5

IPPON VEÍCULOS LTDA

17.935.883,01

5,21%

39,65%

6

DN VEÍCULOS PEÇAS
E SERVIÇOS LTDA

17.901.457,13

5,20%

44,85%

7

SOL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

17.729.327,74

5,15%

50,00%

8

LS-MG COMÉRCIO

16.214.589,06

4,71%

54,70%

9

DE VEÍCULOS LTDA
MATSU AUTOMÓVEIS LTDA

12.978.556,42

3,77%

58,47%

10

RYO VEÍCULOS LTDA

12.083.483,56

3,51%

61,98%

11

SAGARA VEÍCULOS LTDA

12.049.057,69

3,50%

65,48%

12

SAVEIRO VEÍCULOS LTDA

9.398.264,99

2,73%

68,21%

13

VALENTUS COMÉRCIO

8.709.747,41

2,53%

70,74%

14

DE VEÍCULOS LTDA
MONTE FUJI COMÉRCIO DE

8.572.043,90

2,49%

73,23%

VEÍCULOS LTDA
15

MIZU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

7.332.712,25

2,13%

75,36%

16

EASYRENT VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

6.506.491,15

1,89%

77,25%

17

KOBE COMÉRCIOD E VEÍCULOS LTDA

6.334.361,75

1,84%

79,09%

18

RYO VEÍCULOS LTDA

6.265.510,00

1,82%

80,91%

19

RIO BRANCO COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA

5.886.825,33

1,71%

82,62%

20

NBN COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

5.749.121,81

1,67%

84,29%

21

DE CASTRO AUTOMÓVEIS LTDA

5.508.140,66

1,60%

85,89%

22

LSR-PR COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA

5.370.437,14

1,56%

87,45%

23

OCTANE MOTORS LTDA

4.991.752,47

1,45%

88,90%

24

JV VEÍCULOS LTDA

4.854.048,95

1,41%

90,31%

25

SCAPINISUL AUTOMOTORES LTDA

4.750.771,32

1,38%

91,69%

26

YUKI NITERÓI COM. DE

4.647.493,68

1,35%

93,04%
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AUTOMÓVEIS, PEÇAS E SERV. LTDA
27

BON SAI COMÉRCIO

4.544.216,04

1,32%

94,36%

28

DE AUTOMÓVEIS LTDA
RESENDE & SOUSA VEICULOS LTDA

2.891.773,84

0,84%

95,20%

29

NETSUI CONCESSIONÁRIA DE

2.478.663,30

0,72%

95,92%

30

VEÍCULOS LTDA
GAWA MOTORS LTDA

1.927.849,23

0,56%

96,48%

31

AIKO MOTORS COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA

1.858.997,47

0,54%

97,02%

32

PONTO AUTO VEÍCULOS
ARARAQUARA LTDA

1.790.145,71

0,52%

97,54%

33

SAZAKI IMPORTS COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA

1.686.868,08

0,49%

98,03%

34

KAZUMI VEÍCULOS LTDA

1.514.738,68

0,44%

98,47%

35

SÃO CAETANO AUTOS ABC
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

1.445.886,92

0,42%

98,89%

36

AZUMI COMERCIAL
DE VEÍCULOS LTDA

1.067.202,25

0,31%

99,20%

37

KYODO AUTOMÓVEIS LTDA

1.067.202,25

0,31%

99,51%

38

J I MACHADO & CIA LTDA

860.646,98

0,25%

99,76%

39

KAIZEN VEÍCULOS LTDA

826.221,10

0,24%

100,00%

Fonte: SVB

Principais características homogêneas dos Devedores
No Brasil, a distribuição de veículos automotores deve ser realizada mediante
contratos de concessão comercial celebrados entre produtores e importadores, de um lado, e
os distribuidores, de outro, por força da Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979.
A principal característica homogênea dos Devedores é o fato de serem sociedades
empresariais que celebraram Contrato de Concessão com a SVB, por meio da qual se
obrigam a comercializar os Veículos da marca “Suzuki” produzidos ou importados para o
Brasil pela SVB.
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PRESTADORES DE SERVIÇOS
Instituição Administradora e Distribuidor
O Fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, que
será responsável pela colocação das Cotas do Fundo. Na condição de Instituição
Administradora, a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, observadas as
limitações estabelecidas nesta seção e nas demais disposições legais e regulamentares
pertinentes, terá amplos e gerais poderes para praticar todos os atos necessários à
administração e gestão do Fundo e para exercer os direitos inerentes aos Direitos
Creditórios cedidos, em nome do Fundo.
Histórico
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM é uma sociedade controlada pelo
Banco BTG Pactual S.A. e concentra as atividades de gestão de recursos de terceiros (asset
management) do grupo BTG Pactual.
A atividade de gestão de recursos de terceiros desenvolveu-se como desdobramento
natural da capacidade de pesquisa e da expertise do Banco BTG Pactual S.A. em tesouraria,
tendo incorporado desde o início, em 1984, a filosofia básica de investimento representada
pela busca por retornos financeiros, sob uma ótica de controle de risco e foco em
preservação de capital.
Na data deste Prospecto, a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
administra 800 fundos de investimento, sendo que 17 destes são fundos de investimento em
direitos creditórios. O volume total de recursos de terceiros sob administração da BTG
Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na data deste Prospecto, era de
aproximadamente R$78,99 bilhões.
Obrigações, vedações e responsabilidades da Instituição Administradora
A Instituição Administradora, observadas as limitações estabelecidas no
Regulamento e nas demais disposições legais e regulamentares pertinentes, tem amplos e
gerais poderes para praticar todos os atos necessários à administração do Fundo e para
exercer os direitos inerentes aos Direitos Creditórios de titularidade do Fundo.

67

Incluem-se entre as obrigações da Instituição Administradora, além daquelas
previstas no artigo 34 da Instrução CVM n° 356/01:
i)

por conta e ordem do Fundo, celebrar os Documentos do Fundo e contratar Agência
Classificadora de Risco e Auditor Independente encarregado da revisão das
demonstrações financeiras e das contas do Fundo e da análise de sua situação e da
atuação da Instituição Administradora;

ii)

iniciar ou fazer com que se inicie, quando for o caso, quaisquer procedimentos
judiciais ou extrajudiciais necessários (a) à cobrança dos Direitos Creditórios e
Outros Ativos integrantes da carteira do Fundo, quando entender que o contratado
do Fundo não o fizer a contento, (b) à excussão de quaisquer garantias
eventualmente prestadas e (c) à salvaguarda dos direitos, interesses e prerrogativas
dos Cotistas;

iii)

desde que esgotados todos os meios e procedimentos necessários ao recebimento e à
cobrança dos Direitos Creditórios e dos Outros Ativos integrantes da carteira do
Fundo, celebrar ou realizar qualquer acordo, transação, ato de alienação, de
transferência, de desconstituição, de substituição ou de liberação de quaisquer
garantias, no todo ou em parte, relacionados aos referidos ativos;

iv)

tomar as providências necessárias para que o preço de alienação dos Direitos
Creditórios e Outros Ativos integrantes da carteira do Fundo reflitam as condições
de mercado e o risco de crédito associado, sob pena de responsabilização da
Instituição Administradora por eventuais danos ou prejuízos causados ao Fundo;

v)

praticar todos os atos de administração ordinária do Fundo, de modo a manter a sua
boa ordem legal, operacional e administrativa;

vi)

monitorar o cumprimento integral pelo Fundo dos limites, índices e critérios
referidos no Regulamento, bem como da Reserva de Pagamentos, nos termos do
Regulamento;

vii)

monitorar, a qualquer tempo e sem qualquer custo adicional para o Fundo, o
cumprimento das funções atribuídas ao Cedente, Gestor, Consultor Especializado e
ao Custodiante, nos termos do Contrato de Custódia, do Contrato de Gestão e do
Contrato de Cessão;
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viii)

no caso de intervenção ou liquidação extrajudicial do Custodiante, requerer o
imediato direcionamento do fluxo de recursos provenientes dos Direitos Creditórios
cedidos ao Fundo, dos Outros Ativos ou recursos oriundos da integralização de
Cotas para outra conta de depósito de titularidade do Fundo e convocar Assembleia
Geral para decidir pela substituição do Custodiante, se for o caso, ou pela liquidação
antecipada do Fundo;

ix)

registrar, às expensas do Fundo, o documento de constituição do Fundo e o
Regulamento e seu(s) anexo(s), bem como futuras alterações e respectivas
consolidações do Regulamento, e de seu(s) anexo(s), em Cartório de Registro de
Títulos e Documentos no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

x)

manter atualizados e em perfeita ordem:
a)

a documentação relativa às operações do Fundo;

b)

o registro de Cotistas;

c)

o livro de atas de Assembleias Gerais;

d)

o livro de presença de Cotistas;

e)

o prospecto do Fundo, se elaborado;

f)

os demonstrativos trimestrais de que tratam o artigo 8°, §3°, da Instrução
CVM n° 356/01;

g)

o registro de todos os fatos contábeis referentes ao Fundo;

h)

os relatórios do Auditor Independente; e

i)

o Regulamento e seu(s) anexo(s), alterando-os em razão de deliberações da
Assembleia Geral, bem como independentemente destas, para fins
exclusivos de adequação à legislação em vigor e/ou cumprimento de
determinações da CVM, devendo, nestes dois últimos casos, providenciar a
divulgação das alterações aos Cotistas por meio de carta com aviso de
recebimento endereçada a cada Cotista, no prazo máximo de 30 dias a contar
da data de sua ocorrência;
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xi)

receber quaisquer rendimentos ou valores do Fundo, diretamente ou por meio do
Custodiante;

xii)

entregar gratuitamente aos Cotistas, mediante recibo, exemplar do Regulamento e
deste Prospecto;

xiii)

cientificar os Cotistas do nome do periódico utilizado para publicação de
informações e da Taxa de Administração praticada;

xiv)

providenciar que os Cotistas assinem o termo de adesão ao Regulamento, na mesma
data da aquisição de Cotas;

xv)

divulgar, no mínimo anualmente, no periódico utilizado para publicação das
informações do Fundo, além de manter disponíveis em sua sede: (a) o valor do PL;
(b) o valor das Cotas de cada classe; (c) as rentabilidades acumuladas no mês e no
ano civil a que se referirem e (d) o relatório da Agência Classificadora de Risco;

xvi)

enviar informe mensal à CVM, na forma prevista na Instrução CVM nº 489/11,
através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores, conforme modelo e conteúdo disponíveis na referida
página, observando o prazo de 15 dias após o encerramento de cada mês do
calendário civil, com base no último Dia Útil daquele mês;

xvii)

colocar à disposição dos Cotistas, em sua sede e dependências, no prazo de até 10
dias, a contar do encerramento do mês a que se refere, ou sempre que solicitado
pelo Cotista, informações sobre:
a)

o número de Cotas de propriedade de cada um e o respectivo valor;

b)

a rentabilidade do Fundo, com base nos dados relativos ao último Dia Útil
do mês; e

c)

o comportamento da carteira de Direitos Creditórios e Outros Ativos do
Fundo, abrangendo, inclusive, dados sobre o desempenho esperado e o
realizado;
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xviii) elaborar, por meio de seu diretor designado, nos termos do artigo 8°, § 3º, da
Instrução CVM n° 356/01, demonstrativos trimestrais evidenciando:
a)

que as operações praticadas pelo Fundo estão em consonância com a política
de investimento prevista no Regulamento e com os limites de composição e
de diversificação a ele aplicáveis;

b)

que as modalidades de negociação foram realizadas a taxas de mercado;

c)

os procedimentos de verificação de lastro por amostragem no trimestre
anterior adotados pelo Custodiante, incluindo a metodologia para seleção da
amostra verificada no período;

d)

os resultados da verificação do lastro, por amostragem ou não, realizada no
trimestre anterior pelo Custodiante, explicitando a quantidade e a relevância
dos créditos inexistentes porventura encontrados;

e)

as informações solicitadas no artigo 24, inciso X, alíneas “a” e “c” da
Instrução CVM nº 356/01, caso tais informações tenham sofrido alterações
ou aditamentos;

f)

possíveis efeitos das alterações apontadas no subitem anterior sobre a
rentabilidade da carteira;

g)

em relação aos originadores que representem individualmente 10% ou mais
da carteira do Fundo no trimestre: (1) eventuais alterações nos critérios para
a concessão de crédito adotados por tais originadores, caso os critérios
adotados já tenham sido descritos no regulamento ou em outros
demonstrativos trimestrais; e (2) critérios para a concessão de crédito
adotados pelos originadores, caso tais critérios não tenham sido descritos no
Regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais;

h)

eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de ativos;

i)

forma como se operou a cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo,
incluindo: (1) descrição de contratos relevantes firmados com esse
propósito, se houver; e (2) indicação do caráter definitivo, ou não, da
cessão;
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j)

impacto no valor do PL e na rentabilidade da carteira dos eventos de prépagamento;

k)

análise do impacto dos eventos de pré-pagamento descritos no subitem
anterior;

l)

condições de alienação, a qualquer título, inclusive por venda ou permuta, de
direitos creditórios, incluindo: (1) momento da alienação (antes ou depois do
vencimento) e (2) motivação da alienação;

m)

impacto no valor do PL e na rentabilidade da carteira de uma possível
descontinuidade nas operações de alienação de Direitos Creditórios
realizadas: (1) pelo Cedente; (2) por instituições que, direta ou
indiretamente, prestam serviços para o Fundo; ou (3) por pessoas a eles
ligadas;

n)

análise do impacto da descontinuidade das alienações descrito no subitem
anterior;

o)

quaisquer eventos previstos nos contratos firmados para estruturar o Fundo
que venham a acarretar a amortização antecipada dos Direitos Creditórios
cedidos ao Fundo; e

p)

informações sobre fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de
pagamento previstos;

xix)

submeter, anualmente, os demonstrativos trimestrais referidos acima a exame por
parte do Auditor Independente e, após isso, enviá-los à CVM, bem como mantê-los
em sua sede à disposição dos Cotistas, em até 45 dias contados do encerramento do
trimestre a que façam referência;

xx)

publicar no periódico utilizado para divulgação das informações do Fundo as
informações relativas ao Fundo exigidas pela legislação em vigor, nos prazos e
condições previstos, inclusive atos ou fatos relevantes relativos ao Fundo, mantendo
disponíveis tais informações em sua sede;
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xxi)

custear as despesas de propaganda do Fundo, bem como aquelas exigidas pela
legislação em vigor;

xxii)

anualmente, fornecer aos Cotistas documento contendo informações sobre os
rendimentos auferidos no ano civil e, com base nos dados relativos ao último dia do
mês de dezembro, sobre o número de Cotas de sua propriedade e respectivo valor;

xxiii) sem prejuízo da observância dos procedimentos relativos às demonstrações
financeiras previstas na Instrução CVM n° 356/01, manter, separadamente, registros
analíticos com informações completas sobre toda e qualquer modalidade de
negociação realizada entre a Instituição Administradora e o Fundo;
xxiv) informar à CVM, no prazo de 10 dias após a respectiva ocorrência, a data da
primeira integralização de Cotas;
xxv)

protocolar na CVM, no prazo máximo de 10 dias contados de sua ocorrência,
documentos correspondentes aos seguintes atos relativos ao Fundo:
a)

alteração do Regulamento;

b)

substituição da Instituição Administradora;

c)

incorporação;

d)

fusão;

e)

cisão;

f)

liquidação;

xxvi) enviar à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da
CVM na rede mundial de computadores, em até 90 dias após o encerramento do
exercício social ao qual se refiram, as demonstrações financeiras anuais do Fundo,
elaboradas em conformidade com a Instrução CVM nº 489/11;
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xxvii) informar imediatamente à Agência Classificadora de Risco a ocorrência dos
seguintes eventos:
a)

substituição do Auditor Independente ou do Custodiante;

b)

ocorrência de qualquer Evento de Avaliação ou Evento de Liquidação
Antecipada; e

c)

celebração de aditamentos aos Documentos do Fundo;

xxviii) entregar e/ou manter à disposição da Agência Classificadora de Risco cópia dos
relatórios preparados pela própria Instituição Administradora, pelo Custodiante,
pelo Cedente e demais prestadores de serviços contratados pelo Fundo, nos termos
dos Documentos do Fundo;
xxix) divulgar aos Cotistas eventual rebaixamento da classificação de risco, no prazo
máximo de 3 Dias Úteis a contar do recebimento de tal informação; e
xxx)

divulgar à Agência Classificadora de Risco, mensalmente, a Relação Mínima, a
Alocação de Investimento Mínima e a Reserva de Pagamentos.
É vedado à Instituição Administradora:

i)

prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma, inclusive
quando se tratar de garantias prestadas às operações realizadas em mercados de
derivativos;

ii)

utilizar ativos de sua própria emissão ou coobrigação como garantia das operações
praticadas pelo Fundo; e

iii)

efetuar aportes de recursos no Fundo, de forma direta ou indireta, a qualquer título,
ressalvada a hipótese de aquisição de Cotas deste.

As vedações de que trata o parágrafo anterior abrangem os recursos próprios das
pessoas físicas e das pessoas jurídicas controladoras da Instituição Administradora, das
sociedades por elas direta ou indiretamente controladas e de coligadas ou outras sociedades
sob controle comum, bem como os ativos integrantes das respectivas carteiras e os de
emissão ou coobrigação dessas.
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É vedado à Instituição Administradora, em nome do Fundo, além do disposto no
artigo 36 da Instrução CVM n° 356/01:
i)

criar qualquer ônus ou gravame, seja de que tipo ou natureza for, sobre os Direitos
Creditórios e os Outros Ativos; e

ii)

emitir qualquer classe de Cotas em desacordo com o Regulamento.

Contratação de terceiros prestadores de serviço
A Instituição Administradora pode, sem prejuízo de sua responsabilidade e da do
diretor designado nos termos da Instrução CVM nº 356/01, contratar serviços de:
i)

consultoria especializada, objetivando a análise e seleção de Direitos Creditórios e
demais ativos para integrarem a carteira do Fundo;

ii)

gestão da carteira do Fundo com terceiros devidamente autorizados; e

iii)

custódia, contabilidade e controladoria de ativos e passivos do Fundo.

A Instituição Administradora está autorizada a subcontratar terceiros para a
execução de suas responsabilidades previstas no Regulamento.

Substituição da Instituição Administradora
A Instituição Administradora pode renunciar à administração do Fundo, desde que
convoque, no mesmo ato, Assembleia Geral, a se realizar em 15 dias contados da
convocação, para decidir sobre sua substituição ou sobre a liquidação antecipada do Fundo.
Na hipótese de deliberação pela liquidação antecipada do Fundo, a Instituição
Administradora se obriga a permanecer no exercício de sua função até a liquidação total do
Fundo.
Os Cotistas reunidos em Assembleia Geral também poderão deliberar pela
substituição da Instituição Administradora.
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Na hipótese de deliberação da Assembleia Geral pela substituição da Instituição
Administradora, a mesma deverá permanecer no exercício regular de suas funções pelo
menor prazo entre (i) 60 dias, prorrogáveis por igual período uma única vez, ou (ii) até que
seja contratada outra instituição para substituí-la.
A Instituição Administradora deverá, sem qualquer custo adicional para o Fundo, (i)
colocar à disposição da instituição que vier a substituí-la, no prazo de até 10 Dias Úteis
contado da realização da respectiva Assembleia Geral que deliberou sua substituição, todos
os registros, relatórios, extratos, bancos de dados e demais informações sobre o Fundo de
forma que a instituição substituta possa cumprir, sem solução de continuidade, os deveres e
obrigações da Instituição Administradora, bem como (ii) prestar qualquer esclarecimento
sobre a administração do Fundo que razoavelmente lhe venha a ser solicitado pela
instituição que vier a substituí-la.
Custodiante
A Instituição Administradora contratou, às expensas do Fundo, para a prestação de
serviços de custódia, nos termos do artigo 38 da Instrução nº 356/01 da CVM, bem como
de serviços de controladoria, o Banco Bradesco S.A.
Histórico
O Bradesco, por meio do Departamento de Ações e Custódia - Bradesco Custódia, é
um dos principais prestadores de serviços qualificados para o mercado de capitais
brasileiro. O Custodiante está estruturado para a prestação de serviços qualificados para o
mercado de capitais em geral, como custódia, controladoria, escrituração de ativos, serviços
de banco mandatário, fundo de investimento em direitos creditórios, trustee, agente de
compensação, BDRs e DRs, com atuação neste mercado há mais de 30 anos.
O Custodiante conta com 10 certificações relacionadas à gestão da qualidade ISO
9001:2008 e 3 certificações referentes à Proteção de Dados “GoodPriv@cy”, que ampliam
as estruturas de controles e reforçam a eficácia dos processos, cuja manutenção se dá
mediante auditorias documentais e de campo, realizadas periodicamente por organismos
certificadores credenciados.
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O Custodiante também aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores
Práticas dos Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais, comprometendo-se, assim, a
manter todos os seus procedimentos e processos adequados às normas e exigências do
citado código.
Responsabilidades do Custodiante
Sem prejuízo da responsabilidade legal do Custodiante, a verificação do lastro dos
Direitos Creditórios deverá ser realizada por meio de auditoria trimestral nos respectivos
Documentos Comprobatórios, por amostragem. As irregularidades apontadas nesta
auditoria serão informadas à Instituição Administradora.
Sem prejuízo de suas demais responsabilidades nos termos do Regulamento, o
Custodiante contratará o Cedente como fiel depositário para a guarda física dos originais
dos Documentos Comprobatórios, nos termos de contrato de depósito a ser celebrado entre
o Cedente e o Custodiante.
Observado o disposto no parágrafo seguinte, o Cedente poderá contratar, por meio
de contrato de depósito, às suas expensas, empresa especializada no armazenamento e
depósito de documentos para prestar os serviços de guarda física dos Documentos
Comprobatórios, permanecendo o Cedente responsável perante o Fundo e o Custodiante
por todos os serviços prestados e eventuais prejuízos a eles causados em decorrência da
prestação dos referidos serviços. O Cedente se compromete a manter a totalidade dos
Documentos Comprobatórios sob a guarda física da empresa especializada no
armazenamento e depósito de documentos contratada nos termos deste item, exceto nas
hipóteses de necessidade de uso dos Documentos Comprobatórios para cobrança judicial ou
extrajudicial dos Direitos Creditórios a eles relacionados.
A contratação e/ou a substituição do prestador dos serviços de guarda física dos
Documentos Comprobatórios deverá ser previamente aprovada pelo Custodiante, devendo a
Cedente notificar tal prestador de todas as cessões de Direitos Creditórios já ocorridas.
Qualquer alteração do contrato de depósito celebrado pelo Cedente com a empresa
responsável pela guarda dos Documentos Comprobatórios deverá, igualmente, contar com a
prévia aprovação do Custodiante.
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Substituição do Custodiante
Desde que previamente aprovado pela Assembleia Geral, o Custodiante poderá ser
substituído.
Aplica-se à substituição do Custodiante, no que couber, o disposto no item
“Prestadores de serviços – Instituição Administradora – Substituição da Instituição
Administradora”.
O Custodiante poderá renunciar, a qualquer tempo, às funções a ele atribuídas nos
termos do Regulamento, do Contrato de Custódia e dos demais Documentos do Fundo.
Neste caso, o Custodiante deverá, a exclusivo critério da Instituição Administradora,
desempenhar todas as suas funções pelo prazo de até 90 dias contado do envio à Instituição
Administradora de comunicação, por escrito, informando-a de sua renúncia
Gestor
A Integral Investimentos S.A. foi contratada pela Instituição Administradora para
prestar ao Fundo o serviço de gestão especializada, conforme faculta o artigo 39, II, da
Instrução CVM nº 356/01.
Histórico
A Integral Investimentos S.A. é uma sociedade devidamente autorizada pela CVM
para gerir carteira de títulos e valores mobiliários. A Integral Investimentos oferece uma
plataforma integrada e especializada em projetos de crédito estruturado e securitização,
atuando no desenvolvimento de alternativas de captação de recursos, estruturação de
produtos de investimentos relacionados ao crédito estruturado e securitização, distribuição
de valores mobiliários e gestão de fundos de investimentos.
O Gestor desenvolve produtos para tomadores de crédito que atuam nos segmentos
financeiro, corporativo, imobiliário e público. Desde a sua criação, o Gestor já foi
responsável pela gestão de fundos de investimento em direitos creditórios cujos
patrimônios líquidos somados perfazem valor superior a R$2 bilhões.
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Obrigações, vedações e responsabilidades do Gestor
Caberá ao Gestor a prestação dos serviços de gestão especializada da carteira do
Fundo, ficando a cargo do Gestor:
i)

gestão da carteira de Direitos Creditórios e de Outros Ativos do Fundo; e

ii)

instrução à Instituição Administradora para a prática de quaisquer outros atos
relativos à gestão do Fundo e permitidos pelas leis e regulamentações aplicáveis.

Aplicar-se-ão ao Gestor, no que couberem, as mesmas vedações aplicáveis à
Instituição Administradora.
Remuneração do Gestor
O Gestor terá direito a receber a remuneração descrita na seção “Prestadores de
serviços - Remuneração dos prestadores de serviço” abaixo.
Substituição do Gestor
Aplica-se à substituição do Gestor o disposto na seção “Prestadores de serviços Instituição Administradora – Substituição da Instituição Administradora”.
Consultor Especializado
A Integral-Trust Serviços Financeiros S.A. foi contratada pela Instituição
Administradora para prestar ao Fundo o serviço de consultoria especializada, conforme
faculta o artigo 39, I, da Instrução CVM nº 356/01.
Histórico
A Integral Trust iniciou suas operações em 1999. O Consultor Especializado atua
na criação de sociedades securitizadoras de créditos financeiros, constituição de
cooperativas de créditos empresariais, no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a
gestão e alocação de capital para riscos de mercado, liquidez, de crédito e operacional.
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Ainda, a Integral-Trust atua na estruturação de fundos de investimento em direitos
creditórios, tendo atuado em mais de 40 fundos desta espécie em suas diversas fases de
implantação.
Obrigações e responsabilidades do Consultor Especializado
O Consultor Especializado prestará ao Fundo os serviços de consultoria
especializada, objetivando a análise e seleção de Direitos Creditórios e demais ativos para
integrarem a carteira do Fundo, previstos no artigo 39, I, da Instrução CVM nº 356/01.
Auditor
Para realizar os serviços de auditoria do Fundo foi contratada a KPMG.
Substituição do Auditor
A Instituição Administradora poderá substituir o Auditor a qualquer tempo.
Agência Classificadora de Risco
A avaliação de risco do Fundo será efetuada pela Austin Ratings Serviços
Financeiros Ltda.
Substituição da Agência Classificadora de Risco
A Instituição Administradora poderá substituir a Agência Classificadora de Risco.
Remuneração dos Prestadores de Serviço
Taxa de Administração
Pela administração do Fundo, a Instituição Administradora receberá taxa de
administração composta das parcelas abaixo descritas.
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Parcela 1 - A Instituição Administradora fará jus a remuneração equivalente ao maior dos
seguintes valores: (i) R$36.000,00 por mês; ou (ii) remuneração equivalente à aplicação de
alíquota, expressa em forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 Dias Úteis, ao
PL do Fundo apurado no encerramento do dia útil anterior, sendo tal alíquota equivalente
ao percentual indicado na linha da tabela abaixo correspondente à soma do PL do Fundo e
do patrimônio líquido do FIDC MIT indicada na mesma linha da tabela. Para a realização
de referida soma, serão considerados (i) o valor do patrimônio líquido do FIDC MIT
constante do “Informe Mensal” do FIDC MIT, disponibilizado no sítio eletrônico da CVM
e relativo ao encerramento do mês-calendário imediatamente anterior à data do cálculo, e
(ii) o valor do PL do Fundo calculado no encerramento do mês-calendário imediatamente
anterior à data do cálculo. O valor da alíquota acima referida será fixada pelo Custodiante
no 1º Dia Útil de cada mês-calendário e será utilizada durante o mês-calendário de sua
fixação:
VALOR TOTAL DOS PATRIMÔNIOS LÍQUIDOS
SOMADOS (FIDC MIT E FIDC SZK)

ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE O VALOR
TOTAL DO PL DO FUNDO

R$0,00 a R$500.000.000,00

0,30% ao ano, por Dias Úteis decorridos,
com base em um ano de 252 Dias Úteis

R$500.000.000,01 a R$1.000.000.000,00

0,28% ao ano, por Dias Úteis decorridos,
com base em um ano de 252 Dias Úteis

R$1.000.000.000,01 a R$1.500.000.000,00

0,24% ao ano, por Dias Úteis decorridos,
com base em um ano de 252 Dias Úteis

R$1.500.000.000,01 a R$ 2.000.000.000,00

0,20% ao ano, por Dias Úteis decorridos,
com base em um ano de 252 Dias Úteis

A partir de R$2.000.000.000,01

0,16% ao ano, por Dias Úteis decorridos,
com base em um ano de 252 Dias Úteis

Parcela 2 - Também a título de remuneração pela administração do Fundo,
cumulativamente com os valores calculados na forma do item anterior, a Instituição
Administradora fará jus ao maior dos seguintes valores: (i) R$20.000,00 por mês,
atualizado anualmente a contar da data da constituição do Fundo pela variação acumulada
do IGP-M ou índice de preços que o substitua; ou (ii) remuneração equivalente à aplicação
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de alíquota, expressa em forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 Dias Úteis,
ao PL do Fundo apurado no encerramento do dia útil anterior, sendo referida alíquota
calculada no 1º Dia Útil de cada mês-calendário pelo Custodiante conforme a fórmula
abaixo, e utilizada durante o mesmo mês-calendário de seu cálculo:
A = TaxaGestão / (PLMIT + PLSZK)
Onde:
“A” é a alíquota que incidirá sobre o PL do Fundo, expressa em forma percentual ao ano,
com base em um ano de 252 Dias Úteis;
“TaxaGestão” é a soma em Reais dos valores calculados de acordo com os subitens “i” a
“v” abaixo, cujos índices percentuais são aplicáveis “em cascata” às respectivas bases de
cálculo. Os valores calculados conforme os subitens “i” a “v” abaixo serão calculados pelo
Custodiante com base no valor do patrimônio líquido do FIDC MIT constante do “Informe
Mensal” do FIDC MIT disponibilizado no sítio eletrônico da CVM relativo ao
encerramento do mês-calendário imediatamente anterior à data do cálculo, e do PL do
Fundo calculado no encerramento do mês-calendário imediatamente anterior à data do
cálculo:
i)

0,15% ao ano, por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 Dias Úteis,
incidentes sobre o valor da soma do PL do Fundo e do patrimônio líquido do FIDC
MIT até R$500.000.000,00;

ii)

0,14% ao ano, por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 Dias Úteis,
incidentes sobre o valor da soma do PL do Fundo e do patrimônio líquido do FIDC
MIT compreendido entre R$500.000.000,01 e R$1.000.000.000,00;

iii)

0,12% ao ano, por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 Dias Úteis,
incidentes sobre o valor da soma do PL do Fundo e do patrimônio líquido do FIDC
MIT compreendido entre R$1.000.000.000,01 e R$1.500.000.000,00;

iv)

0,10% ao ano, por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 Dias Úteis,
incidentes sobre o valor da soma do PL do Fundo e do patrimônio líquido do FIDC
MIT compreendido entre R$1.500.000.000,01 e R$2.000.000.000,00; e
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v)

0,08% ao ano, por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 Dias Úteis,
incidentes sobre o valor da soma do PL do Fundo e do patrimônio líquido do FIDC
MIT que superar R$2.000.000.000,00;

“PLSZK” é o valor em Reais do PL do Fundo no encerramento do mês-calendário
imediatamente anterior à data do cálculo; e
“PLMIT” é o valor em Reais do PL do FIDC MIT constante do “Informe Mensal” do FIDC
MIT disponibilizado no sítio eletrônico da CVM, relativo ao encerramento do mêscalendário imediatamente anterior à data do cálculo.
Não poderão ser cobradas do Cotista quaisquer outras taxas, tais como taxa de
ingresso e/ou saída.
Remuneração do Custodiante
Será pago diretamente ao Custodiante pelo Fundo 50% (cinqüenta por cento) da
“Parcela 1” da Taxa de Administração devida à Instituição Administradora.
Remuneração do Gestor e Consultor Especializado
Os valores relativos à “Parcela 2” da Taxa de Administração devida à Instituição
Administradora serão pagos pelo Fundo diretamente ao Gestor e/ou ao Consultor
Especializado, conforme instrução de pagamento recebida por escrito pela Instituição
Administradora e enviada em conjunto pelo Gestor e pelo Consultor Especializado.
Outras despesas
Além da Taxa de Administração, são devidas pelo Fundo aos demais prestadores de
serviço as seguintes remunerações, descritas abaixo. Não foi concedida prioridade de
pagamento a qualquer das despesas abaixo relacionadas.
DESPESA

VALOR/ANO

Auditor
Agência Classificadora de Risco

R$20.000,00
R$27.000,00
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SUMÁRIO DOS CONTRATOS RELEVANTES
Contrato de Cessão
O Fundo e o Cedente celebrarão o Contrato de Cessão, com a interveniência e
anuência do Custodiante.
Por meio do Contrato de Cessão, o Cedente promete, de forma irrevogável e
irretratável, ceder ao Cessionário Direitos Creditórios, observado o limite da capacidade
aquisitiva do Cessionário.
A obrigação de cessão de Direitos Creditórios perdurará até a liquidação do Fundo
ou até a resilição do Contrato de Cessão, sujeitando-se o Cedente, pelo eventual
descumprimento da referida obrigação, às penalidades dispostas no Contrato de Cessão.
O Fundo não estará obrigado a adquirir Direitos Creditórios, exceto quando
expressamente solicitado pela Instituição Administradora ao Cedente.
Procedimentos de cessão
A cessão dos Direitos Creditórios observará o seguinte procedimento:
i)

o recebimento de todos os Direitos Creditórios oriundos dos Contratos de Compra e
Venda a Prazo ficam a cargo do Custodiante, mediante geração de boletos pelo
sistema eletrônico gerenciado pelo Consultor;

ii)

o Custodiante realizará a verificação do cumprimento dos Critérios de Elegibilidade
pelos Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo; e

iii)

a cessão dos Direitos Creditórios será formalizada por meio da assinatura de Termo
de Cessão, conforme modelo constante no Contrato de Cessão.
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Responsabilidade do Cedente
O Cedente será responsável (i) pela existência dos Direitos Creditórios, nos termos
do artigo 295 do Código Civil; e (ii) por eventuais exceções apresentadas pelos Devedores,
nos termos do artigo 294 do Código Civil.
Recompra de Direitos Creditórios
Os Direitos Creditórios cedidos ao Fundo nos termos do Contrato de Cessão
poderão ser recomprados pelo Cedente, desde que atendido as disposições abaixo.
Poderão ser recomprados (i) Direitos Creditórios vincendos, mediante solicitação à
Instituição Administrado com ao menos 1 dia útil de antecedência do dia pretendido para a
recompra; (ii) Direitos Creditórios vencidos e não pagos, hipótese em que a recompra
deverá ser formalizada até o 5º dia útil contado da data de vencimento do Direito Creditório
a ser recomprado; e (iii) Direitos Creditórios devidos por Concessionária que tenha falência
decretada, ou que tenha pedido de recuperação judicial deferido, hipótese em que a
recompra deverá ser formalizada até o 5º dia útil contado da data em que o Cessionário
tiver conhecimento do evento respectivo. A Instituição Administradora deverá realizar a
baixa contábil dos Direitos Creditórios recomprados no mesmo dia útil do recebimento dos
recursos respectivos pelo Fundo.
Na hipótese de recompra dos Direitos Creditórios, o preço de recompra será
equivalente (i) ao Valor Nominal do Direito Creditório, acrescido dos juros remuneratórios
devidos até o vencimento, se vencido, ou (ii) ao Valor Nominal do Direito Creditório,
acrescido dos juros remuneratórios devidos no período, caso ainda não se encontre vencido,
não sendo computados neste valor, em nenhum dos casos, os encargos moratórios
decorrentes do eventual inadimplemento do Direito Creditório.
Em caso de recompra de Direitos Creditórios pelo Cedente, o Cedente poderá
celebrar com a Concessionária respectiva Instrumento de Confissão de Dívida pelo qual a
obrigação original da Concessionária é objeto de novação, sendo substituída por nova
obrigação de pagamento à Cedente, indiretamente oriunda da compra e venda a prazo de
Veículos. Os Direitos Creditórios oriundos de referido Instrumento de Confissão de Dívida
poderão ser adquiridos pelo Fundo desde que preencham os Critérios de Elegibilidade
fixados no Regulamento e reproduzidos no Contrato de Cessão.
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Resolução da cessão dos Direitos Creditórios
Considerar-se-á resolvida a cessão de um Direito Creditório, independentemente de
qualquer aviso ou notificação ao Cedente e sem qualquer ônus ou custo para o Fundo caso
(i) o Direito Creditório seja reclamado por terceiro, de forma justificada, por estar
comprovadamente onerado ou gravado previamente à sua aquisição pelo Fundo; (ii) o
Direito Creditório a cujo pagamento, no todo ou em parte, o devedor respectivo oponha a
compensação de dívidas do Cedente, neste caso apenas em relação ao montante que seja
objeto da compensação, ou (iii) em caso de ausência de obtenção do registro dos Termos de
Cessão respectivos, em caso de solicitação da realização de tal registro pela Instituição
Administradora.
Sem prejuízo da resolução da cessão, o Cedente deverá notificar a Instituição
Administradora da ocorrência de qualquer dos eventos previstos no item anterior, no prazo
de até 3 dias contado da data em que tomar conhecimento do evento, bem como a
encaminhar ao Custodiante arquivo eletrônico para a baixa dos respectivos Direitos
Creditórios concomitante à restituição de que trata o próximo parágrafo
Na hipótese de resolução da cessão de Direitos Creditórios cedidos ao Fundo
prevista neste subitem, o Cedente deverá restituir ao Fundo, exclusivamente em moeda
corrente nacional, no quinto Dia Útil contado da ocorrência de qualquer das Condições
Resolutivas de Cessão, (i) o Valor Nominal do Direito Creditório, acrescido dos juros
remuneratórios devidos até o vencimento, se vencido, ou (ii) o Valor Nominal do Direito
Creditório, acrescido dos juros remuneratórios devidos no período, caso ainda não se
encontre vencido.
Eventos de Resilição
São considerados Eventos de Resilição do Contrato de Cessão quaisquer das
seguintes ocorrências:
i)

recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou falência do Cedente; ou

ii)

caso a SVB deixe de ser titular do direito de produzir e importar veículos da marca
“Suzuki” no Brasil.

Na ocorrência de quaisquer dos Eventos de Resilição, deverão ser observados os
procedimentos definidos no Regulamento relativos à liquidação antecipada do Fundo.
O Contrato de Cessão poderá ser resilido pela Instituição Administradora, a seu
exclusivo critério, sem qualquer ônus, penalidade ou necessidade de justificar sua decisão,
exclusivamente nas seguintes hipóteses: (i) ocorrência de qualquer Evento de Resilição
acima referidos ou Evento de Liquidação Antecipada, conforme previstos no Regulamento;
ou (ii) caso não existam mais Cotas Seniores em circulação, sendo nas demais hipóteses
expressamente vedada a resilição imotivada do Contrato de Cessão pela Instituição
Administradora.
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Desde que se encontre adimplente no cumprimento de todas as suas obrigações, nos
termos do Contrato de Cessão e dos demais documentos relacionados ao Fundo dos quais
seja parte, o Cedente poderá, a qualquer tempo, resilir o Contrato de Cessão, sem qualquer
ônus ou penalidade, por meio de comunicação enviada à Instituição Administradora e ao
Custodiante, com antecedência mínima de 30 Dias Úteis.
Na hipótese de resilição do Contrato de Cessão, suas disposições permanecerão
existentes, válidas e eficazes suas disposições até o resgate integral das Cotas Seniores em
circulação.
Contrato de Custódia
O Fundo, a Instituição Administradora, o Custodiante, o Gestor e o Consultor
Especializado celebraram o Contrato de Custódia, que tem por objeto a prestação dos
serviços de custódia e controladoria pelo Custodiante ao Fundo.
Objeto
Pelo Contrato de Custódia, o Custodiante se compromete a prestar ao Fundo os
seguintes serviços: (i) de custódia de valores mobiliários, de ativos financeiros e de Direitos
Creditórios; e (ii) de controladoria, nas condições previstas no Contrato de Custódia, no
Regulamento e na legislação em vigor.
O serviço de custódia qualificada compreende a liquidação física e financeira dos
ativos financeiros e dos Direitos Creditórios, sua guarda e responsabilidade, bem como a
administração e informação de eventos associados a estes ativos. A liquidação de
operações com ativos financeiros e Direitos Creditórios, o controle dos ativos de
titularidade do Fundo e a conciliação das posições registradas junto aos depositários,
agentes escrituradores, câmaras e sistemas de liquidação, instituições intermediárias
autorizadas, bancos cobradores e/ou agente de cobrança também ficarão a cargo do
Custodiante.
Valores dos contratos relevantes e respectivos responsáveis pelos pagamentos
CONTRATO

RESPONSÁVEL BENEFICIÁRIO

VALORES

PERIODICIDADE

ENVOLVIDOS

Contrato de
Cessão

Fundo

Cedente

Preço de cessão

Contrato de
Custódia

Fundo

Custodiante

Taxa de Custódia e
demais custos
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A cada cessão
de Direitos
Creditórios
Mensal

GERENCIAMENTO DE RISCOS
O acompanhamento do risco das posições dos fundos administrados pela BTG
Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM é realizado por uma estrutura on-line e outra offline. A estrutura on-line visa a tornar mais ágil a simulação dos prováveis impactos das
posições assumidas, bem como dos cenários vislumbrados pelos operadores sobre o
desempenho das carteiras. Assim, é possível que, em curto espaço de tempo, sejam
tomadas as medidas de adequação eventualmente necessárias para enquadramento das
carteiras.
A estrutura off-line, centralizada no Banco BTG Pactual S.A., é responsável pela
consolidação das exposições, emissão de relatórios de VaR (Value at Risk), simulação de
cenários históricos, projetados e de ruptura (“stress”), e pelo desenvolvimento das
ferramentas de análise e monitoramento de risco.
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E CONFLITOS DE INTERESSE
O Custodiante presta serviços de custódia de ativos e de escrituração de cotas para
fundos de investimento administrados pela Instituição Administradora.
A KPMG mantém relacionamento comercial com o Custodiante e com a Instituição
Administradora e sociedades integrantes dos respectivos grupos econômicos, prestando
serviços de auditoria e assessoria de natureza variada. A KPMG não mantém
relacionamento comercial de qualquer natureza com a Agência Classificadora de Risco.
O Gestor e o Consultor Especializado são sociedades integrantes do mesmo grupo
econômico, sendo o Gestor subsidiária integral do Consultor Especializado. O Gestor e o
Consultor Especializado não possuem relacionamento comercial com a SVB ou com a
Instituição Administradora além daquela decorrente do Fundo.
O Cedente mantém relação comercial com o Banco BTG Pactual S.A., controlador
direto da Instituição Administradora, com quem celebra contratos de câmbio e derivativos
de câmbio com função de proteção contra a variação cambial (hedge), no curso normal de
seus negócios e observados os padrões de mercado. Ainda, pessoas indiretamente
integrantes do bloco de controle da Instituição Administradora possuem, também
indiretamente, participação acionária minoritária no Cedente.
O Cedente mantém, ainda, relação comercial com o Custodiante. O Cedente toma
empréstimos e financiamentos junto ao Custodiante, mantém aplicações e possui contas
bancárias no Custodiante, na condução usual de seus negócios, além de celebrar com o
Custodiante contratos de câmbio e derivativos de câmbio com função de proteção contra a
variação cambial (hedge).
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REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL E TRIBUTAÇÃO
Tributação do Fundo
O Fundo não tem personalidade jurídica. Assim, não está sujeito ao pagamento de
diversos tributos, tais como: (i) IRPJ; (ii) CSLL; (iii) PIS; e (iv) COFINS.
Além disso, o IOF incide sobre as operações do Fundo à alíquota zero.
Tributação dos Cotistas
Os Cotistas, por outro lado, estão sujeitos ao pagamento de imposto de renda retido
na fonte. Por ser o Fundo um condomínio aberto, tal tributo incidirá (i) semestralmente
(“come cotas”); (ii) em caso de alienação de Cotas a terceiros; e (iii) no momento do
resgate das Cotas, em decorrência do término do prazo de duração ou da liquidação
antecipada do Fundo. Somente haverá incidência de imposto de renda se as Cotas tiverem
gerado rendimentos ao Cotista.
A alíquota do imposto de renda será determinada de acordo com o prazo médio da
carteira do Fundo e com o prazo do investimento. Assim, caso a carteira do Fundo tenha
prazo médio superior a 365 dias, a alíquota do imposto de renda obedecerá à seguinte
tabela:
ALÍQUOTA
22,5%

PRAZO DO INVESTIMENTO
até 180 dias

20,0%

entre 181 e 360 dias

17,5%

entre 361 e 720 dias

15,0%

acima de 720 dias

Na hipótese do prazo médio da carteira do Fundo ser igual ou inferior a 365 dias, a
alíquota do imposto de renda será determinada da seguinte forma:
ALÍQUOTA
22,5%

PRAZO DO INVESTIMENTO
até 180 dias

20,0%

acima de 180 dias

90

A Instituição Administradora buscará manter a carteira do Fundo como de longo
prazo (superior a 365 dias), de forma a proporcionar aos Cotistas o benefício das alíquotas
decrescentes do imposto de renda até a alíquota mínima de 15%. Todavia, a carteira do
Fundo poderá apresentar variação do seu prazo médio, passando a ser caracterizada como
de curto prazo para efeitos tributários. Ressalte-se que os Direitos Creditórios não integram
o cálculo do prazo médio da carteira do Fundo.
Ademais, somente haverá incidência de IOF na hipótese de resgate das Cotas antes
de 30 dias a contar da data do investimento no Fundo. Nessa situação, o IOF incide à
alíquota de 1% ao dia, sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação, limitado a
determinado percentual do rendimento em função do prazo, conforme tabela abaixo:
Nº DE DIAS

% LIMITE DE

Nº DE DIAS

RENDIMENTO

% LIMITE DE
RENDIMENTO

01
02
03
04

96
93
90
86

16
17
18
19

46
43
40
36

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

83
80
76
73
70
66
63
60
56
53
50

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

33
30
26
23
20
16
13
10
6
3
0
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CEDENTE
Tipo Societário
A SVB Automotores do Brasil S.A., cedente da totalidade dos Direitos Creditórios
que integrarão a carteira do Fundo, é uma pessoa jurídica de direito privado organizada sob
a forma de companhia fechada.
Histórico
A SVB é uma importadora de veículos automotores com capital 100% nacional. A
SVB passará a produzir veículos da marca “Suzuki” no Brasil em 2011, quando iniciará as
atividades de sua planta de produção na cidade de Itumbiara, Estado de Goiás, ocupando
uma área total de 1.200.000 m2, com área construída ainda a ser definida.
Atividades
Visão geral da indústria automobilística no Brasil e da importação de veículos
A produção de veículos automotores no Brasil iniciou-se em 1919, quando a Ford
Motor Company instalou sua primeira linha de montagem na cidade de São Paulo, que
atuava no regime de CKD – Complete Knock Down, isto é, importava-se o veículo
desmontado e realizava-se apenas a montagem no Brasil. Após isto, em 1925, a General
Motors instalou sua linha de montagem de veículos na cidade de São Paulo e, em 1930, a
primeira fábrica de veículos em São Caetano do Sul. Com a crise econômica de 1929, a
nascente indústria se retrairia.
Em 1956, com a criação do GEIA – Grupo Executivo da Indústria Automobilística,
durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, pelo Decreto nº 39.412, de 16 de
junho de 1956. Referido decreto determinava a criação de estímulos estatais à instalação de
indústrias automobilísticas no país, mediante apresentação de projetos de produção
industrial a serem aprovados pelo GEIA, com exigências de nacionalização da produção.
Atualmente, existem 25 fabricantes de veículos e máquinas agrícolas automotrizes
com instalações industriais no país. Há 50 plantas industriais automobilísticas instaladas no
Brasil, voltadas à produção de veículos de passeio, veículos comerciais leves, ônibus,
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caminhões, máquinas agrícolas automotrizes, motores e componentes, segundo dados da
ANFAVEA. Referidas instalações se encontram em 36 municípios diferentes, localizados
em 8 unidades da federação, conforme a tabela abaixo:
UNIDADE DA FEDERAÇÃO

NÚMERO DE PLANTAS INDUSTRIAIS(1)

São Paulo
Rio Grande do Sul
Paraná
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Goiás
Bahia

20
17
10
5
3
3
1

Ceará

1

(1) Incluídas plantas industriais que produzem veículos (veículos de passeio, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus), máquinas
agrícolas automotrizes, componentes e motores
Fonte: ANFAVEA - Anuário da Indústria Automobilística 2010

Em 2010, registrou-se aumento de 14,31% na produção no Brasil de veículos de
passeio, de veículos comerciais leves, de caminhões e de ônibus, em conjunto, em relação
ao ano de 2009. A tabela abaixo explicita a participação de cada um destes segmentos na
produção total de veículos no Brasil em 2009 e 2010:
2010
Veículos Leves
Automóveis
Comerciais Leves
Caminhões
Ônibus
Total

% do total

2009

% do total

Variação
(2010/2009)
12,45%

3.401.190

93,48%

3.024.755

95,03%

2.819.119

77,48%

2.575.418

80,91%

9,46%

582.071

16,00%

449.337

14,12%

29,54%

191.321

5,26%

123.633

3,88%

54,75%

45.879

1,26%

34.535

1,09%

32,85%

3.638.390

100,00%

3.182.923

100,00%

14,31%

Fonte: ANFAVEA – Carta da ANFAVEA nº 296, Janeiro de 2011

A tabela abaixo apresenta a produção total de veículos (veículos leves, caminhões e
ônibus) nos anos de 2008 a 2010, a cada mês-calendário, em milhares de unidades:
Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

AGO SET

OUT NOV DEZ Total

2008 254,2 252,8 283,2 301,1 292,7 309,2 318,4 312,0 300,7 297,2 197,3 97,0
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3.216,0

2009 184,7 204,4 274,9 253,7 268,9 284,4 281,9 295,0 273,4 317,2 291,5 252,8 3.182,9
2010 245,9 250,5 339,7 292,1 323,9 306,4 318,3 339,1 306,4 316,0 326,3 283,9 3.638,4
Fonte: ANFAVEA – Carta da ANFAVEA nº 296, Janeiro de 2011

Os veículos importados para o Brasil representaram, em 2010, 18,8% do total de
veículos que obtiveram licenciamento no país neste ano. Em 2009, este número havia sido
de 15,6%. Em números absolutos, os licenciamentos de veículos importados em 2010
totalizaram 660.141 unidades, ante 488.874 em 2009, tendo ocorrido, portanto, um
aumento de 35,0% nos licenciamentos de veículos importados para o Brasil. Os dados
mencionados no presente parágrafo são oriundos da Carta da ANFAVEA nº 296, Janeiro de
2011, divulgada pela ANFAVEA.
Atividades da SVB
A SVB atua na importação de veículos automotores da marca “Suzuki” para o
Brasil. Atualmente a SVB importa para o Brasil três modelos: Grand Vitara, SX4 e Jimny.
A Suzuki detém uma participação de mercado no Brasil na ordem de 0,25%, segundo dados
da SVB, na data-base de 31 de dezembro de 2010.
No ano de 2010, foram vendidas 5.064 unidades de veículos da marca “Suzuki”
importados pela SVB para o Brasil.
Experiência Prévia em Operações de Securitização
O Cedente não possui experiência prévia em quaisquer operações de securitização
de recebíveis.
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ANEXO II
Este Anexo II é parte integrante do “Prospecto Definitivo do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SZK”
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Ra
ating
Preliminar

B
BB
As cotas do F
FIDC encontram-se lastreadas por uma carteira
a
de receb
bíveis com
inadimplência em nível médio
o,
podendo afeta
ar a margem de
e
cobertura para o pagamento do
d
principal a
acrescido do
rendimento prroposto. O fundo
o
apresenta uma
a relação apena
as
razoável entre
e os mecanismos
de proteção e a inadimplência
a
da carteirra. O risco é
mod
derado.
Data:
03/jun/2011
Validade: 0
03/ago/2011
Sobre o Rating
g:
Perspectiva: Esstável
Observação: Histórico (Sênio
or):
Jun/11: Atribuiçção BB
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FUNDA
AMENTOS D
DO RATING
G
O Comitê
ê de Classifica
ação de Risco
o da Austin R
Rating, em reu
união realizad
da no dia 03 d
de
junho de 2011, atribuiu o Rating Prelliminar BB (“D
Duplo B”), com
m perspectiva e
estável, para as
cotas sen
niores e para
a as cotas su
ubordinadas, e
emitidas pelo Fundo de In
nvestimento em
e
Direitos C
Creditório SZK
K (FIDC SZK
K). O Rating atribuído é vválido exclusivvamente para a
operação
o descrita no ite
em “Características da Emisssão”.
O FIDC S
SZK é um fund
do de investim
mento em dire
eitos creditórios, constituído sob a forma d
de
condomín
nio aberto, cuja política de investimento é voltada à aq
quisição de dirreitos creditórios
oriundos da venda e co
ompra a prazo
o de Veículos p
pela SVB Auto
omotores do B
Brasil S.A. (SV
VB)
à rede de
e Concessioná
árias credenciadas, respecttivamente. As cotas seniore
es são passíve
eis
de aquisiçção exclusivam
mente pelas C
Concessionária
as. Para viabillizar a aquisiçã
ão dos Veículos
pelas Con
ncessionárias,, a SVB celebrra com alguma
as delas “Contratos de Com
mpra e Venda d
de
Veículos Para Pagame
ento a Prazo” (“Contrato
(
de Compra e Ven
nda a Prazo”), em que a SV
VB
se comprromete a vender Veículos àss Concessioná
árias e lhes co
oncede prazo p
para pagamen
nto
do preço respectivo.
As Conce
essionárias rea
alizarão, apóss a constituição
o do Fundo, a
aportes de recursos, median
nte
aquisição
o de cotas seniores emitida
as pelo Fundo
o (“Cotas Sen
niores”), com a finalidade d
de
viabilizar a aquisição do
os Direitos Cre
editórios devid
dos pelas Concessionárias.
O Rating preliminar atrribuído às Cotas Seniores e Subordinada
as do FIDC se fundamenta n
na
metodologia de Fundos de Investim
mento em Direitos Creditório
os - FIDC da Austin Rating
g e
considera
a principalmen
nte, mas não exclusivamen
nte, a qualida
ade do lastro em crédito qu
ue
deverá re
epresentar a maior
m
parcela do PL do Fun
ndo conjugado
o aos mecanissmos de reforço
de qualida
ade destes atiivos e de prote
eção para os ccotistas seniorres.
Os fatores determinanttes do risco da
as cotas senio
ores do Fundo são: (i) o univverso de direitos
creditórios potencialme
ente securitizávvel para o Fun
ndo, combinad
do à política de
e investimento
oe
aos limite
es de composição e diversifficação estabe
elecidos no re
egulamento. N
No que toca aos
direitos creditórios
c
a A
Austin Rating levou em co
onta a ausên
ncia de inform
mações sobre o
desempenho histórico da carteira q
que deverá se
er cedida ao ffundo compossta por créditos
resultante
es da venda a prazo de vveículos novoss pelo Cedente às Concesssionárias; (ii) a
inexistênccia de um nívvel mínimo de
e subordinaçã
ão como fatorr de proteção
o para as cotas
avaliadass; (iii) a possibilidade de ellevada concentração por d
devedor e (iv) a ausência d
de
informaçõ
ões mais deta
alhadas, princcipalmente de ordem opera
acional e fina
anceira, sobre o
Cedente (e demais Co
otistas Subordinados sobre cuja capacida
ade financeira
a dependerá em
e
grande pa
arte a sustenta
abilidade do fu
undo) e os devvedores dos crréditos cedido
os ao fundo.
Por outro
o lado o rating preliminar se sustenta nas disposições estipuladas
e
no
o regulamento
oe
implemen
ntadas pelo ccedente na sseleção e cob
brança dos diretos
d
creditó
órios, nas boas
ferramenttas de acomp
panhamento d
dos devedores dos crédito
os (rede de cconcessionária
as)
para viabilizar o pagam
mento das obrig
gações, bem ccomo nas gara
antias vinculad
das aos créditos
ao fundo e, em
m adição, fora
a do ambiente
e do fundo de
erivadas da re
elação comerccial
cedidos a
entre o ce
edente e a red
de de concessionárias (deve
edoras dos dire
eitos créditos)). Similarmentte
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considera a expecta
ativa de um ra
azoável nível de pulverizaçção da carteira por devedor, dada as ca
aracterísticas d
da
rede de concessioná
árias, bem com
mo a adequada rentabilidade
e dos diretos creditórios e a prática de
e uma taxa d
de
o dos créditos adquiridos pe
elo Fundo equiivalente às taxxas praticadass pelo Cedente
e junto às conccessionárias.
cessão
Além d
dos direitos crreditórios o Fu
undo poderá a
aplicar o reman
nescente de seu
s PL, sem limites de conccentração e se
em
a exigência de uma
a classificação de risco em títulos
t
de emisssão do Tesou
uro Nacional, títulos de emiissão do Bace
en,
os securitizado
os pelo Tesou
uro Nacional, títulos de emiissão de estad
dos e municíp
pios, certificados e recibos d
de
crédito
depóssito bancário e demais título
os, valores m
mobiliários e ativos financeirros de renda fixa, cuja sele
eção caberá a
ao
Gestor.
Ressa
alta-se que a cclassificação in
nicial considerrou a previsão
o de forte evolução da quantidade de cota
as subordinadas
vis a vvis as cotas sseniores, já no
o curto prazo dadas as esp
pecificidades do fundo, o que,
q
junto com
m verificação d
de
desem
mpenho da carrteira do mesm
mo poderá mod
dificar o perfil de risco favorravelmente no curto prazo.
A nota
a atribuída se fundamenta e
essencialmentte no perfil geral do fundo. A fundamenta
ação completa
a será divulgad
da
no rela
atório de rating
g definitivo ela
aborado por essta agência.

INFO
ORMAÇÕES
S UTILIZAD
DAS
Para a atribuição do rating, a Au
ustin Rating re
ecebeu da Insstituição Administradora (BT
TG Pactual), e
entre outras, as
seguin
ntes informaçõ
ões: Minuta do
o Regulamento
o Consolidado
o (FIDC SZK), Concentração
o de Recebíve
eis Suzuki 201
10,
Minuta
a do Instrumento Particular de Contrato de
d Compra e Venda de veíículo para pag
gamento a pra
azo e Minuta d
do
Instrum
mento Particu
ular de Contra
ato de Cessã
ão de Créditos e Outras A
Avenças. A Austin Rating ttambém obtevve
inform
mações de carráter complem
mentar atravéss de conferen
nce call realizzado no dia 0
01 de junho d
de 2011 com a
Instituição Administrradora do fund
do.
Em attendimento ao
os itens 1.4 e 1.7 de seu
u Código de Conduta,
C
a A
Austin Rating informa que as informações
recebidas foram julg
gadas como ssendo suficien
ntes para a atribuição da classificação de
e risco de cré
édito. Todavia,, a
Austin
n Rating ressa
alta que a aussência de info
ormações financeiras da Ce
edente e das Concessionárias, bem com
mo
histórico do fundo, liimitou o alcance da análise..

CONFIRMAÇÃO
O E ACOMP
PANHAMENTO DA CL
LASSIFICA
AÇÃO
O ratin
ng atribuído é de caráter pre
eliminar. Este rating prelimin
nar não deve ser interpretad
do como uma opinião final d
da
Austin
n Rating acerca do risco d
de crédito da
a emissão, vissto que está baseado em documentos e informações
preliminares. Desse
e modo, a con
nfirmação do rrating está con
ndicionada ao
o recebimento,, por esta agê
ência, da versã
ão
final dos
d
documenttos acima me
encionados e demais instru
umentos jurídicos que dão valor legal à emissão e às
garanttias.
Após a confirmação
o do rating, a Austin
A
Rating fará o acompanhamento do
os riscos relattivos ao fundo
o, especialmen
nte
aquele
es ligados à q
qualidade da carteira,
c
divulg
gando trimestralmente relató
ório de rating que contenha
a sua opinião d
de
crédito
o atualizada. Em linha com
m o que fora comentado an
nteriormente, a classificaçã
ão do fundo p
poderá variar, à
medida que se deffina uma carte
eira, fato que possibilitará à Austin Rating reavaliar a classificaçã
ão atribuída, em
e
função
o do perfil de rrisco desta. Essta classificaçã
ão fica perman
nentemente su
ujeita a alteraçções.
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CARA
ACTERÍST
TICAS DA E
EMISSÃO
PERF
FIL GERAL
L DO FUND
DO
Tipo d
de Fundo:

Aberto;

Prazo
o de Fundo:

Indetermina
ado;

Classe de Cotas:

Seniores e Subordinadas
S
;

Cotas
s Subordinada
as / PL:

Não há perccentual mínimo
o de cotas sub
bordinadas;

Taxa de
d Cessão de
e Créditos:

100% do va
alor nominal;

Admin
nistradora:

BTG Pactua
al Serviços Fin
nanceiros S.A..;

Gesto
or:

Integral Inve
estimentos S.A
A.;

Audito
or Independe
ente:

KPMG Audiitores Indepen
ndentes S/C Lttda.

Consu
ultoria Espec
cializada:

Integral Trust Serviço
os
Administrad
dora do Fundo);

Custo
odiante:

Banco Brad
desco S.A.;

Agentte de Cobranç
ça:

Banco Brad
desco S.A.;

Núme
ero de Cotas:

A critério da
a Instituição A
Administradora
a, desde que observada
o
aR
Relação Mínim
ma
Exigida.

Valor por Unidade::

0 (mil reais) ind
dependente da classe;
R$ 1.000,00

Valor mínimo de A
Aplicação:

R$ 300.000,00 (trezentoss mil reais);

Financeiro
os

Ltda.

(ccontratada

p
pela

Instituiçã
ão

Valor Total da Emissão:

Indefinido;

Amorttização:

dmitida amorttização de Cottas seniores e subordinada
as, devendo se
eu
Não será ad
valor ser inttegralmente liq
quidado no mo
omento do resgate.

Resga
ate:

A efetivação
o do resgate d
das Cotas Sen
niores ocorrerrá no prazo de
e 30 (trinta) dias
contados do recebime
ento da so
olicitação de resgate p
pela Instituiçã
ão
Administrad
no
dora, sendo pa
ago ao Cotista o valor da Co
ota a ser resga
atada vigente n
dia do efetivvo pagamento
o. Na hipótese de o Fundo n
não ter liquidezz para efetivarr o
resgate soliicitado no prazzo referido an
nteriormente, o corresponde
ente pagamen
nto
deverá oco
orrer no prime
eiro Dia Útil e
em que houve
er recursos d
disponíveis pa
ara
tanto, sem prejuízo da prioridade d
de contingencciamento ou pagamento d
de
undo.
eventuais despesas e obrrigações do Fu

Prazo
o Resgate:

Indeterminad
do;

Investtidores:

Investidor qu
ualificado;

Ceden
nte:

SVB Automo
otores do Brassil S.A. (SVB),

Deved
dores/ Concessionárias:

Pessoa juríídica que inte
egra o Contra
ato de Conce
essão, estand
do autorizada a
comercializa
ar Veículos e responsável pelo pagame
ento dos Dire
eitos Creditórios
Elegíveis ad
dquiridos pelo Fundo.

Direito
os Creditório
os:

Os Direitos Creditórios a sserem adquirid
dos pelo Fund
do serão oriundos de Contra
ato
de Compra e Venda a Pra
azo, celebrado
os entre o Ced
dente e Conce
essionárias e/o
ou
mento de Co
onfissão de Dívida celeb
brados entre o Cedente e
de Instrum
Concession
nárias. É o p
preço do Veículo vendido
o a prazo pelo Cedente à
Concession
nária, sob o Co
ompra e Venda
a a Prazo ou sob
s Instrumen
nto de Confissã
ão
de Dívida, a
acrescido de taxa de juross pós-fixada e de eventuaiss encargos, qu
ue
poderá ser representado por nota fiscal de venda d
do Veículo resspectivo emitid
da
3
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pelo Ceden
nte e por nota
a promissória pro solvendo emitida pela Concessionárria
em favor do
o Cedente.
Conce
entração

O volume fiinanceiro de D
Direitos Credittórios devidos por uma concessionária nã
ão
ento) do PL, e
poderá ser superior a 20%
% (vinte por ce
exceto caso a Concessionárria
seja uma companhia aberta ou sociedade e
empresarial. A
As sociedades
nceiras relativa
as ao exercíccio
empresariaiis devem ter suas demonsstrações finan
social imediatamente antterior à data de constituiçã
ão do Fundo elaboradas em
e
conformidad
de com o disp
posto na Lei nº
n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a
regulamenta
ação editada pela CVM, e auditadass por auditorr independen
nte
registrado n
na CVM.

PERF
FIL DA COT
TA AVALIA
ADA
Classe / Série Avalliada:

Cota Sênior;

cação da Cota
as:
Coloc

Restrita;

Núme
ero de Cotas:

dministradora;
A critério da Instituição Ad

Bench
hmark Cotas Seniores:

100% DI, ssendo o valor unitário o me
enor entre o vvalor apurado (100% DI) e o
resultado da
a divisão do PL pelo número
o total de Cota
as Seniores.

Classe/ Série Avaliiada:

Cota Subord
dinada

Coloc
cação da Cota
as:

Restrita;

Núme
ero de Cotas:

A critério da Instituição Ad
dministradora;

Bench
hmark Subord
dinadas:

Não há ben
nchmark. Apóss a rentabilida
ade das Cotass Seniores, o excedente se
erá
incorporado
o proporcionalmente às Co
otas Subordin
nadas. O vallor unitário das
Cotas Subo
ordinadas será
á o resultado d
da divisão do eventual saldo
o remanescen
nte
do PL, apóss a subtração do valor de to
odas as Cotass Seniores, pe
elo número tottal
de Cotas Su
ubordinadas.

CARA
ACTERÍST
TICAS GERA
AIS DO FU
UNDO


O Fundo é volta
ado à aplicaçã
ão prepondera
antemente em Direitos Creditórios direta o
ou indiretamen
nte relacionados
à venda a prazo
o de veículos pelo Cedente as Concessio
onárias.



O Fundo deverrá manter, apó
ós 90 (noventta) dias de suas atividades,, no mínimo 50%
5
(cinquentta por cento) d
de
se
eu PL em Dire
eitos Creditório
os.



O Fundo poderá aplicar o remanescente de seu PL, sem
s
limites de concentraçã
ão em títulos de emissão d
do
Te
esouro Nacion
nal, títulos de emissão do Banco
B
Central do Brasil, títtulos de emisssão de estado
os e município
os,
C
CDB, valores mobiliários
m
e attivos financeiro
os de renda fixxa.

4
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Class
sificação da
d Austin R
Rating
Investim
mento Prudente
e

AAA

As cottas do FIDC en
ncontram-se sup
portadas por um
ma carteira de rrecebíveis com inadimplência p
próxima a zero, a
qual garante excepcio
onal margem de
e cobertura para
a o pagamento do principal, accrescido do rend
dimento propossto.
ndo apresenta uma
u
elevadíssim
ma relação entre
e os mecanismo
os de proteção e a inadimplênccia
Adicionalmente, o fun
da carrteira. O risco é quase nulo.

AA

As cottas do FIDC en
ncontram-se sup
portadas por um
ma carteira de rrecebíveis com inadimplência b
baixíssima, a qu
ual
garantte ótima margem de cobertura para o pa
agamento do principal, acrescido do rend
dimento propossto.
Adicionalmente, o fun
ndo apresenta uma relação muiito elevada entre os mecanismo
os de proteção e a inadimplênccia
da carrteira. O risco é irrisório.

A

As cottas do FIDC enccontram-se sup
portadas por um
ma carteira de re
ecebíveis com inadimplência m
muito baixa, a qu
ual
garantte margem de cobertura muitto boa para o pagamento do
o principal, acre
escido do rend
dimento propossto.
Adicionalmente, o fun
ndo apresenta u
uma relação ele
evada entre os mecanismos de proteção e a inadimplência da
carteirra. O risco é muito baixo.

BBB

As cottas do FIDC enccontram-se supo
ortadas por uma
a carteira de reccebíveis com ina
adimplência baixxa, a qual garan
nte
boa margem
m
de cobe
ertura para o pagamento do principal,
p
acresccido do rendime
ento proposto. Adicionalmente,
A
, o
fundo apresenta uma relação adequa
ada entre os me
ecanismos de p
proteção e a ina
adimplência da ccarteira. O risco
oé
baixo.

Investim
mento Especula
ativo

BB

As cottas do FIDC en
ncontram-se lasstreadas por um
ma carteira de recebíveis com
m inadimplência
a em nível méd
dio,
podendo afetar a marrgem de cobertu
ura para o paga
amento do princcipal acrescido d
do rendimento proposto.
p
O fundo
enta uma relaçã
ão apenas razoá
ável entre os mecanismos de p
proteção e a ina
adimplência da ccarteira. O risco
oé
aprese
moderrado.

B

As cottas do FIDC en
ncontram-se lasttreadas por um
ma carteira de re
ecebíveis com inadimplência e
em nível acima da
média do segmento, a qual pode afetar fortemen
nte a margem de cobertura p
para o pagame
ento do princip
pal,
acresccido do rendimento proposto. O fundo apresentta uma relação menos do que razoável
r
entre o
os mecanismos de
proteçção e a inadimplência da carteirra. O risco é méd
dio.

CCC

As cottas do FIDC enccontram-se lastrreadas por uma carteira de rece
ebíveis com inad
dimplência elevada, a qual afettou
a marg
gem de cobertu
ura para o pagamento do princiipal acrescido do
d rendimento proposto.
p
O fund
do apresenta um
ma
baixa relação entre os mecanismos de proteção e a inadimplência da carteira, condicionando a desvalorização
d
de
suas ccotas. O risco é alto.

CC

ebíveis com ina
As cottas do FIDC enccontram-se lastrreadas por uma carteira de rece
adimplência muito elevada, a qu
ual
afetou fortemente a margem
m
de cob
bertura para o pagamento do principal, acresscido do rendim
mento proposto. O
a relação muito baixa entre os mecanismo
os de proteção e a inadimplê
ência da carteira,
fundo apresenta uma
de suas cotas. O risco é muito alto.
a
condiccionando forte desvalorização d

C

A elevvadíssima inadim
mplência da ca
arteira levou o FIDC
F
à situação de default. N
Não mais existe
e qualquer tipo de
proteçção adicional. O risco é altíssimo
o.

Sinaiss de (+) mais e (-) menos são
s
utilizadoss para identificcar uma melhor ou pior posição dentro d
de uma mesm
ma
escala
a de rating.

Rating
g é uma classificcação de risco, por
p nota ou símbolo. Esta expre
essa a capacida
ade do emitente
e de título de dívvida negociável ou
inegociiável em honra
ar seus compro
omissos de juro
os e amortizaçã
ão do principal até o vencime
ento final. O ra
ating pode ser do
emitentte, refletindo sua capacidade em honrar qualqu
uer compromissso de uma mane
eira geral, ou de
e uma emissão específica,
e
onde
eé
conside
erada apenas a capacidade do emitente em ho
onrar aquela obrrigação financeiira determinada.
As info
ormações obtida
as pela Austin R
Rating foram con
nsideradas com
mo adequadas e confiáveis. As opiniões e simu
ulações realizad
das
neste relatório constiituem-se no ju
ulgamento da Austin
A
Rating acerca do emitente, não se configurando, no entanto, e
em
recome
endação de inve
estimento para ttodos os efeitos.
Para co
onhecer nossass escalas de ratiing e metodolog
gias, acesse: ww
ww.austin.com..br

®

Tod
dos os direitos reservados.
re
Nen
nhuma parte dessta publicação p
poderá ser repro
oduzida ou transmitida de quallquer modo ou p
por
outro meio,
m
eletrônico
o ou mecânico
o, incluindo foto
ocópia, gravaçã
ão ou qualquerr outro tipo de
e sistema de a
armazenamento
o e
transm
missão de informação, sem prévvia autorização, p
por escrito, da A
Austin Rating Se
erviços Financeiros Ltda.
5
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ANEXO III
Este Anexo III é parte integrante do “Prospecto Definitivo do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SZK”
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