PROSPECTO DEFINITIVO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS
CNPJ/MF nº 11.026.627/0001-38

Código ISIN: BRBCFFCTF000
Cód. Neg. BM&FBOVESPA: BCFF11B

4ª Emissão de Cotas no Montante de

R$ 50.000.000,00
Emissão de 500.000 (quinhentas mil) cotas (“Cotas”), com valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), todas escriturais, a serem integralizadas à vista, exclusivamente em moeda corrente
nacional, no ato da subscrição das Cotas, no montante total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
As Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Fundo de Fundos (“Fundo”) objeto da presente oferta primária (“Oferta”) serão colocadas, em regime de melhores esforços,
no mercado de balcão organizado, por meio do Sistema de Distribuição de Ativos - DDA, administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (“BM&FBOVESPA”) por meio do Banco BTG Pactual S.A., instituição ¿nanceira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 8º a 10º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26, (referido como “Coordenador Líder”), pelo
Banco Ourinvest S.A., instituição ¿nanceira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1.728, sobreloja,
1º e 2º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.632.767/0001-20 (“Ourinvest”) e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição com sede na Cidade
e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, 2º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04 (“XP Investimentos” e, em conjunto com o Ourinvest,
“Coordenadores Contratados”). A administração do FUNDO é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros, empresa 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 nº 59.281.253/0001-23, (“Administradora”), na forma da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada
(“Lei 8.668”), e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”).
A Ata de Assembleia Geral de Cotistas em que os cotistas deliberam sobre a Oferta Pública Primária de cotas, datada de 23/03/2012, foi devidamente registrada perante o 7º O¿cial de
Registros de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1812683, em 26/03/2012.
A Oferta da 4ª Emissão de Cotas do Fundo foi aprovada e registrada junto a CVM sob o nº CVM/SRE/RFI/2012/029, em 26/09/2012.
Após o encerramento da Oferta, as Cotas serão negociadas exclusivamente no mercado secundário, no mercado de balcão organizado da BM&FBOVESPA, observado o disposto neste
Prospecto e no Regulamento do Fundo.
Os Investidores devem ler a seção “Fatores de Risco” nas páginas 55 a 62 deste Prospecto, para avaliação dos riscos que devem ser considerados para o investimento nas Cotas.
O Prospecto foi elaborado de acordo com as normas atualmente vigentes e contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos Investidores da Oferta, das Cotas do Fundo,
da Administradora, de suas respectivas atividades e situações econômico-¿nanceiras, bem como dos riscos inerentes à Oferta.
O investimento do fundo de investimento de que trata este prospecto apresenta riscos para o investidor. Ainda que a Administradora mantenha sistema de gerenciamento de
riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor.
O Fundo de que trata este prospecto não conta com garantia da Administradora do Fundo, do Gestor Financeiro do Fundo, ou de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
As informações contidas nesse 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 relativas ao objetivo e à política de investimento do Fundo, bem como às disposições do Prospecto que tratam dos fatores
de risco a que este está exposto.
A autorização para funcionamento do Fundo, e o registro da Emissão das Cotas, não implicam, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento
sobre a qualidade do Fundo, da sua Administradora, de sua política de investimentos, dos empreendimentos que constituem seu objeto, ou, ainda, das Cotas a serem distribuídas.
Não há garantia de que o tratamento aplicável aos Cotistas, quando da amortização e/ou alienação de suas Cotas, será o mais bené¿co dentre os previstos na legislação tributária
vigente. Para maiores informações sobre a tributação aplicável aos Cotistas do Fundo e ao Fundo, vide seção “Regras de Tributação” na página 47 deste Prospecto.
A distribuição não conta com classi¿cação de risco realizado por agência classi¿cadora de riscos.
O registro não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, sua viabilidade, sua administração,
situação econômico-¿nanceira, ou sobre as Cotas a serem distribuídas, e é concedido segundo critérios formais de legalidade.

Estruturador, Coordenador Líder, Administrador e Consultor de Investimentos*
* Por meio de sua controlada Brazilian Capital
Coordenador Líder

Coordenadores Contratados

A data do presente Prospecto é 28 de setembro de 2012

AVISOS IMPORTANTES

O investimento do fundo de investimento de que trata este Prospecto apresenta riscos
para o investidor. Ainda que a Administradora mantenha sistema de gerenciamento
de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor.
O Fundo de que trata este prospecto não conta com garantia da Administradora do
FUNDO, do Gestor Financeiro do FUNDO, ou de qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
As informações contidas nesse 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 relativas ao objetivo e
à política de investimento do FUNDO, bem como às disposições do Prospecto que
tratam dos fatores de risco a que este está exposto.
A autorização para funcionamento do FUNDO, e o registro da emissão das Cotas, não
implicam, por parte da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, garantia de
veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO,
de sua Administradora, de sua política de investimentos, dos empreendimentos que
constituem seu objeto, ou, ainda, das Cotas a serem distribuídas.
Não há garantia de que o tratamento aplicável aos Cotistas , quando da amortização
e/ou alienação de suas Cotas, será o mais benéfico dentre os previstos na legislação
tributária vigente. Para maiores informações sobre a tributação aplicável aos Cotistas
do FUNDO e ao FUNDO, vide seção “Regras de Tributação” na página 47.
A distribuição não conta com classificação de risco realizado por agência
classificadora de riscos.
O registro não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações
prestadas ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, sua viabilidade, sua
administração, situação econômico-financeira, ou sobre as Cotas a serem distribuídas,
e é concedido segundo critérios formais de legalidade.
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1. DEFINIÇÕES

Para fins do presente Prospecto, as definições listadas nesta seção, salvo se outro
significado lhes for expressamente atribuído, têm o seguinte significado:
Administradora

AGE
AGO

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM,
empresa responsável pela administração do
FUNDO, inscrita no CNPJ sob o n.º
59.281.253/0001-23, com sede na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, 501 – 5º andar
– parte, eleita na AGE realizada em 16/08/12.
Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do
FUNDO.
Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do
FUNDO.

Anúncio de Início de Distribuição

O Anúncio de Início de Distribuição Pública das
Cotas do FUNDO.

Aplicação Inicial Mínima

Quantidades mínimas de Cotas a serem
subscritas na oferta. Definido no Resumo da
Oferta abaixo.

Ativos-Alvo

Ativos que fazem parte do objetivo de investimento
do Fundo, conforme disposto no Artigo 2º de seu
Regulamento, a saber: (a) cotas de outros fundos de
investimentos imobiliário - preferencialmente; (b)
imóveis comerciais, prontos ou em construção, ou
outros tipos de imóveis onde poderão ser
desenvolvidos
empreendimentos
comerciais,
localizados em grandes centros comerciais,
shopping centers, avenidas ou ruas de grande
movimento (“Imóveis”), com a finalidade de venda,
locação, arrendamento ou exploração do direito de
superfície das unidades comerciais, podendo, ainda,
ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes
da venda, locação, arrendamento e direito de
superfície dessas unidades; (c) letras hipotecárias
(“LH”); (d) letras de crédito imobiliário (“LCI”);
(e) certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”);
(f) ações ou cotas de sociedades cujo único
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BTG Pactual ou Coordenador Líder

Banco Ourinvest ou Coordenador
Contratado

XP Investimentos ou Coordenador
Contratado

BM&FBOVESPA

Brazilian Capital ou Consultor de
Investimentos

BTG Pactual Gestora de Recursos

Contrato de Distribuição

propósito se enquadre entre as atividades permitidas
aos fundos de investimentos imobiliários.
Banco
BTG
Pactual
S.A.,
Instituição
Coordenadora Líder da Oferta do FUNDO, com
escritório na Cidade de São Paulo, no Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
3729, 8º a 10º andares, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 30.306.294/0002-26,
Banco Ourinvest S.A., Instituição Coordenadora
Contratada da Oferta do FUNDO, com sede na
Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Paulista
n.º 1728, sobreloja, 1º e 2º andares, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 78.632.767/0001-20.
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A., Instituição Coordenadora
Contratada da Oferta do FUNDO, com sede na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas nº 3434, bloco 7, 2º andar, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04
BM&FBOVESPA S.A - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, com sede na Praça Antônio
Prado, 48, Centro, São Paulo – SP, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 09.346.601/0001-25.
Brazilian Capital Companhia de Gestão de
Investimentos Imobiliários, com sede na Av.
Paulista, nº 1374, 15º andar, inscrita no CNPJ nº
04.924.582/0001-53, contratada pela Administradora, às expensas do FUNDO, para prestar
determinados serviços de assessoria, nos termos do
Artigo 31 da Instrução CVM nº 472/08, controlada
indireta pelo BTG Pactual Gestora de Recursos
BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda., com
sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 10º
andar, inscrita no CNPJ nº 09.631.542/0001-37,
controladora indireta da Brazilian Capital
Instrumento Particular de Contrato de Melhores
Esforços para Distribuição Pública de Cotas do
Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG
Pactual Fundo de Fundos, a ser firmado entre a
Administradora e o Coordenador Líder.
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Cotas
Cotistas
CVM
Emissão
FII
Fundo
Instituição Escrituradora

Investidores

IGP-M
Instrução CVM nº 400/03
Instrução CVM nº 409/04
Instrução CVM nº 472/08
IPCA

IR
IRPJ
Limites de Aplicação

Cotas do FUNDO.
Titulares das Cotas de Emissão do Fundo.
Comissão de Valores Mobiliários.
A 4ª Emissão de Cotas do Fundo.
Fundo de Investimento Imobiliário.
Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG
Pactual Fundo de Fundos.
Itaú Corretora de Valores S.A, instituição
financeira contratada para prover a escrituração
das Cotas, em nome de seus respectivos titulares.
Pessoas físicas e jurídicas, investidores
institucionais, residentes e domiciliadas no Brasil
ou no exterior, bem como fundos de
investimento administrados e/ou geridos pela
Administradora.
Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada.
Instrução da CVM nº 409, de 18 de agosto de
2004, conforme alterada.
Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de
2008, conforme alterada.
Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido
mensalmente pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Imposto de Renda.
Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Percentual máximo de recursos do FUNDO que
será alocado em um único imóvel. Não foi prevista
no Regulamento qualquer restrição quanto ao grau
de concentração da carteira do FUNDO, por
emissor e por modalidade de ativos financeiros,
cabendo observar que, caso venha a investir
preponderantemente em valores mobiliários, o
FUNDO deverá respeitar os limites estabelecidos
na Instrução CVM n0 409/04, não se aplicando tais
limites aos investimentos em cotas de outros FII’s
ou em CRI’s.
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Maioria Simples

Voto dos Cotistas que representem metade mais
uma das Cotas, subscritas e integralizadas, dos
Cotistas presentes na respectiva AGE ou AGO.
Maioria Absoluta
Voto dos Cotistas que representem metade mais
uma das Cotas subscritas e integralizadas.
Oferta
Oferta Pública de Distribuição Primária das
Cotas do FUNDO.
Parâmetros
de
Seleção
de No caso de investimento em valores mobiliários,
Investimentos em Valores Mobiliários deverão ser observados, pela Administradora e
Consultor de Investimentos, no mínimo os
seguintes parâmetros:
I. Em relação às LHs e LCIs, tais títulos deverão
ter sido emitidos em total conformidade com a
legislação e com as normas do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil;
II. Em relação aos CRIs, tais títulos deverão ter
sido emitidos em total conformidade com a
legislação e regulamentação vigentes, e deverão
contar com regime fiduciário;

Política de Investimentos
Preço de Emissão

Prestador de Serviços

Prospecto
Regulamento

III. As cotas de Fundo de Investimento
Imobiliário deverão pertencer a fundos de
investimento
imobiliários
devidamente
constituídos, em funcionamento, e devidamente
sujeitos às normas emanadas pela CVM;
Política de investimento do Fundo, prevista no
artigo 3º do Regulamento,
Valor pelo qual serão subscritas as Cotas,
definido no Resumo da Distribuição constante
deste Prospecto.
Pessoa física ou jurídica que pode vir a ser
contratada pela Administradora, às expensas do
FUNDO, para prestar determinados serviços de
assessoria, nos termos do Artigo 31 da Instrução
CVM nº 472/08.
Este Prospecto de Oferta Pública de Distribuição
Primária de Cotas do FUNDO.
Regulamento do FUNDO constante do Anexo 2
ao presente Prospecto.
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2. RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO
Emissor:

Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG
Pactual Fundo de Fundos.

Aprovação da Oferta Pública

A Ata de Assembleia Geral de Cotistas em que
os cotistas deliberam sobre a Oferta Pública
Primária de cotas, datada de 23/03/2012,
foi devidamente registrado perante o 7º Oficial
de Registros de Títulos e Documentos e Civil
de Pessoa Jurídica de São Paulo, Estado de São
Paulo, sob o nº 1806600, em 26/03/2012.
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
500.000 (quinhentas mil).

Administradora:
Valor Total da Emissão:
Número Total de Cotas a serem
Emitidas:
Tipo de Fundo
Número de ordem da Emissão
Número de Emissões:
Número de Séries da Emissão:
Preço de Emissão e Preço de
Integralização da Cota:
Prazo da distribuição
Distribuição Parcial ou Oferta Parcial

Fundo Fechado, não sendo permitido o resgate
de cotas.
4ª (quarta)
1 (uma).
A emissão será realizada em série única.
R$ 100,00 (cem reais) cada Cota.
Até 6 (seis) meses contados da publicação do
anúncio de início da distribuição.
Na quarta emissão de cotas do Fundo será
admitida a subscrição de parcela das cotas
representativas do patrimônio do Fundo, bem
como o cancelamento do saldo não colocado.
A Oferta será considerada válida se forem
subscritas no mínimo 100.000 (cem mil)
Cotas, totalizando R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) desta emissão. Ao se atingir
essa captação, o Coordenador poderá optar a
qualquer momento pelo encerramento da
Oferta, se assim julgar necessário. Caso não
sejam subscritas as Cotas correspondentes a tal
valor, a 4ª (quarta) emissão do FUNDO será
cancelada, ficando a instituição financeira,
responsável pelo recebimento dos valores
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Direito de Preferência

Taxa de Ingresso no Fundo:
Aplicação Inicial Mínima:

integralizados pelos cotistas, obrigada a ratear
entre os subscritores que tiverem integralizado
suas cotas em moeda corrente, na proporção
das cotas subscritas e integralizadas da
emissão, os recursos financeiros captados pelo
FUNDO e, se for o caso, os rendimentos
líquidos auferidos pelas aplicações em fundos
de renda fixa realizadas no período, sendo
certo que não serão restituídos aos cotistas os
recursos despendidos com o pagamento de
tributos incidentes sobre a aplicação
financeira, os quais serão arcados pelos
investidores na proporção dos valores
subscritos e integralizados.
De acordo com a ata da Assembleia Geral de
Cotistas em que foi deliberada a quarta emissão,
datada de 23/03/2012, devidamente registrada
perante o 7º Oficial de Registros de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São
Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1806600,
em 26/03/2012, será concedido aos atuais
Cotistas do Fundo, no prazo de 10 (dez) dias, o
direito de subscrição das novas Cotas, na
proporção das Cotas subscritas e integralizadas.
Findo o prazo para o exercício do direito de
preferência, eventuais sobras serão oferecidas
aos cotistas ou cessionários que subscreverem
cotas durante o prazo de exercício do direito de
preferência, por um prazo de 5 (cinco) dias.
Não será cobrada taxa de ingresso dos
subscritores das Cotas.
R$ 10.000,00 (dez mil reais), não sendo
admitidas cotas fracionárias. Caso, ao final do
período de distribuição, reste um saldo de cotas
inferior ao montante necessário para se atingir a
Aplicação Inicial Mínima, será, exclusivamente
neste caso, autorizada a subscrição e a
integralização do referido saldo para que se
complete integralmente a distribuição da
totalidade das cotas do Fundo.

10

Lote Suplementar:

Lote Complementar:

Forma de Distribuição:

Tipo de Distribuição:
Regime de Colocação:
Público- alvo

Está prevista a distribuição de lote suplementar
de cotas, nos termos do artigo 24° da Instrução
CVM nº 400/03, caso a procura dos valores
mobiliários objeto de oferta pública de
distribuição assim justifique. Será ofertado,
nesse caso, um montante adicional de R$
7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil
reais), correspondentes a 75.000 (setenta e
cinco mil) cotas, referente a 15% da quantidade
inicialmente ofertada, que serão ofertadas nas
mesmas condições e preço das Cotas
inicialmente ofertadas nesta Emissão.
Conforme previsto no § 2° do artigo 14 da
Instrução CVM nº 400/03, o ofertante poderá
aumentar o número de cotas a serem
distribuídas até um montante adicional de
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais),
correspondentes a 100.000 (cem mil) cotas, de
20% (vinte por cento) da quantidade
inicialmente requerida, que serão ofertadas nas
mesmas condições e preço das Cotas
inicialmente ofertadas nesta Emissão. Portanto
além de eventual Lote Suplementar, poderá ser
também ofertado o Lote Complementar.
Pública, com a participação de instituições
integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários.
Primária.
A colocação será realizada sob o regime de
melhores esforços.
O Fundo é destinado a investidores pessoas
físicas e jurídicas, investidores institucionais,
residentes e domiciliadas no Brasil ou no
exterior, bem como fundos de investimento,
com objetivo de investimento de longo prazo,
sendo garantido aos Investidores o tratamento
igualitário e equitativo desde que a aquisição de
cotas não seja vedada por restrição legal,
regulamentar ou estatutária, cabendo ao
Coordenador Líder, Coordenador Contratado e
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Inadequação de Investimento

Corretoras Contratadas
Taxa de Administração do FUNDO

às instituições intermediárias contratadas, se for
o caso, a verificação da adequação do
investimento ao perfil de seus respectivos
clientes. Não haverá qualquer esforço do
Coordenador Líder para colocação das Cotas
junto a investidores estrangeiros.
O Coordenador Líder declara que o investimento
em cotas de fundos de investimento imobiliário
não é adequado a investidores que necessitem de
liquidez imediata, tendo em vista que os fundos
de investimento imobiliário encontram pouca
liquidez no mercado brasileiro, a despeito da
possibilidade de terem suas cotas negociadas em
bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado.
Além disso, os fundos de investimento
imobiliário têm a forma de condomínio fechado,
ou seja, não admitem a possibilidade de resgate
de suas cotas. Dessa forma, os seus cotistas
podem ter dificuldades em realizar a venda de
suas cotas no mercado secundário.
Vide anexo10.
Equivalente a 0,150% (cento e cinquenta
milésimos por cento) à razão de 1/12 avos,
aplicados sobre o valor total dos ativos que
integrarem o patrimônio do Fundo vigente no
último dia útil do mês anterior, observado o
valor mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), valor este que é corrigido anualmente pela
variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de
Mercado), apurado e divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas – FGV, desde 07/01/2010 e que
atualizado até a data do presente prospecto
corresponde ao valor de R$ 30.740,26 (trinta mil
setecentos e quarenta reais e vinte e seis
centavos) devendo ser pago diretamente à
Administradora, acrescido ainda do valor
aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
correspondente ao valor dos serviços de
escrituração das cotas do FUNDO, o qual está
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Negociação das cotas no mercado
secundário

Publicidade:

Pessoa Vinculada

incluído na remuneração da Administradora mas
será pago a terceiros, nos termos dos artigos 21 e
51, §2° do Regulamento.
As Cotas da presente emissão, depois de
integralizadas e, a partir do momento em que
possuírem os mesmos direitos daquelas Cotas já
negociadas (1ª à 3ª emissões), serão admitidas à
negociação exclusivamente no mercado
secundário junto à BM&FBOVESPA, através
do mercado de balcão organizado.
A Administradora publicará todos os atos e
decisões relacionados ao Fundo, que serão
veiculados na página da Administradora na rede
mundial
de
computadores:
www.btgpactual.com.
Considera-se pessoas vinculadas, nos termos do
art. 55 da Instrução CVM nº 400/03, os
controladores
ou
administradores
das
instituições intermediárias e do emissor ou
outras pessoas vinculadas à emissão e
distribuição, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º grau.
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3. INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO
Este Prospecto contém informações e perspectivas de desempenho acerca do Fundo e do
mercado de Fundos de Investimentos Imobiliários, que envolvem riscos e incertezas.
Embora as informações constantes deste Prospecto tenham sido obtidas de fontes idôneas e
confiáveis, e as perspectivas de desempenho dos ativos e do Fundo sejam baseadas em
convicções e expectativas razoáveis, não há garantia de que o desempenho futuro seja
consistente com essas perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das
tendências aqui indicadas.
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4. CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
Objeto do Fundo e Política de Investimentos
O Fundo tem por objetivo primordial a aquisição de cotas de outros fundos de
investimentos imobiliários, bem como aquisição de imóveis comerciais, prontos ou em
construção, ou outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos
comerciais, localizados em grandes centros comerciais, shopping centers, avenidas ou ruas
de grande movimento (“Imóveis”), com a finalidade de venda, locação, arrendamento ou
exploração do direito de superfície das unidades comerciais, podendo, ainda, ceder a
terceiros os direitos e créditos decorrentes da venda, locação, arrendamento e direito de
superfície dessas unidades; e, ainda letras hipotecárias (“LH”); letras de crédito imobiliário
(“LCI”); certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) e ações ou quotas de sociedades
cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de
investimentos imobiliários.
O foco será sobre a aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário para
constituir carteira diversificada, suavizando riscos, escolhendo as melhores oportunidades
encontradas pelo Consultor de Investimento, permitindo o investimento em ativos como
shoppings, edifícios comerciais, entre outros, dentro de um único fundo.
As decisões de investimentos a serem realizados pelo Fundo serão norteadas pela análise
do retorno que tais investimentos possam propiciar ao cotista do Fundo.
Os ativos que farão parte da carteira do Fundo serão decididos pelo Consultor de
investimentos do mesmo, onde serão respeitados os limites de concentração, de acordo com
a Instrução CVM nº 409/04.
O Fundo buscará adquirir ativos que propiciem uma rentabilidade para o cotista de IGP-M
+ 3% ao semestre ou 4,5% ao semestre, dos dois, o maior (Rentabilidade-Alvo). A
Rentabilidade Alvo a ser perseguida não constitui promessa ou garantia do Fundo, da
Administradora, do Consultor de Investimento ou dos Coordenadores.
A rentabilidade apurada para fins de consideração da Rentabilidade-Alvo é calculada sobre
o total de rendimentos distribuídos pelo fundo aos cotistas em face do valor de emissão
desta Oferta.
Os rendimentos serão apurados pelo recebimento de rendimentos dos fundos e ativos em
que investe, somados à apuração de resultados em transações de ativos dentro de seu
ambiente, tendo em vista que a gestão do fundo é ativa e irá procurar oportunidades de
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compra e venda. Ao se apurar lucro nessas transações, ele será somado à base de receitas do
fundo, que, deduzidas as despesas cabíveis, resultará no resultado disponível para
distribuição aos cotistas.
Os recursos do Fundo serão aplicados, sob a gestão da Administradora e por indicação do
Consultor de Investimentos, segundo uma política de investimentos definida de forma a
proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado. A administração
do Fundo se processará em atendimento aos seus objetivos, nos termos do artigo 2°do
Regulamento, observando a política de investimentos abaixo descrita.
O Fundo terá por política básica realizar investimentos imobiliários de longo prazo,
objetivando, fundamentalmente: (i) auferir rendimentos da cotas de outros fundos de
investimento imobiliário que vier a adquirir; (ii) auferir ganho de capital nas negociações
de cotas de seu patrimônio; (iii) auferir receitas por meio de venda, locação, arrendamento
ou exploração do direito de superfície dos imóveis integrantes do seu patrimônio, podendo,
inclusive, ceder a terceiros os direitos decorrentes da locação, arrendamento ou exploração
do direito de superfície, não sendo objetivo direto e primordial obter ganho de capital com a
compra e venda de imóveis ou direitos a eles relativos; e (iv) auferir rendimentos das LH´s,
LCI´s e CRI´s que vier a adquirir.
O Fundo segue a mesma política consagrada nos demais fundos estruturados pela Brazilian
Mortgages Companhia Hipotecária, agora pertencendo ao Grupo BTG Pactual, que permite
que o cotista receba rendimentos mensais e ainda se aproveite da valorização dos fundos
componentes de sua carteira, com o gestor sempre atento a novas oportunidades.
O resultado obtido pelo recebimento de rendimentos dos ativos de sua carteira e ganhos de
capital serão distribuídos mensalmente (isentos de IR nos termos da lei nº 11.033, de 11 de
Dezembro de 2004, conforme alterada) no 10º dia útil.
A carteira do FUNDO será primordialmente composta por cotas de outros Fundos
Imobiliários, a serem adquiridas em ofertas públicas primárias ou secundárias, ou no
mercado secundário de balcão, que invistam em ativos como shoppings, edifícios
comerciais, residenciais, lojas de ruas destinadas a comércio varejista, entre outros,
buscando auferir rendimentos oriundos das distribuições regulares dos fundos investidos,
bem como ganhos de capital na alienação das cotas investidas. A concentração máxima
será de 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do FUNDO por fundo investido.
Poderão constar do patrimônio do Fundo:
I - prédios e imóveis em geral destinados à atividade comercial;
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II - lojas;
III - salas comerciais;
IV - terrenos;
V - vagas de garagem;
VI – direitos sobre imóveis;
VII – letras hipotecárias (LH´s),
VIII - letras de crédito imobiliário (LCI´s);
IX- certificados de recebíveis imobiliários (CRI´s);
X – cotas de fundo de investimento imobiliário;
XI - cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, de
liquidez compatível com as necessidades do Fundo, adquiridos com a parcela do
patrimônio do Fundo que, temporariamente, não estiver aplicada nos Ativos-Alvo,
conforme estabelecido na legislação aplicável em vigor.
XII - ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades
permitidas aos fundos de investimentos imobiliários.
As aquisições dos Imóveis pelo Fundo deverão obedecer aos seguintes critérios:
I - Os proprietários dos imóveis deverão ser detentores de direitos reais sobre os seus
respectivos terrenos, acessões e benfeitorias;
II - Os imóveis devem estar devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis da
localidade onde estiverem localizados, livres e desembaraçados de quaisquer ônus reais no
momento da sua aquisição pelo Fundo;
III - Os imóveis deverão, preferencialmente, estar localizados na região metropolitana de
qualquer uma das capitais brasileiras, ou em cidade que, embora não possuindo a condição
de capital, tenha população compatível com o porte do empreendimento comercial;
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V - Os imóveis poderão ser adquiridos a preço fixo com pagamento à vista ou em parcelas,
as quais, se for o caso, poderão ser honradas pelo Fundo com os recursos provenientes das
locações dos respectivos imóveis.
VI - O Fundo poderá manter as locações existentes nos Imóveis- incorporados ao seu
patrimônio, sendo admitida a sublocação a terceiros, incluindo a qualquer um dos cotistas
do Fundo, e, em caso de vacância, locá-los a terceiros, nas condições praticadas pelo
mercado à época. Por força do artigo 8º da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), os direitos
e obrigações advindos dos contratos de locação serão automaticamente assumidos pelo
Fundo quando da transferência da posse dos imóveis ao Fundo.
Não há um percentual máximo de recursos do Fundo que será alocado em um único imóvel.
As aquisições dos demais Ativos-Alvo que podem compor o patrimônio do Fundo deverão
observar os seguintes critérios:
I – em relação às LH´s e LCI´s, tais títulos deverão ter sido emitidos em total
conformidade com a legislação e com as normas do Conselho Monetário Nacional e do
Banco Central do Brasil;
II – em relação aos CRI´s, tais títulos deverão ter sido emitidos em total conformidade
com a legislação e regulamentação vigentes, e deverão contar com regime fiduciário;
III – as cotas de fundo de investimento imobiliário deverão pertencer a fundos de
investimento imobiliário devidamente constituídos, em funcionamento e devidamente
sujeitas às normas emanadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os limites de aplicação por modalidade de ativos financeiros não se aplicam aos ativos
financeiros de (i) cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham
como política de investimento, exclusivamente, atividade permitidas aos fundos de
investimento imobiliário (FII) ou de fundos de investimento em ações que sejam
setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário;
(ii) cotas de outros fundos de investimento imobiliário e (iii) certificados de recebíveis e
cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) que tenham como
política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de
investimento imobiliário negociação tenha sido registrada na CVM.
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Vantagens de Investimento no Fundo
Investir em um fundo de fundos permite ao investidor ter acesso a uma seleção de produtos,
aplicando com diversos gestores, tendo um consultor especialista no setor para avaliar as
ofertas públicas e situações favoráveis de entrada no investimento, compondo uma carteira
diversificada de fundos de diferentes gestores, expostos a setores e ativos diversos.
Ainda, o investidor poderá contar com o consultor para aproveitar oportunidades que
surgem com a volatilidade do mercado, sem se preocupar com o dia-a-dia do pregão,
delegando ao consultor e à Administradora a atenção integral ao mercado. Se o investidor
fosse gerir a sua própria carteira, ao vender um ativo ele pagaria IR sobre o ganho de
capital, mas dentro do Fundo, os lucros que o gestor aufere na venda das cotas ele distribui
ao cotista sem a incidência do imposto.
Ilustrativo da Política de Investimento do Fundo

O FUNDO deverá respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos
financeiros estabelecidos na Instrução CVM nº 409 e/ou na regulamentação aplicável que
vier a substituí-la, alterá-la ou complementá-la, e a Administradora deverá respeitar as
regras de enquadramento e desenquadramento ali estabelecidas.
As disponibilidades financeiras do FUNDO que, temporariamente, não estejam aplicadas
em “Ativos-alvo” nos termos do Regulamento, serão aplicadas em ativos de renda fixa, de
acordo com as normas editadas pela CVM, de livre escolha da Administradora.

19

O Fundo iniciou a composição de sua carteira recentemente e aos poucos vem
desenvolvendo uma carteira que tem rendido ao cotista uma taxa de retorno consistente, por
meio de alocações que procuram escolher bons produtos, bem como, diversificar o
portfólio, visando proteger o patrimônio do investidor.
Por proposta da Administradora, o FUNDO poderá, encerrada a presente Emissão, realizar
novas emissões de Cotas, conforme deliberação em AGE especialmente convocada para
este fim, e após obtida prévia autorização da CVM, inclusive com o fim de adquirir novos
Ativos-Alvo, bens e/ou direitos, de acordo com a sua política de investimento, observado
disposto no item 06 deste prospecto (NOVAS EMISSÕES).
O objeto do Fundo e sua política de investimento somente poderão ser alterados por
deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, observadas as regras estabelecidas no
Regulamento do Fundo.
O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pelo Regulamento e
pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, com prazo de duração
indeterminado, não sendo admitido o resgate de suas cotas.
Da Administração do Fundo
A Administradora do Fundo tem amplos e gerais poderes para gerir o patrimônio do
Fundo, podendo realizar todas as operações e praticar todos os atos relacionados ao seu
objeto, exercer os direitos inerentes à propriedade dos bens integrantes do patrimônio do
Fundo, inclusive os de ação, recurso e exceção, podendo abrir e movimentar contas
bancárias, convocar e presidir a assembleia geral de Cotistas do Fundo, e contratar auditor
independente do Fundo, praticar, enfim, todos os atos necessários à administração do
Fundo, observadas as limitações impostas pelo Regulamento, decisões tomadas por
assembleia geral de Cotistas e demais disposições aplicáveis.
O nome do Diretor responsável pela supervisão do Fundo pode ser encontrado no endereço
eletrônico da CVM (www.cvm.gov.br) e no endereço eletrônico da Administradora
(www.btgpactual.com.).
A Administradora declara que tomou todas providencias para atender qualquer exigência
legal/ regulamentar que não decorra de regulação da CVM.
Adicionalmente, a Administradora, consoante o disposto no Artigo 31 da Instrução CVM nº
472/08, contratou, às expensas do Fundo, um Consultor de Investimentos, para que este
preste os seguintes serviços:
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(i)

análise e recomendação de investimentos e desinvestimentos para o Fundo,

(ii)

gestão dos ativos do Fundo,

(iii)

Operacionalização dos investimentos do Fundo e

(iv)

elaboração de relatórios dos investimentos realizados pelo Fundo.

O Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria de Investimentos, firmado entre o
Fundo e a Brazilian Capital Companhia de Gestão de Investimentos Imobiliários,
controlada indireta pela empresa BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda, contendo todos os
detalhes da prestação de serviços, incluindo mas não se limitando à remuneração do
consultor, encontra-se no Anexo 8 deste Prospecto.
O Fundo poderá ter um ou mais representantes dos Cotistas, eleitos em AGE, com a
observância dos requisitos previstos no Regulamento do Fundo.
Despesas e Encargos do Fundo
De acordo com o Regulamento, constituem encargos do Fundo as seguintes despesas, que
lhe serão debitadas pelo Administradora:
I. taxa de administração;
II. taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que
recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo;
III. gastos com correspondência e outros expedientes de interesse do Fundo, inclusive
comunicações aos cotistas previstas neste Regulamento ou na Instrução CVM nº 472/08;
IV. gastos da distribuição primária de cotas, inclusive remuneração ao Coordenador Líder
das Ofertas Públicas de Cotas que o FUNDO venha a promover, bem como com seu
registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários;
V. honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das
demonstrações financeiras do Fundo;
VI. comissões e emolumentos pagos sobre as operações do Fundo, incluindo despesas
relativas à compra, venda, locação ou arrendamento dos imóveis ou ativos que componham
seu patrimônio;
VII. honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos
interesses do Fundo, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que
lhe seja eventualmente imposta;
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VIII. honorários e despesas relacionadas às atividades de consultoria de investimentos e
administração dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo, inclusive taxa de
performance ao Consultor de Investimentos;
IX. gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do Fundo, bem
como a parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra
diretamente de culpa ou dolo da Administradora no exercício de suas funções;
X. gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação
do FUNDO e realização de assembleia-geral;
XI. taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do Fundo;
XII. gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias, nos termos da Instrução
CVM nº 472/08 e deste Regulamento;
XIII. gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do
patrimônio do Fundo, desde que expressamente previstas no Regulamento ou autorizadas
pela assembleia-geral; e
XIV. taxas de ingresso e saída dos fundos de que o Fundo seja cotista, se for o caso.
Quaisquer despesas não expressamente previstas no Regulamento e na Instrução CVM n o
472/08 como encargos do Fundo devem correr por conta da Administradora, assim como
correrão por conta da Administradora os emolumentos e demais despesas relativas à
transferência, a seu sucessor, da propriedade fiduciária dos bens imóveis e/ou de direitos
sobre imóveis integrantes do patrimônio do Fundo, caso ela venha a renunciar às suas
funções, seja descredenciado pela CVM, ou entre em processo de liquidação judicial ou
extrajudicial.
Negócios e Investimentos Realizados
O FUNDO teve seu registro de funcionamento concedido pela CVM em 07 de janeiro de
2010, sob código CVM n.º 140-6. Seus recursos encontram-se aplicados em fundos de
investimento ou títulos de renda fixa, públicos e privados, na forma do Regulamento.
Desempenho do Fundo
Composição da Carteira
Em junho de 2012, o capital integralizado está investido conforme segue: 73,56% em
Fundos Imobiliários; 19,33% em CRI’s (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e 7,11%
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em Renda Fixa. A carteira de Fundos está aplicada em sete grupos, representados pela sua
participação no Patrimônio Líquido total do Fundo, detalhados à direita do gráfico abaixo.

Rendimentos gerados aos cotistas

Mês/Ano
(competência)
jan/10
fev/10
mar/10
abr/10
mai/10
jun/10
jul/10
ago/10
set/10
out/10
nov/10
dez/10
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jan/12
fev/12
mar/12

Quantidade de
Cotas
5.000
5.000
5.000
5.000
305.000
305.000
305.000
305.000
305.000
305.000
305.000
305.000
305.000
305.000
305.000
1.452.738
1.452.738
1.452.738
1.452.738
1.452.738
1.452.738
1.452.738
1.452.738
1.452.738
1.452.738
1.452.738
1.452.738

Receita Bruta
-1

Despesas - 2

1,59%
0,45%
0,58%
45,09%
3,67%
0.63%
0.74%
1.17%
0.97%
1.18%
1.31%
1.21%
1.22%
1.45%
1.46%
0.90%
0.99%

21,24%
0,51%
0,52%
32,42%
2,79%
0.23%
0.33%
0.23%
0.36%
0.25%
0.22%
0.23%
0.23%
0.25%
0.27%
0.07%
0.19%

0.99%

0.20%

1.02%
0.99%
1.09%
1.01%
1.03%
1.01%
0.93%
1.03%
1.04%

0.17%
0.16%
0.17%
0.17%
0.16%
0.21%
0.16%
0.18%
0.18%
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Rendimento
Mensal (R$/Cota)
-1
(19,65)
(0,06)
0,06
12,67
0,88
0,41
0,43
0,94
0,61
0,92
1,08
0,99
0,99
1,20
2,03
0,83
0,80
0,79
0,84
0,83
0,92
0,84
0,87
0,80
0,77
0,86
0,86

Rentabilidade
(Lucro Liq /
Montante
Integralizado) - 2
-19,65%
-0,06%
0,06%
12,67%
0,88%
0,41%
0,43%
0,94%
0,61%
0,92%
1,08%
0,99%
0,99%
1,20%
2,03%
0,83%
0,80%
0,79%
0,84%
0,83%
0,92%
0,84%
0,87%
0,80%
0,77%
0,86%
0,86%

Mês/Ano
(competência)

Quantidade de
Cotas

abr/12
Mai/12
Jun/12
Jul/12

1.452.738
1.452.738
1.452.738
1.452.738

Receita Bruta
-1

Despesas - 2

1.17%
1.36%
1.50%
1.60%

0.19%
0.19%
0.23%
0.28%

Rendimento
Mensal (R$/Cota)
-1
0,99
1,17
1,27
1,32

Rentabilidade
(Lucro Liq /
Montante
Integralizado) - 2
0,99%
1,17%
1,27%
1,32%

1 – Total de receitas Operacionais sobre o Total de Cotas do Fundo
2 – Total de despesas sobre o valor total de cotas do Fundo
3 - Valor por cota distribuído (competência)
4 - Lucro Liquido Mensal Distribuído sobre o Montante Integralizado

Demonstrações Financeiras
Os serviços de auditoria das demonstrações financeiras do Fundo serão prestados pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PWC), empresa de auditoria registrada
na CVM, consoante as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.
O Fundo está sujeito às normas de escrituração, elaboração, remessa e publicidade de
demonstrações financeiras editadas pela CVM.
Dados de Contato:
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400
Torre Torino - Água Branca
05001-903 - São Paulo – SP
website: www.pwc.com.br
Telefone/Fax: (55-11) 3674.2000
Fax: (11) 3674-2077
Responsável: João Santos
Contato: Thais Romano
e-mail: joao.santos@br.pwc.com
Informações adicionais relativos às Demonstrações Financeiras com os respectivos
pareceres dos auditores independentes e relatórios da administração, bem como
Informações mensais do fundo, estarão disponíveis aos cotistas na sede da Administradora ,
bem como em sua página na rede mundial de computadores da Brazilian Mortgages, onde
segue o link: http://www.bfre.com.br/brazilianmortgages/pt/nossos-fundos/fii-bc-fundo-defundos-de-investimentos-imobiliarios/informacoes-financeiras
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5. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
Características Básicas da Oferta
A posição patrimonial do Fundo após o exercício da totalidade da subscrição das cotas da
3ª emissão é a constante do quadro a seguir:
Espécie
Cotas

Quantidade
1.452.738

Preço (R$) (*)
100,00

Montante R$ (*)
145.273.800,00

De acordo com as últimas demonstrações financeiras divulgadas pelo Fundo o valor
patrimonial da cota em 29/02/2012 é de R$ 102,10 (cento e dois reais e dez centavos).
4ª Emissão de Cotas
Espécie
Cotas
Total

Quantidade
500.000
1.952.738

Preço (R$) (*)
100,00
100,00

Montante R$ (*)
50.000.000,00
195.273.800,00

Taxa de Fiscalização (registro de emissão). Cópia do comprovante do recolhimento
da Taxa de Fiscalização relativa à distribuição pública das Cotas, Anexo 3 a este
Prospecto.
Montante da Emissão, Condições e Prazo de Subscrição e Integralização
O montante total da Emissão do Fundo, para aquisição de Ativos-Alvo é de R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) cotas,
no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, em série única.
A 4ª Emissão foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinárias de Cotistas do FUNDO,
datada de 23 de março de 2012, e devidamente registrada perante o 7º Oficial de Registros
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, Estado de São Paulo, sob
o nº 1806600, em 26 de março de 2012.
As Cotas serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato de sua subscrição
junto ao Líder da Oferta e na forma do Regulamento, sendo a aplicação inicial mínima no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não sendo admitidas cotas fracionárias.
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Caso, ao final do período de distribuição, reste um saldo de cotas inferior ao montante
necessário para se atingir a Aplicação Inicial Mínima, será, exclusivamente neste caso,
autorizada a subscrição e a integralização do referido saldo para que se complete
integralmente a distribuição da totalidade das cotas do Fundo.
De acordo com o disposto no Artigo 18, da Instrução CVM 400, o prazo máximo para a
subscrição da totalidade das Cotas de cada emissão é de até 6 (seis) meses, contado da data
de publicação do Anúncio de Início de Distribuição.
A subscrição das cotas de cada nova emissão ocorrerá, sucessivamente, cada uma após a
total subscrição e integralização da emissão anterior.
As Cotas deverão ser subscritas até o final do Período de Distribuição de Cotas do Fundo.
Não haverá resgate de Cotas.
A subscrição das Cotas do Fundo será feita mediante assinatura do boletim de subscrição,
que especificará as condições da subscrição e integralização e será autenticado pelo
Coordenador Líder e/ou instituições subcontratadas.
Direito de Preferência
Nos termos do disposto nos incisos II e III, do artigo 26, do Regulamento do Fundo, fica
assegurado aos cotistas que tiverem subscrito e integralizado suas cotas na data da
publicação do Anúncio de Início de Distribuição o direito de preferência na subscrição das
novas cotas, na proporção do número de cotas subscritas e integralizadas que possuir,
direito este a ser exercido pelo prazo de 10 (dez) dias corridos. Esse prazo terá início no
primeiro dia útil após a publicação do anúncio de início.
Será conferido um período adicional de 5 (cinco) dias corridos para que os cotistas que
tiverem subscrito cotas no prazo para o exercício do direito de preferência possam se
habilitar a subscrição de eventuais sobras de cotas não subscritas anteriormente. Esse
novo período deverá ser iniciado no segundo dia útil após o encerramento do prazo para
o exercício do direito de preferência. Cada cotista poderá subscrever o total das sobras,
limitado à proporção de Cotas que o cotista tiver subscrito durante o período de
preferência.
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Distribuição Parcial
Na 4ª (quarta) emissão do Fundo será admitida a distribuição parcial das Cotas, desde que
sejam captados, no mínimo, R$ 10.000.000,00 (dez milhões reais). Ao se atingir essa
captação, o Coordenador poderá optar a qualquer momento pelo encerramento da Oferta, se
assim julgar necessário.
Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Instrução CVM 400 e observado o
procedimento operacional da BM&FBovespa, o subscritor pode, no ato da aceitação,
subscrever cotas no mercado de balcão não organizado e indicar se, ocorrendo a subscrição
parcial das cotas, pretende ou não participar do Período de Retratação.
O Período de Retratação terá início após a última Data de Liquidação quando será
publicado comunicado (“Comunicado ao Mercado”), informando o total de Cotas
distribuídas e o montante total captado pelo Fundo em razão das Cotas subscritas e
integralizadas no âmbito da Oferta. No Período de Retratação, o investidor deverá, no prazo
de 05 (cinco) Dias Úteis, a contar da data de publicação do Comunicado ao Mercado,
enviar comunicação à instituição financeira participante da Oferta com a qual efetuou sua
ordem de subscrição de Cotas, informando se pretende receber: (i) a totalidade das Cotas
ofertadas; (ii) a proporção entre o número de cotas efetivamente distribuídas e o número de
Cotas ofertadas (500.000 quinhentas mil cotas), definida conforme critério do próprio
investidor, mas que não poderá ser inferior ao mínimo de 100 (cem) cotas da Emissão
previsto para a Oferta ou ainda,(iii) se pretende cancelar o investimento, presumindo-se, na
falta de manifestação, o interesse do investidor em receber a totalidade das cotas por ele
subscritas. Nesse caso, os recursos serão devolvidos aos cotistas na forma prevista no
parágrafo abaixo.
Caso não sejam subscritas as Cotas correspondentes a tal valor, a 4ª (quarta) emissão do
Fundo será cancelada, ficando a instituição financeira, responsável pelo recebimento dos
valores integralizados pelos cotistas, obrigada a ratear entre os subscritores que tiverem
integralizado suas cotas em moeda corrente, na proporção das cotas subscritas e
integralizadas da emissão, os recursos financeiros captados pelo Fundo e, se for o caso, os
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em fundos de renda fixa realizadas no
período, sendo certo que não serão restituídos aos cotistas os recursos despendidos com o
pagamento de tributos incidentes sobre a aplicação financeira, os quais serão arcados pelos
investidores na proporção dos valores subscritos e integralizados.
Todos os cotistas que exercerem seu direito de preferência e/ou sobras de subscrição por
meio da BM&FBOVESPA, obrigatoriamente, celebrarão boletins de subscrição
irretratáveis. Apenas os cotistas que exercerem seu direito de preferência no Escriturador
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poderão celebrar boletins de subscrição com Direito de Retratação ou irretratáveis. Os
cotistas que celebrarem boletins de subscrição com Direito de Retratação não poderão
negociar seus direitos de preferência na subscrição das Cotas, a não ser que alterem o status
de seu boletim de subscrição para irretratável no Escriturador.
Lote Suplementar
Está prevista a distribuição de lote suplementar de cotas, nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM nº 400/03, caso a procura dos valores mobiliários objeto de oferta pública
de distribuição assim justifique. Será ofertado, nesse caso, um montante adicional de R$
7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), correspondentes a 75.000 (setenta e
cinco mil) cotas, referente a 15% da quantidade inicialmente ofertada, que serão ofertadas
nas mesmas condições e preço das Cotas inicialmente ofertadas nesta Emissão.
Lote Complementar
Conforme previsto no § 2° do artigo 14 da Instrução CVM nº 400/03, o ofertante poderá
aumentar o número de cotas a serem distribuídas até um montante adicional de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), correspondentes a 100.000 (cem mil) cotas, de 20%
(vinte por cento) da quantidade inicialmente requerida, que serão ofertadas nas mesmas
condições e preço das Cotas inicialmente ofertadas nesta Emissão. Portanto além de
eventual Lote Suplementar, poderá ser também ofertado o Lote Complementar.
Alteração das Circunstâncias, Revogação, Modificação, Suspensão e Cancelamento da
Oferta
A Administradora poderá requerer à CVM a modificação ou revogação da Oferta, em caso
de alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes
quando da apresentação do pedido de registro de distribuição, ou que o fundamentem, que
acarretem aumento relevante dos riscos por ela assumidos e inerentes à própria Oferta.
Além disso, a Administradora poderá modificar a Oferta para melhorá-la em favor dos
Investidores ou para renunciar a condição da Oferta anteriormente estabelecida pela
Administradora.
Em caso de deferimento do pedido de modificação da Oferta, a CVM poderá prorrogar o
prazo da Oferta por até 90 (noventa) dias, contados da data do referido deferimento.
A revogação ou a modificação da Oferta serão divulgadas imediatamente por meio de
publicação de anúncio de retificação, nos mesmos meios utilizados para a divulgação do
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Anúncio de Início de Distribuição, conforme o disposto no Artigo 27, da Instrução CVM nº
400/03. Após a publicação do anúncio de retificação, somente serão aceitas ordens dos
Investidores que estiverem cientes de que a Oferta original foi alterada, nos termos do
anúncio de retificação, e de que tem conhecimento das novas condições.
Além da publicação do anúncio de retificação, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta
deverão ser comunicados diretamente a respeito da modificação relevante efetuada, para que
confirmem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação, o interesse em
manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação
anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores aceitantes
os valores, bens e/ou direitos dados em contrapartida à aquisição das Cotas do Fundo , na
forma e condições previstas neste Prospecto.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 400/03, a CVM: (1) poderá suspender ou
cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que (a) esteja se processando em condições diversas
das constantes da Instrução CVM nº 400/03 ou do registro, ou (b) tenha sido havida por
ilegal, contrária à regulamentação da CVM, ou fraudulenta, ainda que após obtido o
respectivo registro; e (2) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou
violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser
superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada.
Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a
CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta serão informados aos investidores que já tenham
aceitado a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de
revogar a aceitação até o 5º (quinto) dia útil posterior ao recebimento da respectiva
comunicação. Todos os investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu
cancelamento, e os Investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de
suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores dados
em contrapartida às Cotas, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da
Instrução CVM nº 400/03, no prazo de 3 (três) dias úteis, e, se for o caso, acrescida dos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em renda fixa realizadas no período,
deduzidos ainda os custos incorridos, bem como os tributos incidentes.
Público-Alvo
O Fundo é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas, investidores
institucionais, residentes e domiciliadas no Brasil ou no exterior, bem como fundos de
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investimento, com objetivo de investimento de longo prazo, sendo garantido aos
Investidores o tratamento igualitário e equitativo desde que a aquisição de cotas não
seja vedada por restrição legal, regulamentar ou estatutária, cabendo a o Coordenador
Líder, Coordenador Contratado e às instituições intermediárias contratadas, se for o
caso, a verificação da adequação do investimento ao perfil de seus respectivos
clientes. Não haverá qualquer esforço do Coordenador Líder para colocação das Cotas
junto a investidores estrangeiros.
Não será cobrado taxa de ingresso dos subscritores das Cotas do Fundo.
Não há restrições quanto ao limite de subscrição ou aquisição de cotas do Fundo por um
único cotista. Não obstante, fica ressalvado que:
(i) se o Fundo aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como
incorporador, construtor ou sócio, Cotista que possua, isoladamente ou em
conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das
Cotas do Fundo, o Fundo passará a sujeitar-se à tributação aplicável às pessoas
jurídicas.
(ii) A propriedade percentual igual ou superior a 10% (dez por cento) da totalidade
das cotas emitidas pelo Fundo, ou a titularidade das cotas que garantam a tal
cotista o direito ao recebimento de rendimentos superior a 10% (dez por
cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo, por determinados
cotistas resultará em impactos tributários para os próprios cotistas em função
da perda da isenção no pagamento do (IR) sobre os rendimentos e ganhos de
capital auferidos pelos cotistas na alienação das cotas, conforme disposto na
legislação tributária em vigor;
Declaração de Inadequação
O investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário não é adequado a
investidores que necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que os fundos de
investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da
possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado. Além disso, os fundos de investimento imobiliário têm a forma de condomínio
fechado, ou seja, não admitem a possibilidade de resgate de suas cotas. Dessa forma, os
seus cotistas podem ter dificuldades em realizar a venda de suas cotas no mercado
secundário.
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Admissão à negociação das Cotas do Fundo no mercado de balcão organizado da
BM&FBOVESPA
As Cotas da presente emissão, depois de integralizadas e, a partir do momento em que
possuírem os mesmos direitos daquelas Cotas já negociadas (1ª à 3ª emissões), serão
admitidas à negociação exclusivamente no mercado secundário junto à BM&FBOVESPA,
através do mercado de balcão organizado.
Direitos, Vantagens e Restrições das Cotas
A cada Cota cuja integralização não esteja em mora corresponderá um voto nas AGE’s e
AGO’s do Fundo.
As Cotas do Fundo correspondem a frações ideais do seu patrimônio e terão a forma
escritural.
As Cotas da 4ª emissão subscritas e integralizadas farão jus aos rendimentos relativos ao
exercício social em que forem emitidas, calculados “pro rata temporis” a partir da data de
sua integralização, somente no que se refere à distribuição de rendimentos do mês em que
forem integralizadas, participando integralmente dos rendimentos dos meses subsequentes.
As cotas serão consideradas subscritas e integralizadas somente após o encerramento da
Oferta. Dessa forma, a primeira distribuição de rendimentos será distinta para as cotas
subscritas durante a Oferta. A partir desta distribuição, as cotas de todas as emissões se
tornarão fungíveis e terão os mesmos direitos.
Somente as Cotas subscritas e integralizadas farão jus aos rendimentos relativos ao
exercício social em que forem emitidas, calculados a partir do respectivo mês de sua
integralização.
Farão jus aos resultados mensais distribuídos pelo Fundo, somente os Cotistas que
estiverem adimplentes com suas obrigações de integralização de Cotas quando da
divulgação ao mercado do valor de rendimento a ser distribuído.
Farão jus aos rendimentos do Fundo os Investidores titulares de Cotas do Fundo quando
do último dia de cada mês, de acordo com as contas de depósito mantidas pela Instituição
Depositária responsável pela escrituração das Cotas do Fundo.
Respeitado o Regulamento, o Fundo deverá observar a seguinte política de destinação de
resultado:
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(i) o Fundo deverá distribuir, a seus Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento)
do resultado auferido, apurado segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral
encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido num
determinado período será distribuído aos cotistas mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil
do mês subsequente ao recebimento da receita, a título de antecipação dos resultados a
serem distribuídos. Eventual saldo de resultado não distribuído terá a destinação que lhe der
a Assembleia de Geral de Cotistas, com base em proposta e justificativa apresentada pela
Administradora.
(ii) Verificado ganho de capital ou prejuízo na compra e venda de cotas de fundos de
investimentos imobiliários integrantes do patrimônio do Fundo, estes valores serão
compensados e eventual diferença será distribuída aos cotistas ao longo de cada semestre,
de forma linear ou re-investido em Ativos-Alvo, a critério da Administradora, respeitada a
distribuição mínima disposta no Regulamento.
(iii) para arcar com as despesas extraordinárias dos ativos do Fundo, poderá ser formada
previamente e informada posteriormente, aos Cotistas, pela Administradora, uma reserva de
contingência (“Reserva de Contingência”) por meio da retenção de até 5% (cinco por
cento) ao mês do valor a ser distribuído aos Cotistas, até o limite de 1% do patrimônio do
Fundo.
Os recursos da Reserva de Contingência serão aplicados em ativos de renda fixa e/ou títulos
de renda fixa ou fundos de investimento que invistam nestes ativos, e os rendimentos
decorrentes desta aplicação capitalizarão o valor da Reserva de Contingência.
Entende-se por resultado do Fundo o produto decorrente dos rendimentos oriundos dos
Ativos-Alvo integrantes do patrimônio do Fundo, acrescido de eventuais rendimentos
oriundos de aplicações financeiras, deduzidos os valores: i) de prestação devida pelo
Fundo, relativa ao pagamento de Ativo-Alvo adquirido, se for o caso, ii) da Reserva de
Contingência acima definida, e iii) das demais despesas previstas no Regulamento para a
manutenção do Fundo, não cobertas pelos recursos arrecadados por ocasião da emissão das
cotas, tudo de conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 472/08.
A Instituição Escrituradora contratada pelo Fundo será responsável pela prestação dos
serviços de escrituração das Cotas e emitirá extratos de contas de depósitos, a fim de
comprovar a propriedade das Cotas e a qualidade de condômino do Fundo.
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Cronograma
A seguir, um cronograma estimado das principais etapas da Oferta.
Data de
Realização/Data
Prevista(1)

Evento
Protocolo do Pedido de Registro na CVM

27/04/2012

Disponibilização da Minuta do Prospecto Preliminar (CVM e
Coordenador)

27/04/2012

Publicação do Aviso ao Mercado

23/08/2012

Registro da Oferta na CVM

26/09/2012

Disponibilização do Prospecto Definitivo

28/09/2012

Publicação do Anúncio de Início da Distribuição

28/09/2012

Início do Período de Direito de Preferência

01/10/2012

Encerramento do Período de Direito de Preferência

10/10/2012

Início do Período para exercício das sobras

15/10/2012

Encerramento Período para exercício das sobras

19/10/2012

Início do Período para Distribuição ao Mercado

24/10/2012

Encerramento do Prazo para Oferta Pública

27/03/2013

Publicação do Anúncio de Encerramento
27/03/2013
1)
As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações
até a aprovação do registro por parte da CVM .
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6. NOVAS EMISSÕES
Por proposta da Administradora, o Fundo poderá, encerrada a presente Emissão, realizar
novas emissões de Cotas, conforme deliberação em AGE especialmente convocada para
este fim, e após obtida prévia autorização da CVM, inclusive com o fim de adquirir novos
Ativos-Alvo, bens e/ou direitos, de acordo com a sua política de investimento, observado
que:
(i) o valor de cada nova Cota deverá ser fixado pela Administradora tendo em vista (a)
o valor patrimonial das Cotas, representado pelo quociente entre o valor do patrimônio
líquido contábil atualizado do Fundo e o número de Cotas emitidas, (b) as perspectivas
de rentabilidade do Fundo, ou (c) ao valor de mercado das Cotas já emitidas;
(ii) aos Cotistas em dia com suas obrigações com o Fundo fica assegurado o direito de
preferência na subscrição de novas Cotas, na proporção do número de Cotas que
possuírem, por prazo não inferior a 10 (dez) dias contados da data de concessão de
registro de distribuição das novas Cotas pela CVM;
(iii) na nova emissão, os Cotistas poderão ceder seu direito de preferência entre os
Cotistas ou a terceiros;
(iv) as Cotas objeto da nova emissão assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos
das Cotas existentes.
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7. PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO FUNDO
A Administradora divulgará, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo
ao Fundo ou às suas operações, de modo a garantir aos Cotistas e investidores em geral
acesso as informações que possam, direta ou indiretamente, influenciar em suas decisões de
adquirir ou alienar Cotas do Fundo, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter,
para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das Cotas do Fundo.
Nesse sentido, todos os atos e decisões relacionados ao Fundo serão veiculados na página
da rede mundial de computadores da Administradora (www.btgpactual.com).
Informações sobre a presente Oferta (Anúncio de Início e Anúncio de Encerramento) serão
publicadas no Jornal “Valor Econômico”.
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8. DA DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Condições do Contrato de Colocação e Distribuição de Cotas
Coordenador Líder:

Coordenadores
Contratados:

Banco BTG Pactual S.A.
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 8º a 10º andares, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26,
Banco Ourinvest S.A.
CNPJ/MF nº 78.632.767/0001-20
Av. Paulista, 1728, sobreloja, 1º e 2º andares.
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 02.332.886/0001-04
Avenida das Américas nº 3434, bloco 7, 2º andar
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro

Através do “Instrumento Particular de Contrato de Melhores Esforços para Distribuição
Pública de Cotas do BC Fundo de Fundos de Investimentos Imobiliários – FII” celebrado
em 26 de junho de 2012, o Fundo, representado pela sua Administradora, a Brazilian
Mortgages Cia. Hipotecária, contratou o Banco BTG Pactual para atuar como Coordenador
Líder da Oferta e o Banco Ourinvest S/A e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos
e Valores Mobiliários S.A para atuarem como Coordenadores Contratados da Oferta.
De acordo com o referido Instrumento, o Fundo poderá ainda contratar outras instituições
financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para participarem da distribuição
pública das Cotas referida neste Prospecto, contratação essa que será formalizada mediante
adesão aos termos do Contrato de Distribuição através de contratos específicos.
Os Coordenadores terão o prazo máximo para distribuição primária das Cotas do Fundo de
até 6 (seis) meses, a contar da data de publicação do Anúncio de Início de Distribuição, sob
o regime de melhores esforços, não sendo responsável pela quantidade eventualmente não
subscrita.
Pelos serviços de distribuição, o EMISSOR pagará, por cada cota colocada, a remuneração
de 3,00% (três inteiros por cento), (i) ao COORDENADOR LÍDER uma remuneração de
0,50% (cinco décimos por cento) a título de Comissão de Liderança, incidentes sobre todas
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Cotas efetivamente colocadas no mercado, e desde que integralizadas em moeda corrente
nacional, e (ii) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), incidente sobre o valor de
cada Cota efetivamente colocada no mercado (“Comissão Base”), e desde que integralizada
em moeda corrente nacional, remuneração a ser alocada da forma abaixo:
Ao Coordenador Líder e aos Coordenadores:


2,0% (dois inteiros por cento) a título de Comissão de Colocação, incidentes sobre
as cotas efetivamente colocadas no mercado por cada Coordenador;



0,5% (cinco décimos por cento) a título de Comissão de Coordenação, incidentes
sobre as cotas efetivamente colocadas no mercado por cada Coordenador;

Às Corretoras Consorciadas:


1,0% (um inteiro por cento) a título de Comissão de Colocação, incidentes sobre as
cotas efetivamente colocadas no mercado por cada Corretora Consorciada que
colocar até 10.000 cotas,



1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) a título de Comissão de Colocação,
incidentes sobre as cotas efetivamente colocadas no mercado por cada Corretora
Consorciada que colocar de 10.001 a 50.000 cotas;



2,0% (dois inteiros por cento) a título de Comissão de Colocação, incidentes sobre
as cotas efetivamente colocadas no mercado por cada Corretora Consorciada que
colocar acima de 50.001 cotas.

Em relação às cotas colocadas no mercado diretamente pelo Coordenador Líder e pelos
Coordenadores Contratados, a remuneração devida será de 2,5% (dois inteiros e cinco
décimos por cento) e será paga integralmente pelo Fundo emissor ao coordenador que
tenha realizado a colocação.
Em relação às cotas colocadas por meio de Corretoras Consorciadas, a comissão será paga
pelo Fundo emissor às Corretoras Consorciadas observados os valores e volumes previstos
acima, sendo a diferença entre a Comissão Base e a Comissão de Colocação devida a cada
Corretora Consorciada, paga diretamente ao Coordenador Líder e aos Coordenadores
Contratados, em igual proporção, a título de Comissão de Coordenação.
O Banco BTG Pactual, na qualidade de Coordenador Líder da distribuição, fica autorizado
a representar o Fundo emissor junto à CVM, bem como junto a outras instituições públicas
ou privadas, podendo assinar todos os documentos necessários à implementação do objeto
contratual.
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A fim de possibilitar ao Coordenador Líder condições de cumprimento das atribuições que
lhes decorrem desse Contrato, ficou ele constituído pelo Fundo emissor seu bastante
procurador, investido de poderes especiais para que passe quitação nos boletins de
subscrição das cotas cujo processamento venha a realizar, podendo o mesmo ser
substabelecido, total ou parcialmente, única e exclusivamente às instituições financeiras
que vierem a aderir aos termos do Contrato de Distribuição.
O Contrato de Distribuição está disponível para consulta e reprodução nos endereços da
Administradora e dos Coordenadores indicados nas páginas 79 a 81 deste Prospecto, a
partir da data de publicação do Anúncio de Início.

Relacionamento entre o Fundo e o Coordenador Líder
Não há qualquer relacionamento relevante entre o Fundo e o Coordenador Líder. Não
obstante, a Administradora e o Consultor de Investimentos são controlados indiretamente
pelo Coordenador Líder.

Relacionamento da Administradora com o Coordenador Líder
Para atendimento ao disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são
descritas abaixo as relações da Administradora do Fundo (e das sociedades de seu grupo
econômico, conforme aplicável) com o Coordenador Líder e seu conglomerado econômico,
além do relacionamento referente à presente Oferta.
A Administradora do Fundo é sociedade subsidiária integral do Coordenador Líder e o
relacionamento existente entre estes, além da relação societária e do relacionamento
existente por conta da presente Oferta, consiste na prestação dos seguintes serviços:
a) o Coordenador Líder atuou na qualidade de distribuidor de cotas de fundos de
investimento administrados pela Administradora; e
b) o Coordenador Líder presta os serviços de custódia financeira de ativos de fundos
de investimento administrados pela Administradora, nos termos de contratos de
custódia devidamente assinados e registrados. Na data deste Prospecto, o
Coordenador Líder presta os serviços de custódia financeira de ativos em centenas
de fundos de investimento administrados pela Administradora. Quando cobrada, a
taxa de custódia varia entre 0,02% (zero vírgula zero dois por cento) e 0,03% (zero
vírgula zero três por cento).
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Relacionamento entre o Consultor de Investimentos e o Coordenador Líder
O Consultor de Investimentos é empresa controlada indiretamente por empresa do mesmo
grupo econômico do Coordenador Líder e o relacionamento existente, além da relação
societária e do relacionamento existente por conta do Fundo e da presente Oferta, consiste
na prestação dos seguintes serviços:
a) o Coordenador Líder presta os serviços de custódia financeira de ativos de fundos
de investimento dos quais o Consultor de Investimentos é contratado; e
b) o Coordenador Líder atuou na qualidade de distribuidor de cotas de fundos de
investimento dos quais o Consultor de Investimentos é contratado.
Além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante
entre o Consultor de Investimentos e o Coordenador Líder.

Relacionamento do Coordenador Líder com os demais participantes da Oferta
Pública
O Coordenador Líder declara que não possui qualquer relacionamento relevante, além dos
relacionamentos usuais referentes às suas atividades comerciais, com as demais partes
envolvidas com o Fundo, com exceção do disposto no Contrato de Distribuição, observado
o relacionamento acima mencionado.
Ademais, a Administradora do Fundo não possui qualquer relacionamento relevante, além
dos relacionamentos usuais referentes às suas atividades comerciais, com as demais partes
envolvidas com o Fundo, com exceção do disposto no Contrato de Distribuição, observado
o relacionamento acima mencionado.

Relacionamento da Administradora com as partes envolvidas, com o Fundo e a Oferta
Não existe outra remuneração envolvida entre as partes, com exceção daquelas previstas
nos respectivos contratos de prestação de serviço firmado com os prestadores de serviços
ao Fundo.
A Administradora do Fundo não possui relacionamento com as partes envolvidas com o
Fundo e com a Oferta, com exceção daquelas previstas nos respectivos contratos de
prestação de serviço firmado com os prestadores de serviços ao Fundo.
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Potenciais Conflitos de Interesse entre os Prestadores de Serviços do Fundo
Além das operações entre as partes responsáveis pela estruturação da presente Oferta,
descritas na seção “Relacionamento entre as Partes”, há outras potenciais situações que
podem ensejar conflitos de interesse.
A política de investimento do Fundo estabelece que poderão ser adquiridos pelo Fundo
ativos cuja estruturação, distribuição, emissão e/ou administração/gestão, conforme
aplicável, tenha sido realizada pela Administradora, por quaisquer dos Cotistas, por outras
pessoas a estes ligadas, conforme definição constante do artigo 34, § 2º da Instrução CVM
472, ou por qualquer outro terceiro que possa vir a ter interesse na operação.
O Consultor de Investimentos, instituição controlada indireta pelo mesmo grupo econômico
da Administradora e do Coordenador Líder, é a instituição responsável pela seleção dos
ativos adquiridos pelo Fundo e que tal situação pode vir a ensejar uma situação de conflito
de interesses.
Dessa forma, os investidores devem ler cuidadosamente, antes da tomada de decisão de
investimento, a seção “Fatores de Risco”, especialmente o “Risco de Conflito de
Interesses”, que contém a descrição de certos riscos que podem afetar de maneira adversa o
investimento nas Cotas.

Relacionamento da Administradora do Fundo com os Coordenadores Contratados
Na data deste prospecto, a Administradora do Fundo e os Coordenadores Contratados não
estão sujeitos ou sob controle comum, nem são sociedades coligadas nos termos da Lei das
Sociedades por Ações.
Ademais, a Administradora possui relacionamento comercial com os Coordenadores
Contratados, tendo em vista que administra diversos fundos de investimentos para os
mesmos:

Procedimentos da Distribuição
Nos termos do Contrato de Distribuição e do artigo 33 da Instrução CVM nº 400/03, os
Coordenadores deverão assegurar, dentre outros:
(i) que o tratamento aos Investidores seja justo e equitativo;
(ii) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus respectivos clientes; e
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(iii) que seus representantes de venda recebam previamente exemplar do Prospecto para
leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelo
próprio Coordenador Líder, .
Nos termos do disposto nos incisos II e III, do artigo 26 do Regulamento do Fundo, fica
assegurado aos cotistas que tiverem subscrito e integralizado suas cotas na data da
publicação do Anúncio de Início de Distribuição o direito de preferência na subscrição das
novas cotas, na proporção do número de cotas subscritas e integralizadas que possuir,
direito este a ser exercido pelo prazo de 10 (dez) dias corridos. Esse prazo terá início no
primeiro dia útil após a publicação do anúncio de início.
Direito de Preferência na subscrição das novas cotas: De acordo com o disposto nos incisos
II e III, do artigo 26, do Regulamento do Fundo, fica assegurado aos cotistas que tiverem
subscrito e integralizado suas cotas na data da publicação do anúncio de início o direito de
preferência na subscrição das novas cotas, na proporção do número de cotas integralizadas
que possuir, direito este concedido para o exercício pelo prazo de 10 (dez) dias corridos.
Esse prazo terá início no primeiro dia útil após a publicação do anúncio de início.
Será conferido um período adicional de 5 (cinco) dias corridos para que os cotistas que
tiverem subscrito cotas no prazo para o exercício do direito de preferência possam se
habilitar a subscrição de eventuais sobras de cotas não subscritas anteriormente. Esse novo
período deverá ser iniciado no segundo dia útil após o encerramento do prazo para o
exercício do direito de preferência. Cada cotista poderá subscrever o total das sobras,
limitado à proporção de Cotas que o cotista tiver subscrito durante o período de preferência.
Os cotistas poderão exercer ou ceder o seu direito de preferência entre os próprios cotistas
ou a terceiros.
Caso não haja subscrição da totalidade das cotas no período destinado ao exercício do
direito de preferência e das sobras, as cotas serão ofertadas publicamente, sob o Regime de
Melhores Esforços, a qualquer investidor interessado.
As cotas objeto da Oferta serão alocadas a investidores que formalizarem pedidos de
compra junto às instituições participantes do consórcio de distribuição de cotas, a partir
data da divulgação do saldo de cotas remanescente após o período de direito de preferência
e até o final do saldo de cotas, limitados a 6 (seis) meses, contados a partir da data da
publicação do anúncio de início de Oferta Pública, junto aos Coordenadores da Oferta.
A presente distribuição pública será efetuada com observância dos seguintes requisitos: (i)
não será utilizada sistemática que permita o recebimento de reservas; (ii) serão atendidos
quaisquer investidores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, interessados na subscrição
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das cotas, desde que a aquisição de Cotas não seja vedada por restrição legal, regulamentar
ou estatutária; (iii) deverá ser observado, ainda, que somente poderão ser subscritas, em
distribuição primária, quantidades mínimas de Cotas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), não sendo admitidas cotas fracionárias (Aplicação Inicial Mínima).
Caso, ao final do período de distribuição ou em caso de rateio proporcional, reste um saldo
de cotas inferior ao montante necessário para se atingir a Aplicação Inicial Mínima, será,
exclusivamente neste caso, autorizada a subscrição e a integralização do referido saldo para
que se complete integralmente a distribuição da totalidade das cotas do Fundo. Em razão
do resultado do rateio proporcional, poderá ocorrer a subscrição de cotas em montante
inferior a Aplicação Inicial Mínima.
Direito das Cotas: As cotas objeto da 4ª emissão assegurarão a seus titulares direitos
idênticos aos das cotas existentes.
Prazo de Subscrição: De acordo com o disposto no artigo 18 da Instrução da CVM n.º
400/03, o prazo máximo para subscrição de todas as cotas da emissão é de 06 (seis) meses a
contar da data da publicação do Anúncio de Início.
Caso não seja subscrita a totalidade das cotas da 4ª Emissão, no prazo máximo de 6 (seis)
meses a contar da data da publicação do anúncio de início de distribuição, a instituição
coordenadora não se responsabilizará pela subscrição do saldo não colocado.
Cancelamento de Parcela de Cotas da 4ª. Emissão: A Oferta Pública de Cotas da 4ª emissão
poderá ser concluída, a partir da integralização de 100.000 (cem mil) cotas, apurado o
montante mínimo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) sendo que as cotas que não
forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas pela Administradora.
Procedimentos de Liquidação
As liquidações dos pedidos de compra se darão no terceiro dia útil (“Data de liquidação”)
posterior ao período de 5 (cinco) dias úteis (“Período de Alocação”) no qual foram
alocados, de acordo com as normas da BM&FBOVESPA. Os Períodos de Alocação serão
realizados até que seja verificado (i) a colocação integral das Cotas; (ii) o decurso do prazo
de 6 (seis) meses; ou, ainda, (iii) o encerramento parcial da Oferta, a critério do
Coordenador Líder.
A liquidação financeira das cotas ocorrerá na data da liquidação das cotas e será realizada
nos seguintes termos, observado o disposto no regulamento de operações e seus
procedimentos operacionais.
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Havendo excesso de demanda do saldo remanescente ao final da última Data de
Liquidação, o critério de atendimento será o rateio proporcional à quantidade demandada
no último período de Alocação.
Ao final de cada período de alocação, verificada falha na liquidação ou sobras de cotas, no
montante de até 20.000 cotas, o Coordenador Líder e/ou outras instituições intermediárias
contratadas, se for o caso, a seus exclusivos critérios, poderão subscrever as cotas
remanescentes autorizando, nesse caso, o bloqueio dos pedidos de compra junto a
BM&FBOVESPA.
A partir da publicação do anúncio de encerramento e da divulgação dos valores referentes à
primeira distribuição de rendimentos, os cotistas que tiverem subscrito e integralizado cotas
na oferta terão os mesmos direitos.
Demonstrativo dos Custos da Distribuição

Custos da Distribuição
Valor (R$)
Comissão de Colocação e
1.500.000,00
Coordenação
Comissão de Estruturação
250.000,00
Taxa Serviços BM&FBOVESPA 30.000,00
Taxa de Distribuição de Oferta
82.870,00
Pública
Despesas de Marketing
100.000,00
Despesas de Publicação
100.000,00
2.062.870,00
TOTAL

Custo unitário da
emissão (R$)

% em Relação ao
Valor da Oferta

3,0

3,00%

0,5
0,06

0,5%
0,06%

0,17

0,17%

0,2
0,2
4,13

0,20%
0,20%
4,13%

CUSTOS DA OFERTA
Despesa com o pagamento de comissão aos Coordenadores: O Coordenador Líder e os
demais Coordenadores Contratados a participar da Oferta farão jus às comissões de
colocação e coordenação, correspondente a 3,0% (três inteiros por cento) no total,
calculados sobre o valor das Cotas efetivamente colocadas, pagas integralmente pelo Fundo
emissor ao Coordenador Líder que a seu exclusivo critério poderá contratar outros
coordenadores para participar da oferta mediante remuneração a ser ajustada pelo próprio
Coordenador Líder em instrumento específico.
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Despesa com a comissão de Estruturação: O Banco BTG Pactual S.A. será o
Estruturador da Oferta, fazendo jus a remuneração de 0,5% (cinco décimos por cento),
calculados sobre o valor da Oferta, pagos integralmente pelo Fundo.
Despesas decorrentes da Oferta Pública: Taxa de Fiscalização da CVM (registro da
Emissão): Taxa de Fiscalização do Mercado de Capitais no valor de R$ 82.870,00 (oitenta e
dois mil, oitocentos e setenta reais), correspondente a 0,20% do valor da Oferta. Custo
incorrido pelo Fundo.
Despesas de Marketing: estimadas em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Despesas de Publicação: estimadas em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Taxa de Serviço BM&FBOVESPA: conforme Contrato de Prestação de Serviços para o
controle e liquidação da Oferta. Custo fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Contrato de Garantia de Liquidez
Não há e nem será constituído Fundo para garantia de liquidez das Cotas do Fundo no
mercado secundário.
Destinação dos Recursos
Os recursos líquidos a serem captados na Oferta Primária são estimados em R$
64.712.250,00 (sessenta e quatro milhões, setecentos e doze mil e duzentos e cinquenta
reais) com a colocação da totalidade das cotas ofertadas no âmbito desta oferta, já
considerando a captação dos lotes complementar e suplementar, deduzidas as comissões e
despesas estimadas da Oferta.
O Fundo pretende destinar os recursos líquidos a serem captados na Oferta Primária para (i)
aquisição de cotas de Fundo de Investimento Imobiliário no mercado primário e/ou
secundário; e (ii) aquisição de certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), conforme
demonstrado na tabela abaixo:
Destinação

Percentual de alocação dos recursos
líquidos obtidos na Oferta Primária

Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário

80,0%

CRI

20,0%

Total

100,0%

44

Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário
O Fundo pretende utilizar aproximadamente 80,0%, equivalentes a R$ 51.769.800,00
(cinquenta e um milhões, setecentos e sessenta e nove mil e oitocentos reais), considerando
a colocação da totalidade das cotas ofertadas, acrescidas dos lotes complementar e
suplementar, para aquisição de cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários,
identificados pela Gestora como adequados para integrar a Carteira do Fundo.

CRI
O Fundo pretende utilizar aproximadamente 20,0%, equivalentes a R$ 12.942.450,00 (doze
milhões, novecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais), considerando a
colocação da totalidade das cotas ofertadas, acrescidas dos lotes complementar e
suplementar, para aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), identificados
pela Gestora como adequados para integrar a Carteira do Fundo.
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9. REGRAS DE TRIBUTAÇÃO
Com base na legislação brasileira em vigor, o tratamento tributário aplicável ao Fundo
pode ser resumido da seguinte forma:
Tributação do Fundo
Em regra geral, a menos que os rendimentos auferidos pela carteira do Fundo sejam
originados de aplicações financeiras de renda fixa, eles não sofrem tributação pelo Imposto
de Renda. Caso os rendimentos auferidos decorram de aplicações financeiras de renda fixa,
estarão sujeitos às mesmas regras de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas, excetuadas
as aplicações efetuadas pelos Fundos de Investimento Imobiliário em letras hipotecárias,
letras de crédito imobiliários e certificados de recebíveis imobiliários, por força da previsão
contida no artigo 16 – A da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada, com a
redação que lhe foi dada pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009, conforme alterada.
O imposto pago pela carteira do Fundo poderá ser compensado com o Imposto de Renda
retido na fonte pelo Fundo, quando da distribuição, aos Cotistas, dos rendimentos e ganhos
de capital.
Nos termos da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, conforme alterada, o percentual
máximo do total das Cotas emitidas pelo Fundo que o incorporador, construtor ou sócio de
empreendimentos imobiliários investidos pelo Fundo poderá subscrever ou adquirir no
mercado, individualmente ou em conjunto com pessoa a eles ligadas, é de 25% (vinte e
cinco por cento). Caso tal limite seja ultrapassado, o Fundo estará sujeito à tributação
aplicável às pessoas jurídicas.
Tributação dos Investidores
Os rendimentos e ganhos de capital auferidos, apurados segundo o regime de caixa, quando
distribuídos pelo Fundo aos Cotistas, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda retido
na fonte à alíquota de 20% (vinte por cento).
Cumpre ressaltar que, de acordo com o inciso II, do Parágrafo Único, do Artigo 3º da Lei nº
11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme alterada, ficam isentos do Imposto de Renda
retido na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos
distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física titular de Cotas que sejam admitidas à
negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado.
Referida isenção será concedida somente nos casos em que o Fundo possuir, no mínimo,
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50 (cinquenta) cotistas, e não será concedida ao cotista pessoa física titular de cotas que
representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das cotas emitidas pelo Fundo de
Investimento Imobiliário, ou cujas cotas lhe der direito ao recebimento de rendimento
superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo de
Investimento Imobiliário.
Havendo alienação de Cotas, a tributação não será na fonte, cabendo aos Cotistas apurarem
o ganho de capital e recolherem o respectivo tributo. Nesse caso, a alíquota do Imposto de
Renda será de 20% (vinte por cento). Tal tributo incidirá (i) quando da amortização das
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 aos Cotistas.
O Imposto de Renda pago será considerado (i) definitivo no caso de Investidores pessoas
físicas, e (ii) antecipação do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica - IRPJ para os
Investidores pessoa jurídica. Ademais, no caso de pessoa jurídica, o ganho será incluído na
base de cálculo do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, estando, entretanto, isentos do Programa de Integração
Social - PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, nos
termos do Decreto nº 5.442, de 09 de maio de 2005.
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10. VISÃO GERAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
O que são?
Os Fundos de Investimento Imobiliário (”FIIs”) são comunhões de recursos captados junto
a investidores e destinados a aplicações no setor imobiliário, nos termos da Lei nº 8.668/93,
da Lei nº 9.779/99, da Instrução CVM nº 472/08 e demais regras aplicáveis.
Os FIIs se colocam como alternativa de investimento no setor imobiliário, com boa equação
de risco e retorno, substituindo a aquisição direta de imóveis.
Os FIIs permitem ao pequeno investidor ingressar em projetos/empreendimentos
imobiliários de grande porte e participar do lucro obtido através da exploração comercial de
tais ativos (Ex. Shopping Centers, edifícios comerciais etc.), e ainda contam com a
comodidade de investimento da Bolsa de Valores.
Ilustração de Investimento em Fundo de Investimento Imobiliário
Ativos da Base
Imobiliária

Investidores

Fundo de
Investimento
Imobiliário

O investidor pessoa física ainda recebe rendimentos sem pagar Imposto de Renda (os
rendimentos distribuídos mensalmente aos cotistas Pessoas Físicas que detenham menos de
10% das quotas são isentos de IR, desde que o fundo possua pelo menos 50 cotistas e seja
negociado em mercado. Pessoas Jurídicas e demais pagam 20% de imposto sobre os
rendimentos).
Comparativo: Investir em imóveis diretamente x através do FII.
O FII é uma solução bastante interessante para investimento no setor imobiliário,
possibilitando a realização de operações com eficiência tributária e outras vantagens
apresentadas a seguir:
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Assim, esse instrumento substitui o investimento complicado em imóveis, que implicam o
pagamento de diversas taxas, tributos e trâmite burocrático de cartórios, bem como, permite
o investimento em imóvel sem a preocupação de relacionamento com inquilino.
Os FIIs têm atraído investidores com interesse em investimentos de longo prazo, que
buscam mitigar seu risco pela garantia real sobre bens imóveis, visando exposição sobre o
mercado imobiliário brasileiro, que é um dos que mais cresce no mundo, para obter
investimentos com solidez, segurança e rentabilidade.
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Rendimentos (Yield)
Semelhante a uma aplicação em Renda Fixa, os FIIs pagam rendimentos previsíveis
provenientes das receitas dos ativos em que investe (imóveis, CRI’s, etc...).
Por lei, os FIIs devem distribuir 95% do resultado apurado aos cotistas. Tradicionalmente,
esse pagamento é mensal. Esse rendimento pode ser comparado ao juro recebido na
aplicação em Renda Fixa, ou ao dividendo recebido no investimento em Ações.
Os FIIs são fundos fechados, ou seja, não permitem resgate das cotas. O investidor realiza o
resultado vendendo suas cotas no mercado secundário ou, quando for o caso, na dissolução do
fundo com a venda dos seus ativos e distribuição proporcional do patrimônio aos cotistas.
Momento da Indústria
Os FIIs surgiram no Brasil em junho de 1993, e sofreram várias adaptações até que chegassem
ao formato atual. Essas alterações possibilitaram o forte crescimento nos últimos anos.
Em julho de 2011, a indústria de FIIs era composta por 115 (cento e quinze) fundos, de
acordo com informações obtidas no site da CVM, negociados em diversos ambientes.
Desses, 30 fundos são listados na Bolsa da BM&FBOVESPA, com valor de mercado de R$
4,2 bi. No Balcão Organizado da BM&FBOVESPA são listados outros 21 fundos, com
valor de mercado de R$ 4,9 bi. Outros 5 fundos são listados na Cetip, com valor de
mercado de R$ 1,2 bi. E os demais em negociações privadas.
Como pode ser observado no gráfico abaixo, a quantidade de novos fundos listados na
BM&FBOVESPA vêm aumentando em ritmo cada vez mais acelerado.
Evolução - Fundos Listados
54
45
36
27
18
9

Número Fundos

Número Novos Fundos

Fonte: BM&FBOVESPA (abril/2011)
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O aumento da aceitação pelos investidores e da popularidade dessa indústria nos
últimos anos é notável. Em 2010, o volume ofertado foi superior a R$ 3,4 bilhões,
recorde histórico.
Como resultado das novas emissões, observou-se um aumento do volume negociado no
mercado secundário. Observa-se abaixo a evolução do volume financeiro mensal negociado
na Bolsa e balcão organizado da BM&FBOVESPA.
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Tipos de Fundo
Com o crescimento do mercado, cresce também a sofisticação das operações
oferecidas aos investidores e a variedade de estratégias para a criação de valor para o
investidor.
Os recursos de um FII podem ser aplicados no desenvolvimento de empreendimentos
imobiliários, na construção de imóveis, na aquisição de imóveis prontos, no investimento
em projetos que viabilizem o acesso à habitação e serviços, para posterior alienação,
locação ou arrendamento; ou ainda em outros investimentos de lastro imobiliário, como
CRI’s, LH’s , LCI’s e cotas de outros Fundos Imobiliários. O FII pode participar do setor
imobiliário através da aquisição de diferentes ativos, incluindo direitos reais sobre bens
imóveis, certos valores mobiliários relacionados com as atividades permitidas aos FIIs,
CEPACs, letras hipotecarias e letras de créditos imobiliário, nos termos estabelecidos pela
CVM.
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A fim de explorar melhor as vastas oportunidades do mercado imobiliário, podemos dividilo em setores, cada qual com sua dinâmica, seus riscos e oportunidades. No gráfico abaixo,
a distribuição dos fundos existentes por setor:

Fonte: Brazilian Mortgages/CVM

Observa-se que a indústria de FII apresenta majoritariamente fundos lastreados em
empreendimentos comerciais, para receber a renda do aluguel e se aproveitar da
valorização.
Recentemente, foram ofertados novos fundos imobiliários que têm como propósito investir
em empreendimentos imobiliários de um determinado segmento, sem que seja definido, na
captação, quais são os imóveis a serem adquiridos. Outros que se propõem a investir em
empreendimentos em construção, e etc.
Em síntese, o FII é um veículo de investimento no setor de imóveis com o objetivo de
conseguir retorno pela exploração de locação, arrendamento, venda e demais atividades do
setor imobiliário.
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11. FATORES DE RISCO
Antes de decidir por adquirir Cotas, os investidores devem considerar cuidadosamente, à
luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, todas as informações
disponíveis neste Prospecto e no Regulamento do Fundo e avaliar os fatores de risco
descritos nesta Seção. O investimento nas Cotas envolve um alto grau de risco. Investidores
devem considerar as informações constantes desta Seção, em conjunto com as demais
informações contidas no presente Prospecto, antes de decidir adquirir Cotas. Em
decorrência dos riscos inerentes à própria natureza do Fundo, incluindo, entre outros, os
fatores de risco descritos nesta Seção, poderá ocorrer perda ou atraso, por tempo
indeterminado, na restituição aos Cotistas do valor investido ou eventual perda do valor
principal de suas aplicações.
A carteira do Fundo, e por consequência seu patrimônio, estão submetidos a diversos
riscos, incluindo, sem limitação, os analisados abaixo:
Riscos de mercado
Fatores macroeconômicos relevantes. Variáveis exógenas tais como a ocorrência, no
Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda,
de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e
influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo
variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas
relevantes, poderão afetar negativamente os preços dos ativos integrantes da carteira do
Fundo e o valor das Cotas, bem como resultar (a) em alongamento do período de
amortização de Cotas e/ou de distribuição dos resultados do Fundo ou (b) liquidação do
Fundo, o que poderá ocasionar a perda, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal de
suas aplicações. Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo a
Ofertante, os demais Cotistas do Fundo, a Administradora e os Coordenadores, qualquer
multa ou penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por qualquer razão, (a) o
alongamento do período de amortização das Cotas e/ou de distribuição dos resultados do
Fundo, (b) a liquidação do Fundo ou, ainda, (c) caso os Cotistas sofram qualquer dano ou
prejuízo resultante de tais eventos.
Risco de crédito dos ativos financeiros da carteira do Fundo. Os títulos públicos e/ou
privados de dívida que poderão compor a carteira do Fundo estão sujeitos à capacidade dos
seus emissores em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal de suas
dívidas. Eventos que afetam as condições financeiras dos emissores dos títulos, bem como
alterações nas condições econômicas, legais e políticas que possam comprometer a sua
capacidade de pagamento podem trazer impactos significativos em termos de preços e
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liquidez dos ativos desses emissores. Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos
emissores, mesmo que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços dos títulos,
comprometendo também sua liquidez.
Riscos de alteração da legislação aplicável ao Fundo e/ou aos Cotistas. A legislação
aplicável ao Fundo, aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo, sem
limitação, leis tributárias, leis cambiais e leis que regulamentem investimentos estrangeiros
em cotas de fundos de investimento no Brasil, está sujeita a alterações. Ainda, poderão
ocorrer interferências de autoridades governamentais e órgãos reguladores nos mercados,
bem como moratórias e alterações das políticas monetária e cambiais. Tais eventos poderão
impactar de maneira adversa o valor das Cotas do Fundo, bem como as condições para
distribuição de rendimentos e para resgate das Cotas, inclusive as regras de fechamento de
câmbio e de remessa de recursos do e para o exterior. Ademais, a aplicação de leis
existentes e a interpretação de novas leis poderão impactar os resultados do Fundo.
Risco de alterações tributárias e mudanças na legislação tributária. As regras
tributárias relativas a fundos de investimento imobiliários estão vigentes há anos no entanto
existe o risco de tal regra ser modificada no contexto de uma eventual reforma tributária.
Assim, o risco tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos,
interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de
isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não
previstos inicialmente.
Riscos jurídicos. Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste
Fundo considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através
de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em
razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais
brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou
conflitantes poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo
e recursos para eficácia do arcabouço contratual.

Riscos relacionados ao Fundo
Inexistência de garantia de eliminação de riscos. A realização de investimentos no
Fundo sujeita o investidor aos riscos aos quais o Fundo e a sua carteira estão sujeitos, que
poderão acarretar perdas do capital investido pelos Cotistas no Fundo. O Fundo não conta
com garantias da Administradora, dos Coordenadores, de quaisquer terceiros, de qualquer
mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, para redução ou
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eliminação dos riscos aos quais está sujeito, e consequentemente, aos quais os Cotistas
também poderão estar sujeitos. Em condições adversas de mercado, referido sistema de
gerenciamento de riscos poderá ter sua eficiência reduzida. As eventuais perdas
patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital subscrito, de forma que os
Cotistas podem ser futuramente chamados a aportar recursos adicionais no Fundo além de
seus compromissos.
Desempenho passado. Ao analisar quaisquer informações fornecidas no Prospecto e/ou em
qualquer material de divulgação do Fundo que venha a ser disponibilizado acerca de
resultados passados de quaisquer mercados, do Fundo, ou de quaisquer investimentos em
que a Administradora e os Coordenadores tenham de qualquer forma participado, os
potenciais Cotistas devem considerar que qualquer resultado obtido no passado não é
indicativo de possíveis resultados futuros, e não há qualquer garantia de que resultados
similares serão alcançados pelo Fundo no futuro. Os investimentos estão sujeitos a
diversos riscos, incluindo, sem limitação, variação nas taxas de juros e índices de inflação e
variação cambial.
Revisões e/ou atualizações de projeções. O Fundo, a Administradora e os Coordenadores
não possuem qualquer obrigação de revisar e/ou atualizar quaisquer projeções constantes
do presente Prospecto e/ou de qualquer material de divulgação do Fundo e/ou da Oferta,
incluindo, sem limitação, quaisquer revisões que reflitam alterações nas condições
econômicas ou outras circunstâncias posteriores à data do presente Prospecto e/ou do
referido material de divulgação, conforme o caso, mesmo que as premissas nas quais tais
projeções se baseiem estejam incorretas.
Risco de Concentração da Carteira do Fundo. A carteira do Fundo será
primordialmente composta por cotas de outros Fundos Imobiliários, a serem adquiridas em
ofertas públicas primárias ou secundárias, ou no mercado secundário de balcão, que
invistam em ativos como shoppings, edifícios comerciais, residenciais, lojas de ruas
destinadas a comércio varejista, entre outros, buscando auferir rendimentos oriundos das
distribuições regulares dos fundos investidos, bem como ganhos de capital na alienação das
cotas investidas. Contudo, outros ativos podem fazer parte da carteira do Fundo, conforme
descrito no Regulamento.
Não há um percentual máximo de recursos do Fundo que será alocado em um único
imóvel, o que poderá gerar uma concentração da carteira, restando ao Fundo, portanto,
exposição aos riscos inerentes à demanda à demanda existente pela locação ou
arrendamento deste imóvel.
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Risco tributário. A Lei nº 9779/99 estabelece ainda que os Fundos de Investimento
Imobiliário são isentos de tributação sobre a sua receita operacional desde que apliquem
recursos em empreendimentos imobiliários que não tenham como construtor, incorporador
ou sócio, cotista que detenha mais de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do Fundo.
Ainda de acordo com a mesma Lei, os rendimentos distribuídos aos cotistas e os ganhos de
capital auferidos são tributados na fonte pela alíquota de 20% (vinte por cento).
Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 11.033/04,
alterada pela Lei nº 11.196/05, ficam isentos do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo Fundo cujas cotas
sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de
balcão organizado.
Esclarece, ainda, o mencionado dispositivo legal que o benefício fiscal de que trata:
a) será concedido somente nos casos em que o Fundo possua, no mínimo, 50
(cinquenta) cotistas;
b) não será concedido ao cotista pessoa física titular de cotas que representem 10% (dez
por cento) ou mais da totalidade das cotas emitidas pelo Fundo ou cujas cotas lhe derem
direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de
rendimentos auferidos pelo Fundo.
Estas são as regras tributárias vigentes para os fundos imobiliários, mas existe o risco de que
possam ser modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária. Além disso, mesmo
que a Lei não seja alterada, existe a possibilidade de que a Secretária da Receita Federal venha
a entender diferentemente da Administradora no tocante a questão abordada no item “Direitos e
Restrições das Cotas” adiante, quando trata do não enquadramento do Fundo como pessoa
jurídica para fins de tributação. Nessa última hipótese, o Fundo passaria a sofrer a incidência
de IR, Pis, Cofins, Contribuição Social nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas,
com reflexos na redução do rendimento a ser pago aos cotistas.
Riscos relacionados ao investimento em cotas de fundos de investimento imobiliários.
Como os fundos de investimento imobiliário são uma modalidade de investimento em
desenvolvimento no mercado brasileiro, onde ainda não movimentam volumes significativos
de recursos, com número reduzido de interessados em realizar negócios de compra e venda de
cotas, seus investidores podem ter dificuldades em realizar transações no mercado secundário.
Neste sentido, o investidor deve observar o fato de que os fundos de investimento imobiliário
são constituídos na forma de condomínios fechados, não admitindo o resgate de suas cotas,
senão quando da extinção do fundo, fator este que pode influenciar na liquidez das cotas
quando de sua eventual negociação no mercado secundário.
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Como resultado, os fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no
mercado brasileiro, podendo os titulares de cotas de fundos de investimento imobiliário
terem dificuldade em realizar a venda de suas cotas no mercado secundário, mesmo sendo
estas objeto de negociação no mercado de bolsa ou de balcão organizado. Desse modo, o
investidor que adquirir as Cotas do Fundo deverá estar consciente de que o investimento no
Fundo consiste em investimento de longo prazo.

Riscos relativos ao mercado imobiliário
O Fundo investirá em cotas de fundos de investimentos imobiliário que poderão ter em seu
patrimônio investido em imóveis, os quais estão sujeitos aos seguintes a seguir elencado
que se concretizados afetarão os rendimentos das cotas desse Fundo.
Risco de desvalorização dos Imóveis. Como os recursos do Fundo serão aplicados em
Fundos que investem em bens imóveis, um fator que deve ser preponderantemente levado
em consideração é o potencial econômico, inclusive a médio e longo prazo, das regiões
onde estão localizados os Imóveis adquiridos para integrar patrimônio do Fundo.
A análise do potencial econômico da região deve se circunscrever não somente ao potencial
econômico corrente, como também deve levar em conta a evolução deste potencial econômico da
região no futuro, tendo em vista a possibilidade de eventual decadência econômica da região,
com impacto direto sobre o valor do imóvel investido pelo Fundo.
Riscos de alterações nas leis e regulamentos ambientais. Os locatários e proprietários de
imóveis estão sujeitos a legislação ambiental nas esferas federal, estadual e municipal.
Essas leis e regulamentos ambientais podem acarretar atrasos e custos significativos para
cumpri-las, assim como proibir ou restringir severamente a atividade de incorporação,
construção e/ou reforma em regiões ou áreas ambientalmente sensíveis. Na hipótese de
violação ou não cumprimento de tais leis, regulamentos, licenças e autorizações, as
empresas e, eventualmente, o Fundo podem sofrer sanções administrativas, tais como
multas, interdição de atividades, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, ou
estarem sujeitas a sanções criminais (inclusive seus administradores). As agências
governamentais ou outras autoridades podem também editar novas regras mais rigorosas ou
buscar interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que podem obrigar
as empresas a gastar recursos adicionais na adequação ambiental, inclusive obtenção de
licenças ambientais para instalações e equipamentos que não necessitavam anteriormente
dessas licenças ambientais. As agências governamentais ou outras autoridades podem,
ainda, atrasar de maneira significativa a emissão das licenças e autorizações necessárias
para o desenvolvimento dos negócios dos locatários, gerando, consequentemente, efeitos
adversos em seus negócios. Qualquer dos eventos acima poderá fazer com que os locatários
tenham dificuldade em honrar com os aluguéis dos imóveis que venham a integrar o
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patrimônio do Fundo, o que poderá afetar adversamente os Resultados do Fundo em caso
de atrasos ou inadimplementos. Ainda, em função de exigências dos órgãos competentes,
pode haver a necessidade de se providenciar reformas ou alterações nos Imóveis cujo custo
poderá, eventualmente ser imputado ao Fundo, na qualidade de Locador dos Imóveis.
Adicionalmente, existe a possibilidade de as leis de proteção ambiental serem alteradas
após a aquisição de um imóvel pelo Fundo e antes do desenvolvimento do empreendimento
imobiliário a ele atrelado, o que poderá trazer atrasos e/ou modificações ao objetivo
comercial inicialmente projetado. Nessa hipótese, as atividades e os Resultados do Fundo
poderão ser impactados adversamente e, por conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas.
Riscos relativos às receitas projetadas e às despesas mais relevantes
Os principais riscos relativos às receitas projetadas e às despesas relevantes apresentadas
nos Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira que integram os Laudos de Avaliações
dos Imóveis e a possibilidade dos valores estimados não se concretizarem são:
Quanto à Receita de Locação dos Imóveis As projeções de receitas constantes das
análises de viabilidade geralmente são feitas com base nos contratos de locação celebrados
pelo Empreendedor (ou fundo) e os locatários. Há, entretanto, a possibilidade de tais
receitas não se concretizarem no caso de inadimplência dos locatários no que se refere ao
efetivo cumprimento das obrigações dos locatários nos termos do contrato de locação.
O não pagamento de um aluguel implica em não recebimento de parte da receita por parte
do Fundo. Na hipótese de inadimplemento, o rendimento distribuído aos cotistas no
período seria reduzido.
Quanto as Alterações no Valor do Aluguel Originalmente Acordado. As projeções de
receitas geralmente são feitas com base nos Contratos de Locações já celebrados, para 10
anos. Existe, ainda, a possibilidade de tais receitas não se concretizarem na íntegra no caso
de realização de ação revisional trianual, conforme previsto na legislação aplicável, o que
provocaria alterações nos valores originalmente acordados.
Importante ainda destacar que, conforme dispõe o artigo 51 da Lei nº 8.245/91, de 18 de
outubro de 1991, “nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à
renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a
renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do
contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco
anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo
e ininterrupto de três anos”. Com isso, mesmo que findo o prazo da locação não seja de
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interesse do Fundo proceder a renovação do contrato, o locatário terá direito à renovação
do contrato por igual período.
Além disso, não havendo acordo entre locador e locatário sobre o valor da locação após três
anos de vigência do contrato ou de acordo anterior, poderá ser pedida a revisão judicial do
aluguel a fim de ajustá-lo ao preço do mercado. Com isso, o valor da locação poderá variar
conforme as condições de mercado vigentes à época da ação revisional.
Quanto às Despesas de Manutenção e Depreciações dos Imóveis. As estimativas de
gastos com manutenção e depreciação dos Imóveis dos fundos geralmente são realizadas
dentro de padrões usuais de mercado. Entretanto, variações podem ocorrer, sobretudo em
função da diversidade das benfeitorias e acessões edificadas nos Imóveis e dos seus
variados períodos de vida útil remanescentes.
Quanto à Desapropriação e do caso fortuito ou Força Maior. De acordo com o sistema legal
brasileiro, o governo federal poderá desapropriar imóvel por necessidade ou utilidade
pública ou interesse social. Qualquer desapropriação poderá prejudicar de maneira
relevante o uso normal do imóvel e prejudicar de modo relevante nossos resultados.
Os rendimentos do Fundo estão expostos a eventos de força maior, que consistem em
acontecimentos imprevisíveis e involuntários. Os resultados dos fundos estão sujeitos a
situações atípicas, que, mesmo com sistemas e mecanismos de gerenciamento de riscos,
poderão gerar perdas ao Fundo e aos cotistas.
Riscos oriundos de um possível conflito de interesse entre a Administradora, o Consultor
de Investimentos e a atuação do Coordenador Líder como investidor do Fundo
Sendo a Administradora e o Consultor de Investimentos controlados indiretamente por
empresa do mesmo grupo econômico do Coordenador Líder, poderá existir um conflito de
interesse no exercício das atividades de administração e gestão, uma vez que a avaliação da
Administradora sobre a qualidade do serviço prestado pelo Consultor de Investimentos,
bem como a eventual decisão pela rescisão do contrato, poderão ficar prejudicadas pela
relação societária que envolve as empresas.
Risco relativo às novas emissões
Como qualquer outro investimento de participação, para que não haja diluição da
participação no patrimônio do Fundo é importante que os cotistas tenham condições de
acompanhar as novas subscrições de cotas que poderão ocorrer. A ausência do cotista na
subscrição de novas cotas pode, sem dúvida, ensejar a diluição.
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12. SUMÁRIO DA ADMINISTRADORA, DOS COORDENADORES
E DO CONSULTOR DE INVESTIMENTOS
ADMINISTRADORA DO FUNDO
BREVE HISTÓRICO
A Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária atuou como administradora do Fundo até a
eleição do BTG Pactual Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. em 14 de agosto de 2012.
Desde sua constituição, a BM se destacou como líder no setor de estruturação de FIIs e
contribuiu decisivamente para a performance do Fundo. No quadro abaixo, estão alguns
exemplos de Fundos de Investimentos Imobiliários estruturados pela Brazilian Mortgages:

2012
R$ 381 Milhões

2012
R$ 215 Milhões

2012
R$ 222 Milhões

2011
R$ 100 Milhões

2011
R$ 137 Milhões

2011
R$ 125 Milhões

Estruturação de um FII
composto por até 100% do
Edifício Galeria

Oferta Secundária do FII
VBI FL 4.440

Estruturação de um FII
composto por até 40% do
Shopping Jardim Sul

Estruturação de um FII
composto pelo Brascan
Century Plaza e Torre Rio Sul
em SP e RJ respectivamente

Estruturação de um FII
composto por um edifício de
lajes corporativas do Thera
Corporate em São Paulo, SP

Follow-on do FII Excellence.
Pela primeira vez na história
dos FIIs houve demanda para
dois lotes complementares

2011
R$ 115 Milhões

2010
R$ 367 Milhões

2010
R$ 167 Milhões

2009
R$ 100 Milhões

2008
R$ 95 Milhões

2007
R$ 65 Milhões

Follow-on do BC Fundo de
Fundos, com R$ 15 Milhões
de lote complementar

Oferta secundária BC Fund.

Estruturação do FII Campus
Faria Lima, um fundo
composto pelo edifício do
Ibmec, SP

Estruturação de um FII
composto por 15% do Parque
Dom Pedro Shopping Center,
em Campinas - SP

Estruturação de um FII
composto por uma fração do
Shopping West Plaza, SP

Estruturação do FII Hotel
Maxinvest, composto por
aprox. 600 flats em São Paulo

2006
R$ 65 Milhões

2004
R$ 105 Milhões

2003
R$ 105 Milhões

Estruturação de um FII
formado pelo Hospital N. Sra.
de Lourdes, São Paulo, SP

Estruturação de um FII para
Hines formado pelo Torre
Almirante, um edificío
comercial, Classe AAA de
42.000 m2 no RJ

Estruturação de um FII para
CEF formado pelo Edificio
Almirante Baroso, um
comercial de 20.000 m2 no
RJ

2001
R$ 380 Milhões
Estruturação de um FII para
FUNCEF e Tishman Speyer
formado pela Torre Norte
um edifício comercial Classe
AAA com 62.000 m2 em SP
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1999
R$ 40 Milhões
Estruturação do primeiro FII
para varejo, para o Shopping
Pátio Higienópolis em São
Paulo, SP

Por Instrumento Particular celebrado em 16 de agosto de 2012, as partes substituíram a
Brazilian Mortgages na atividade de administração do Fundo, nos termos do artigo 66,
inciso II, da Instrução CVM 409, e do artigo 37, § 1º, da Instrução CVM 472, pelo BTG
Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM para exercer o cargo de Administradora do
Fundo, em substituição da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária. A alteração da
Administradora decorreu, indiretamente, de operações societárias que resultaram na
aquisição do controle indireto da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária por
empresas do Grupo BTG. Com efeito, a transferência da administração dos Fundos de
Investimentos Imobiliários estruturados e administrados pela Brazilian Mortgages
Companhia Hipotecária, o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM terá mais de
R$11,5 bilhões em Fundos de Investimentos Imobiliários administrados.
A atual Administradora do Fundo, o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, é
subsidiária integral do Coordenador Líder, sendo dedicada exclusivamente à prestação de
serviços de administração de recursos financeiros de terceiros.
Na data deste Prospecto, o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM administra
aproximadamente R$96,0 bilhões em recursos de terceiros e ocupa a 8ª posição entre os
maiores administradores de recursos do Brasil segundo dados da ANBIMA referentes ao
mês de junho de 2012.
A tabela abaixo elenca os fundos de investimento imobiliários que são atualmente
administrados pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM:

#

Fundo

Objetivo

Patrimônio Líquido

1

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Empreendimentos
AMETISTA - FII
Comerciais

R$453.755,69

2

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Lojas/Shopping
FII ANCAR IC

R$541.534.350,97

3

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Faculdade
FII ANHANGUERA EDUCACIONAL

R$66.683.612,90

4

BC
FUNDO
DE
FUNDOS
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS -FII

R$152.494.597,12

5

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Empreendimentos
BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS - FII Comerciais

R$97.189.796,50

6

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Empreendimentos
BM CENESP - FII
Comerciais

R$230.851.246,49

DE

Fundos
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#

Fundo

Objetivo

Patrimônio Líquido

7

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Empreendimentos
BM CYRELA THERA CORPORATE - FII
Comerciais

R$132.673.410,00

8

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Empreendimentos
BRASÍLIA PARKING - FII
Comerciais

R$31.308.521,33

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Empreendimentos
9 FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE
Comerciais
FUND

R$ 1.788.072.512,62

10

BRPR 68 FUNDO DE INVESTIMENTO Empreendimentos
IMOBILIÁRIO - FII DESENVOLVIMENTO II
Comerciais

R$515.472.285,58

11

BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO
CRIs
IMOBILIÁRIO - FII RECEBÍVEIS

R$ 2.000,00

12

BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO Empreendimentos
IMOBILIÁRIO - FII RENDA II
Comerciais

R$ 2,206.44

13

BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO Empreendimentos
IMOBILIÁRIO - FII RENDA III
Comerciais

R$ 185,159,838.55

14

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Universidades
FII CAMPUS FARIA LIMA

R$ 230,007,680.00

15

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Empreendimentos
FII COMERCIAL PROGRESSIVO II
Comerciais

R$ 331,225,219.47

16

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Empreendimentos
FII ED ALMIRANTE BARROSO
Comerciais

R$ 246,158,467.22

17

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Empreendimentos
FII EDIFÍCIO CASTELO
Comerciais

R$ 161,172,977.88

18

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Lojas/Shoppings
ELDORADO - FII

R$ 546,100,035.29

19

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CRIs
FII EXCELLENCE

R$ 150,161,857.43

20

EXITUS
FUNDO
IMOBILIÁRIO - FII

Fazendas

R$ 420,591,437.50

21

FLORIPA
SHOPPING
FUNDO
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Lojas/Shoppings

R$ 53,228,873.04

22

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Industrial/Logística
FII GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS

R$ 75,119,952.76

23

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Hospital
FII HOSPITAL DA CRIANÇA

R$ 52,773,567.92

DE

INVESTIMENTO

DE
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#

Fundo

Objetivo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 24 FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE Hospital
LOURDES

Patrimônio Líquido

R$ 231,052,284.24

25

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Hotel/Flats
FII HOTEL MAXINVEST

R$ 166,694,934.45

26

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Lojas/Shoppings
FII MAX RETAIL

R$ 88,726,494.50

27

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Empreendimentos
ONIX
Comerciais

R$ 182,972.40

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 28 FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING Lojas/Shoppings
CENTER

R$ 188,133,723.11

29

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Universidades
PREMIER REALTY

R$ 1,461,420.70

30

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Empreendimentos
FII PRIME PORTFOLIO
Comerciais

R$ 661,588,126.99

31

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Empreendimentos
FII PROPERTY INVEST
Comerciais

R$ 136,418,197.75

32

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Lojas/Shoppings
FII RODOBENS

R$ 19,441,452.38

33

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Empreendimentos
RUBI
Comerciais

R$ 12,609,339.38

34

SABIÁ
FUNDO
IMOBILIÁRIO - FII

R$ 198,478.64

35

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Lojas/Shoppings
FII SHOPPING PARQUE D PEDRO

R$ 1,064,691,920.67

36

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Lojas/Shoppings
FII SHOPPING WEST PLAZA

R$ 99,619,698.46

37

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Empreendimentos
FII TORRE ALMIRANTE
Comerciais

R$ 300,700,752.88

38

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Empreendimentos
FII TORRE NORTE
Comerciais

R$ 695,217,454.42

DE

INVESTIMENTO

Universidades
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#

Fundo

Objetivo

Patrimônio Líquido

39

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Empreendimentos
VBI FL 4440 - FII
Comerciais

R$ 205,821,275.60

40

VENTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO Empreendimentos
IMOBILIÁRIO - FII
Comerciais

R$ 1,034,392,021.77

41

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Lojas/Shoppings
BM JARDIM SUL - FII

R$ 222,306,000.00

42

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Empreendimentos
BM EDIFÍCIO GALERIA - FII*
Comerciais

R$ 381,205,500.00
R$ 11,518,900,251.04

*Fundo em fase final de captação

As informações e documentos relativos ao Fundo estarão disponíveis aos cotistas no
endereço da Administradora acima descrito, bem como em sua página na rede mundial de
computadores da Brazilian Mortgages (www.brazilianmortgages.com.br).
Para informações mais detalhadas sobre as atribuições e responsabilidades da
Administradora, favor referir-se ao Capítulo “A Administradora” da Seção “O Fundo”
deste Prospecto.
Dados de Contato:
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
Endereço: Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte
– Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (55 - 21) 3262-9600
Fax: (55 - 21) 3262-8600
At: Mariana Cardoso
website: https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx
Neste website clicar em “Mercado de Capitais” no menu à esquerda, depois clicar em
“2012” no menu à direita e a seguir em “Prospecto Definitivo” logo abaixo de
“Distribuição Pública de Cotas da 4ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário - FII
BTG Pactual Fundo de Fundos”
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DECLARAÇÃO DA ADMINISTRADORA NOS TERMOS DO ARTIGO 56, DA
INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
A Administradora, representado por seu Diretor Sr. Rodrigo Costa Mennocchi, brasileiro,
casado, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade RG nº 21.268.806-6 e inscrito
no cadastro da Pessoa Física (CPF) sob o nº 212.860.128-21, declara que:
(i)
é o responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das
informações (a) prestadas por ocasião do registro da distribuição das Cotas; e (b) fornecidas
ao mercado durante sua distribuição, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da oferta das Cotas;
(ii)
o Prospecto: (a) contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento,
pelos investidores, das Cotas e de sua oferta, do Fundo, suas atividades, situação
econômico-financeira, os riscos inerentes às suas atividades e quaisquer outras informações
relevantes; (b) contém informações verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta das
Cotas; e (c) foi elaborado de acordo com as normas pertinentes;

RECOMENDAÇÕES DA ADMINISTRADORA
Ademais, assunções, previsões e/ou demais expectativas futuras constantes deste Prospecto
estão sujeitas às incertezas de natureza econômica fora do controle do Fundo ou da
Administradora e, consequentemente, não devem ser entendidas como promessa ou
garantia de resultados futuros ou de performance. Potenciais investidores deverão conduzir
suas próprias investigações sobre tendências ou previsões discutidas ou inseridas, neste
Prospecto, bem como sobre as metodologias e assunções em que se baseiam as discussões
dessas tendências e previsões.
A Administradora recomenda a leitura atenta deste Prospecto, em especial de sua
Seção “Fatores de Risco”.
O registro não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações
prestadas ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, sua viabilidade, sua
administração, situação econômico-financeira, ou sobre as Cotas a serem distribuídas,
e é concedido segundo critérios formais de legalidade.
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COORDENADOR LÍDER
BREVE HISTÓRICO
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores
mobiliários. Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco
Pactual S.A. associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS
Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG
Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de
capitais, fusões & aquisições, wealth management, asset management e sales and trading
(vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e
Recife. Possui, ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque e Hong Kong. Na área de
wealth management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados,
que variam desde asset management a planejamento de corporate finance. Na área de
investment banking, o BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o
mundo, incluindo empresas, governos, hedge fundos, empresas de private equity, bancos,
corretoras e gestores de ativos.
O BTG Pactual participa ativamente das atividades de coordenação e distribuição de
emissões de dívidas e ações para empresas brasileiras nos mercados de capitais. A força da
área de distribuição provém de seu acesso e da prestação de serviços aos vários grupos de
investidores locais e externos, de renda fixa ou dedicados a renda variável. A área de
mercado de capitais do BTG Pactual assessora diversos clientes na captação de recursos no
mercado local, através de operações de debêntures e notas promissórias. Entre as principais,
destacam-se: emissão de debêntures da Telemar Norte Leste em que atuou como um dos
coordenadores em 2006, no valor de aproximadamente R$2,2 bilhões; emissão de
debêntures do BNDESPAR em que atuou como Coordenador Líder em 2007, no valor de
R$6,1 bilhões; emissão de Notas Promissórias da Concessionária do Rodoanel Oeste, em
que atuou como Coordenador Líder em 2008, no valor de R$650 milhões e emissão de
debêntures da Companhia de Concessões Rodoviárias, em que atuou como Coordenador
Líder em 2009, no valor de aproximadamente R$597 milhões.
Além disso, o BTG Pactual coordenou as emissões da Vale, no valor de R$5,5 bilhões e da
Braskem S.A., no valor de R$300 milhões e atuou como coordenador líder das emissões; da
Companhia Siderúrgica Nacional, no valor total de R$600 milhões; das Lojas Americanas
S.A., no valor de R$200 milhões; da Lupatech S.A., no valor de R$227 milhões; da
Camargo Corrêa Cimentos S.A., no valor de R$360 milhões; e da Vicunha Siderurgia S.A.,
no valor de R$1,2 bilhão. Em 2010, o BTG Pactual estruturou as seguintes emissões que
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merecem destaque: 4 concessionárias estaduais do Grupo OHL Brasil, no valor de R$1,4
bilhão; Telemar Norte Leste S.A., no valor de R$2 bilhões; Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A., no valor de R$400 milhões; Transmissora Aliança de
Energia S.A., no valor de R$600 milhões e da Amil Participações S.A. no valor de R$900
milhões. Já em 2011, estruturou a primeira emissão de debêntures da Mills, no valor de
R$270 milhões, bem como as coordenou as emissões da Localiza, Iguatemi, Brookfield e
das subsidiarias da Neoenergia (CELPE e Itapebi) e CCR (ViaOeste), que merecem
destaque.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2011 pelo
número de operações, participando de um total de mais de 100 operações no período,
segundo o ranking da base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar
em 2010 em número de ofertas e 2º em volume de ofertas, ambos de acordo com a
ANBIMA. Em 2009, como assessor financeiro exclusivo da Perdigão na sua fusão com a
Sadia, criando uma das maiores empresas globais da indústria alimentícia, e depois como
coordenador líder do Follow-on subsequente à fusão, recebeu o prêmio de Follow-on do
Ano na América Latina pela LatinFinance. O BTG Pactual também recebeu o prêmio de
IPO do Ano em 2009 na América Latina por sua atuação na oferta de Visanet.
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010 e 2011 como o
‘‘Brazil’s Equity House of the Year’’. O BTG Pactual foi também eleito por três vezes
‘‘World’s Best Equity House’’ (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de ‘‘Equity
House of the Year’’ (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América
Latina renderam seis vezes o título de ‘‘Best Equity House Latin America’’ (Euromoney de
2002 a 2005 e 2007 a 2008). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual
sempre investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores
profissionais do mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos
na área renderam o título de ‘‘#1 Equity Research Team Latin America’’ de 2003 a 2007
(Institutional Investor). No entanto, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no
Brasil, onde o BTG Pactual foi reconhecido pela sua atuação nos últimos oito anos, como
primeiro colocado no ranking da Institutional Investor de 2003 a 2009 e segundo colocado
em 2010 e 2011, segundo o ranking publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda
variável, participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG
Realty, Petrobras, Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da
abertura de capital da Aliansce, Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil
Insurance. Esta posição foi alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual
com seus clientes, com sua atuação constante e de acordo com a percepção de valor
agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação em todas as operações de
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follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou
as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e
Kroton; e os IPOs de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar
também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement agent na oferta
de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e coordenada apenas por bancos
brasileiros, mostrando assim sua forte capacidade de distribuição internacional.
O BTG Pactual também oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em
renda fixa, ações e câmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto
internacionais. Os especialistas em produtos, setores e países oferecem consultoria e
execução de fusões e aquisições de primeira linha. Na área de asset management, as
estratégias de investimento são desenhadas para clientes institucionais, clientes private,
empresas e parceiros de distribuição.
Como assessor financeiro em fusões e aquisições, o BTG Pactual também apresentou forte
atuação tanto em 2010 como em 2011, ficando em primeiro lugar no ranking de fusões e
aquisições nos dois anos, de acordo com a Thomson Reuters, conforme informações em 31
de dezembro em 2010 e 31 de dezembro de 2011. O BTG Pactual assessorou seus clientes
em importantes transações de fusões e aquisições em 2010, como, por exemplo, fusão da
TAM com a LAN, joint-venture entre Cosan e Shell, consolidação da participação detida
pela Petrobras em Braskem e Quattor e venda de participação minoritária no Teuto para a
Pfizer; em 2011, também participou de importantes transações, tais como aquisição do
controle da Usiminas pela Ternium, assessor dos controladores da Schincariol na venda do
controle para a Kirin, fusão da Vanguarda com a Brasil Ecodiesel e venda da WTorre
Properties para a BR Properties. Em 2012, o BTG Pactual tem assessorado seus clientes em
importantes transações, tais como Joint Venture da CIBE com a divisão de concessão do
grupo Atlantia e parceria da MPX com a E.ON.

Dados de Contato:
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 8º a 10º andares, São Paulo, SP
At.: Sr. Daniel Vaz e Sr. Rodrigo Mennocchi
Tel: (11) 3383-2000
Fax:(11) 3383-2566
E-mail: ol-juridico-renda-fixa@btgpactual.com
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COORDENADORES CONTRATADOS
BREVE HISTÓRICO
BANCO OURINVEST S.A.
O Banco Ourinvest S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1.728 - sobreloja, 1º e 2º andares, inscrita no CNPJ sob o
nº 78.632.767/0001-20, sob a supervisão e responsabilidade direta de seu Diretor, Sr. José
Carlos Leme da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade
(RG) nº 4.636.389-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 038.273.728-87, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na
Avenida Paulista, nº 1.728, sobreloja, será o Coordenador Líder da Oferta.
A origem do grupo Ourinvest remete ao ano de 1979, quando foi criada a Ourinvest Sociedade
Brasileira de Metais propiciando o surgimento do primeiro instrumento de 'Hedge Cambial' a
ser colocado em prática no Brasil, contribuindo de maneira decisiva na transformação do
'metal nobre' em ativo financeiro e institucionalizando este mercado no país.
Nos anos seguintes ampliaram-se as modalidades e a sofisticação do mercado financeiro e em
1991 o Banco Ourinvest S.A. foi integrado ao Grupo, operando nas carteiras de investimento,
crédito, financiamento e câmbio integrando assim a estrutura das atividades financeiras do
grupo Ourinvest.
Em 1996 complementando as atividades regulares do Banco, passou a administrar, no
mercado brasileiro, carteiras com garantia do principal investido atreladas à variação do
Índice Bovespa em moeda local. Tal tecnologia, proporcionou a possibilidade de montar
notas estruturadas utilizando-se de opções flexíveis e sofisticadas atreladas ao Índice Bovespa
e listadas na antiga Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), em São Paulo.
Em 1998, o Banco Ourinvest participou como assessor financeiro do primeiro programa de
privatização do Governo do Estado de São Paulo. Em consórcio com outras três empresas,
inclusive uma operadora internacional de rodovias, ganhou a licitação para a operação do
Lote Rodoviário 5 do Programa de Desestatização e Parcerias com a Iniciativa Privada do
Governo do Estado de São Paulo. Esse projeto resultou na fundação da Vianorte S.A., que foi
responsável pela manutenção e operação de 237 km de auto-estradas no trecho da Via
Anhanguera e em outras estradas da região metropolitana de Ribeirão Preto (SP), bem como
pela construção de 87 km de novas estradas.
Os diretores do Banco Ourinvest atuaram nesse projeto como membros do Conselho de
Administração e consultores financeiros, tendo sido responsáveis pela captação de recursos
necessários para investimentos da ordem de R$ 250 milhões. Em 2005 o Grupo iniciou
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negociações com potenciais investidores na área de infraestrutura e esteve ativamente
envolvido na venda e precificação do valor da Vianorte. Em 2006, o projeto foi vendido à
OHL, empresa multinacional do setor.
Atuou como administrador de fundos de investimento imobiliário de 2000 até 2011, tendo se
tornado em 2003 o maior administrador de fundos imobiliários do país, com um portfólio
sob sua administração superior a R$ 4 bilhões.
Desde 1999 o Banco Ourinvest vem atuando, com destaque, como coordenador líder ou
contratado de ofertas públicas de cotas de fundos de investimento imobiliário e desde 2003
vem atuando na intermediação de negociações de cotas de fundos de investimento
imobiliário no mercado de balcão organizado da BM&FBovespa.
Atua também na distribuição de produtos financeiros, tais como: Letras de Crédito
Imobiliários - LCIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRIs, Cotas de Fundos
Imobiliários - FIIs, Certificados de Depósitos Bancários – CDBs, Cotas de Fundos de
Recebíveis – FIDCs, Letras de Crédito do Agronegócio – LCAs e Certificados de Recebíveis
do Agronegócio - CRAs.
Em 2004 o Banco Ourinvest em associação com profissionais do mercado fundou a
Suppliercard, uma administradora de cartões, dos quais o Banco Ourinvest é o agente de
financiamento e emissor, que reinventou a relação entre o fornecedor e sua rede de clientes,
utilizando um sistema de cartão como solução de meio de pagamento.
Hoje o Banco Ourinvest S.A. tem seu foco em operações de tesouraria e finanças
corporativas, propondo-se a encontrar soluções arrojadas, inovadoras e criativas para seus
clientes. Seus especialistas proporcionam um atendimento personalizado, com um aparato de
engenharia financeira que procura a diferenciação para valorizar e proteger cada vez mais o
patrimônio de seus investidores.
Dados de Contato:
Banco Ourinvest S.A.
Endereço: Avenida Paulista, nº 1.728 - sobreloja, 1º e 2º andares – São Paulo – SP - 01310-919
website: www.ourinvest.com.br
Telefone: (55-11) 4081-4444 - Fax: (55-11) 4081-4566
Responsável por Ofertas Públicas: José Carlos Leme da Silva
Email: ofertaspublicas@ourinvest.com.br
Ouvidoria do Banco Ourinvest
Telefone: 0800-6034444
e-mail: ouvidoria@ourinvest.com.br
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XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
Fundada em 2001, a XP proporciona o acesso dos seus clientes a uma gama de produtos e
serviços financeiros em um único provedor, por meio das suas principais divisões de
negócio: Corretora de Valores, Gestão de Recursos de Terceiros, Corretagem de Seguros,
Finanças Corporativas e Educação Financeira.
No ano de 2007, a XP criou a XP Educação, que fornece os cursos de investimentos para
seus alunos e potenciais clientes, fez a aquisição da America Invest, corretora situada no
RJ, e lançou a área institucional da corretora e a XP Corretora.
Em 2008, a XP conquistou o primeiro lugar no Ranking Assessor na BM&FBOVESPA, e
foi a primeira corretora a lançar um fundo de capital protegido. Ademais, a XP se
consolidou como a instituição financeira que mais cresceu no mercado brasileiro.
Em 2009, a XP Educação, por meio de seus cursos de educação financeira, atingiu a marca
de 100.000 alunos.
Em 2010, a XP recebeu um aporte de capital do fundo de private equity Actis no valor de
R$ 100 milhões, destinados à viabilização do crescimento acelerado da corretora como um
todo. A Actis não tem, nem terá, envolvimento algum com a gestão da empresa.
Em 2011, a XP Finanças foi criada, braço da XP Investimentos com o intuito de contribuir
para o desenvolvimento do mercado de renda fixa no Brasil.
Como resultado de sua estratégia, atualmente, a XP é reconhecida pela presença no varejo,
sendo líder nesse segmento (mais de 100.000 clientes), bem como líder no ranking geral
das corretoras independentes do País em 2010, segundo a BM&FBOVESPA. Capacitou
mais de 200.000 alunos e vem se destacando pelo acesso facilitado do investidor ao
mercado, por meio de seus 250 escritórios afiliados e mais de 2.500 assessores de
investimentos, posicionando-se em 1º lugar no ranking de assessores da BM&FBOVESPA.
A XP está entre as 25 companhias vencedoras do prêmio “As Empresas Mais Inovadoras
do Brasil em 2009”, promovido pela revista Época Negócios, em parceria com o Fórum de
Inovação da FGV Eaesp, sendo a única corretora premiada, e integra, ainda, o ranking das
25 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro, segundo pesquisa
realizada em 2009 e 2010 pelo Great Place to Work Institute (GTW), em parceria com a
Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RJ).
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Renda Variável
A XP Investimentos também participa ativamente de ofertas públicas como coordenador e
coordenador contratado, tendo participado no ano de 2011 das ofertas da Autometal S.A.,
do BCFundo de Fundos de Investimento Imobiliário, do Fundo de Investimento Imobiliário
BM CENESP, do XP Gaia Lote I Fundo de Investimento Imobiliário, do AESAPAR Fundo
de Investimento Imobiliário e do Fundo de Investimento Imobiliário The One.
Renda Fixa
Dentro de sua plataforma de negócios, a XP também possui posição de destaque no
mercado de Renda Fixa, distribuindo produtos como: Títulos Públicos, CDB, Debêntures,
LCI, CRI e LCA, tanto no mercado primário, quanto no secundário. Contribuindo para
proporcionar aos seus clientes o acesso a uma gama de produtos e serviços financeiros em
um único provedor.
Entre as Ofertas nas quais a XP participou, também podem ser citadas ofertas com esforços
restritos de distribuição de CRI, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de
2009,conforme alterada, bem como diversas ofertas públicas de distribuição de CRI, nos
termos da Instrução CVM 400/03 e do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Cadeias Produtivas de Minas Gerais em 2011.
Principais atribuições do Coordenador Contratado
As atividades de colocação das Cotas de emissão do Fundo serão exercidas pelo
Coordenador Contratado, nos termos do Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição.
Dados de Contato
XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Endereço: Avenida das Américas, 3.434, bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208
Rio de Janeiro, RJ
website: www.xpi.com.br
Tel.: (11) 3526-1300 - Fax: (11) 3526-1350
Responsável pela Oferta: Sr. Henrique de Loyola R. Alves
E-mail: henrique.loyola@xpi.com.br
Central de Atendimento: 0800 880 3710
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DECLARAÇÃO DOS COORDENADORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56, DA
INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
Os Coordenadores declaram que:
(i)
tomaram todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência , respondendo
pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que:
a) as informações fornecidas pela Administradora do Fundo são verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos Investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da oferta das Cotas; e
b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição,
inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro do
Fundo e as constantes do estudo de viabilidade econômico-financeira do Fundo,
que integram o Prospecto, são suficientes, permitindo aos Investidores uma tomada
de decisão fundamentada a respeito da oferta; ; e
(ii) o Prospecto contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos
Investidores, das Cotas e de sua oferta, do Fundo, suas atividades, situação econômicofinanceira, os riscos inerentes às suas atividades e quaisquer outras informações relevantes;
e (b) foi elaborado de acordo com as normas pertinentes.
O registro da oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das
informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, sua viabilidade,
sua administração, sua situação econômico-financeira ou sobre as Cotas a serem
distribuídas e é concedido segundo critérios formais de legalidade.
CONSULTOR DE INVESTIMENTOS
A BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda assumiu o controle societário da Brazilian
Capital Companhia de Gestão de Investimentos Imobiliários. A alteração decorreu de
operações societárias que resultaram na aquisição do controle indireto da Brazilian Capital
Companhia de Gestão de Investimentos Imobiliários por empresas do Grupo BTG.
Consultor de Investimentos:
BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda (por meio de sua controlada Brazilian Capital) Av.
Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 10º andar– São Paulo / SP
Contato: Sr. Marcelo Fedak e Sr. Gastão de Souza Mello Valente
Tel: (11) 3383-2000 - Fax: (11) 3383-2001
Website: www.btgpactual.com
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13. IDENTIFICAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS
Administradora:
A Administradora do Fundo é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, empresa
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº
501 - 5º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, sob a supervisão e
responsabilidade direta de seu Diretor responsável cujo nome pode ser encontrado no
endereço eletrônico da CVM (www.cvm.gov.br) e no endereço eletrônico da
Administradora ( https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx), o qual
representa o Fundo em todos os seus negócios, sempre de acordo com os termos do
Regulamento e no melhor interesse dos Cotistas.
Dados de Contato:
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Endereço: Praia de Botafogo,, nº 501, 5º andar - parte
Rio de Janeiro – RJ
Telefone/Fax: (55 - 21) 3262-9600
Fax: (55 - 21) 3262-8600
At: Mariana Cardoso
website: https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx
Neste website clicar em “Mercado de Capitais” no menu à esquerda, depois clicar em
“2012” no menu à direita e a seguir em “Prospecto Definitivo” logo abaixo de
“Distribuição Pública de Cotas da 4ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário - FII
BTG Pactual Fundo de Fundos”
Auditor Independente:
Os serviços de auditoria das demonstrações financeiras do Fundo serão prestados pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PWC).
A PWC refere-se ao conjunto global de firmas PricewaterhouseCoopers, cada uma delas
constituindo uma pessoa jurídica totalmente autônoma e independente, organizadas como
um "network" (rede) de sociedades
A PWC presta serviços de auditoria, assessoria tributária e societária, consultoria de gestão
e terceirização de processos, atuando com entidades de diversos segmentos de atividade
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econômica. Conecta seus conhecimentos, experiências e soluções para criar valor para os
clientes e stakeholders, agregando a reconhecida credibilidade de sua marca.
Mais de 163.000 (cento e sessenta e três mil) pessoas, em todo o mundo trabalham de
maneira integrada, garantindo a qualidade e a excelência dos serviços prestados. Entre os
clientes das firmas que compõe seu network estão algumas das maiores organizações
mundiais, com atuação em variados setores.
A PWC atua no Brasil desde 1915, possuindo mais de 140 (cento e quarenta) sócios e cerca
de 4.100 (quatro mil e cem) funcionários em seus 16 (dezesseis) escritórios, sendo líder de
mercado no Brasil há quase de 100 (cem) anos.
Pelos serviços prestados, a empresa de auditoria faz jus ao pagamento da remuneração
definida em contrato específico, a qual vem sendo paga pelo Fundo.
Dados de Contato:
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400
Torre Torino - Água Branca
05001-903 - São Paulo – SP
website: www.pwc.com.br
Telefone/Fax: (55-11) 3674.2000
Fax: (11) 3674-2077
Responsável: João Santos
Contato: Thais Romano
e-mail: joao.santos@br.pwc.com

Instituição Escrituradora:
O Fundo contratou o Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º
andar, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, para prestar os serviços de custódia
dos ativos financeiros, tesouraria e controladoria, bem como escrituração das Cotas do
Fundo.
O Escriturador/Instituição Depositária presta ao Fundo serviços de custódia de ativos
financeiros, controladoria e escrituração das Cotas.
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Pelos serviços de custódia de ativos financeiros e escrituração das Cotas prestados ao
Fundo, o Escriturador/Instituição Depositária faz jus a uma remuneração acordada com a
Administradora, devendo tal remuneração ser deduzida da remuneração devida aa
Administradora, apenas quando se referir ao serviço de escrituração das Cotas.
Dados de Contato:
Itaú Corretora de Valores S.A.
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar
CEP: 04310-030 – São Paulo – SP
website: www.itaucustodia.com.br
Central de Atendimento: (55-11) 3247-5721
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14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O Prospecto da Oferta estará disponível para os Investidores no endereço dos
Coordenadores, bem como poderá ser consultado por meio da Internet nos websites
(i) www.btgpactual.com, (ii) www.ourinvest.com.br, (iii) www.xpi.com.br (iv)
www.cvm.gov.br, (v) www.bmfbovespa.com.br,
Quaisquer outras informações complementares ou esclarecimentos sobre o Fundo
e/ou a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, ou à Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Rio de Janeiro
Endereço

Telefone:
São Paulo
Endereço
Telefone:

Rua Sete de Setembro, nº 111, 2°, 3°, 5°, 6° (parte), 23°, 26° ao 34°
andares
CEP 20050-901, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
55-21 3233-8686

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza
CEP: 01333-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
55-11 2146-2000
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BANCO BTG PACTUAL S. A.
CNPJ/MF nº 30.306.294/0002-26
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 8º a 10º andares - São Paulo SP
Tel: (11) 3383-2000Fax:(11) 3383-2566
E-mail: ol-juridico-renda-fixa@btgpactual.com

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS - BOLETIM DE
SUBSCRIÇÃO DE COTAS
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1ª via - Coordenador; 2ª via – Escriturador; 3º via – Subscritor; 4ª via – Administrador(verso

do Boletim de Subscrição)
INSTRUÇÕES PARA SUBSCRIÇÃO DAS COTAS

1.

A oferta de cotas do Fundo se dará através de instituição integrante do sistema de distribuição do mercado de
valores mobiliários, nas condições especificadas neste boletim de subscrição.

2.

A subscrição das cotas deverá ser feita no prazo máximo de 6 (seis) meses, contado da data da publicação do
anúncio de início de distribuição.

3.

As cotas deverão ser subscritas pelos investidores no mercado de balcão não organizado, administrado pela

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”).
4.

A integralização das cotas deverá ser feita em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, observado o
procedimento de liquidação adotado pela BM&FBOVESPA, nos termos do Prospecto.

5.

As cotas a serem emitidas serão nominativas, escriturais, terão direito a voto e participarão dos resultados
auferidos pelo Fundo nos termos do disposto no Regulamento e Prospecto do lançamento.

6.

Nos termos do disposto nos incisos II e III, do artigo 26, do Regulamento do Fundo, fica assegurado aos cotistas
o direito de preferência na subscrição das novas cotas, na proporção do número de cotas subscritas e
integralizadas que possuir, direito este a ser exercido pelo prazo de 10 (dez) dias corridos. Este prazo terá início
no quarto dia útil após a data da publicação do anúncio de início da oferta. Os cotistas poderão exercer ou ceder
o seu direito de preferência entre os próprios cotistas ou a terceiros. Será conferido um período adicional de 5
(cinco) dias corridos para que os cotistas que tiverem subscrito cotas no prazo para o exercício do direito de
preferência possam se habilitar a subscrição de eventuais sobras de cotas não subscritas anteriormente. Esse
novo período deverá ser iniciado no segundo dia útil após o encerramento do prazo para o exercício do direito de
preferência. Cada cotista poderá subscrever o total das sobras, limitado à proporção de Cotas que o cotista tiver
subscrito durante o período de preferência.

7.

Será admitida a subscrição parcial das Cotas da emissão, desde que sejam captados, no mínimo, R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais). Ao se atingir essa captação, o Coordenador poderá optar a qualquer
momento pelo encerramento da Oferta, se assim julgar necessário.

Caso não sejam subscritas as Cotas

correspondentes a tal valor, a 4ª (quarta) emissão do Fundo será cancelada, ficando a instituição financeira,
responsável pelo recebimento dos valores integralizados pelos cotistas, obrigada a ratear entre os subscritores
que tiverem integralizado suas cotas em moeda corrente, na proporção das cotas subscritas e integralizadas da
emissão, os recursos financeiros captados pelo Fundo e, se for o caso, os rendimentos líquidos auferidos pelas
aplicações em fundos de renda fixa realizadas no período, sendo certo que não serão restituídos aos cotistas os
recursos despendidos com o pagamento de tributos incidentes sobre a aplicação financeira, os quais serão
arcados pelos investidores na proporção dos valores subscritos e integralizados. Em atendimento ao disposto no
artigo 31 da Instrução CVM 400 e observado o procedimento operacional da BM&FBovespa, o subscritor pode, no
ato da aceitação, subscrever cotas no mercado de balcão não organizado e indicar se, ocorrendo a subscrição
parcial das cotas, pretende ou não participar do Período de Retratação. O Período de Retratação terá início após a
última Data de Liquidação quando será publicado comunicado (“Comunicado ao Mercado”), informando o total de
Cotas distribuídas e o montante total captado pelo Fundo em razão das Cotas subscritas e integralizadas no
âmbito da Oferta. No Período de Retratação, o investidor deverá, no prazo de 05 (cinco) Dias Úteis, a contar da
data de publicação do Comunicado ao Mercado, enviar comunicação à instituição financeira participante da Oferta
com a qual efetuou sua ordem de subscrição de Cotas, informando se pretende receber: (i) a totalidade das
Cotas ofertadas; (ii) a proporção entre o número de cotas efetivamente distribuídas e o número de Cotas
ofertadas (500.000 quinhentas mil cotas), definida conforme critério do próprio investidor, mas que não poderá
ser inferior ao mínimo de 100 (cem) cotas da Emissão previsto para a Oferta. ou ainda, (iii) se pretende cancelar
o investimento, presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do investidor em receber a totalidade das
cotas por ele subscritas.
8. Em caso de revogação ou a modificação da Oferta, serão divulgadas imediatamente por meio de publicação de
anúncio de retificação, nos mesmos meios utilizados para a divulgação do Anúncio de Início de Distribuição,
conforme o disposto no Artigo 27, da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM nº
400/03”). Após a publicação do anúncio de retificação, somente serão aceitas ordens dos Investidores que
estiverem cientes de que a Oferta original foi alterada, nos termos do anúncio de retificação, e de que tem
conhecimento das novas condições. Além da publicação do anúncio de retificação, os Investidores que já tiverem
aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente a respeito da modificação relevante efetuada, para que
confirmem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a
declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio. Em qualquer hipótese, a revogação torna
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ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos
Investidores aceitantes os valores, bens e/ou direitos dados em contrapartida à aquisição das Cotas do Fundo, na
forma e condições previstas neste Prospecto.
9.

Somente depois de integralizadas as cotas poderão ser negociadas secundariamente no Mercado de Balcão
Organizado, administrado pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”).

10.

Não há limitação à subscrição ou aquisição de cotas do Fundo por qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, ficando ressalvado que se o Fundo aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha
como incorporador, construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele
ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do Fundo, o mesmo passará a sujeitar-se à tributação
aplicável às pessoas jurídicas.

11.

De acordo com o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, o cotista não poderá requerer o
resgate de suas cotas.

12.

De acordo com o disposto no item XI do Anexo IV da instrução CVM 400/03, o registro da presente
distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em
julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre as cotas a serem
distribuídas.

13.

Instituição Depositária/Escriturador: Itau Unibanco S.A., localizado Pça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Olavo Setúbal, São Paulo, Estado de São Paulo.

14.

Coordenador Líder do Lançamento: Banco BTG Pactual S.A, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3729, 8º a
10º andares, São Paulo, Estado de São Paulo

15.

Coordenadores Contratados do Lançamento: Banco Ourinvest S/A, com sede na Av. Paulista nº 1728, sobreloja,
1º e 2º andares, São Paulo, Estado de São Paulo e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários, com sede na Av, das Américas nº 3434, bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208, Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro

16.

Administradora do Fundo: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM , com sede na Praia de Botafogo nº 501 5º andar - parte, Rio de Janeiro, Estado do rio de Janeiro.

17. O Prospecto da oferta está disponível para os investidores no endereço do Coordenador Líder, bem como poderá
ser consultado por meio da internet nos seguintes sites: www.btgpactual.com,
www.xpi.com.br, , www.bmfbovespa.com.br e www.cvm.gov.br.

131

www.ourinvest.com.br,

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

ANEXO 06 - Cópia do Contrato de Escrituração de Cotas
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ANEXO 07 - Declarações nos Termos do Artigo 56, da ICVM nº 400/03
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ANEXO 08 - Cartão de CNPJ/MF
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

11.026.627/0001-38
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

27/07/2009

NOME EMPRESARIAL

BC FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - FII
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

64.70-1-03 - Fundos de investimento imobiliários
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

222-4 - CLUBE/FUNDO DE INVESTIMENTO
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV PAULISTA

1728

SL,1, 2 E 11 ANDARES

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

01.310-919

BELA VISTA

SAO PAULO

SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

27/07/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.
Emitido no dia 12/01/2010 às 17:01:58 (data e hora de Brasília).
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ANEXO 09 - Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria de Investimentos
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ANEXO 10 - Histórico de Rentabilidade
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HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
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ANEXO 11: Relação das Instituições Participantes da Oferta
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1. BANCO BTG PACTUAL S.A
2. BANCO OURINVEST S.A.
3. XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A
4. ATIVA S.A. CTCV
5. BANIF CVC S.A
6. COINVALORES CCVM LTDA.
7. CONCORDIA S.A. CVMCC
8. FATOR S.A. CV
9. GRADUAL CCTVM S/A
10. MAXIMA S/A CTVM
11. OCTO CTVM S/A
12. PETRA PERSONAL TRADER CTVM S.A
13. PLANNER CV S.A
14. SLW CVC LTDA.
15. SOCOPA SC PAULISTA S.A.
16. CORRETORA SOUZA BARROS CT S.A.
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