
A data deste Prospecto é 17 de dezembro de 2018

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

PEGASUS EVERGREEN FEEDER  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ/MF nº 31.403.381/0001-83

Classificação ABVCAP/ANBIMA: Diversificado Tipo 3
Classificação CVM: Multiestratégia

Registro da Oferta na CVM das Cotas Classe A: CVM/SRE/RFP/2018/007 
Código ISIN Cotas Classe A: BR0088CTF007

Registro da Oferta na CVM das Cotas Classe B: CVM/SRE/RFP/2018/008
Código ISIN Cotas Classe B: BR0088CTF015

Registro da Oferta na CVM das Cotas Classe C: CVM/SRE/RFP/2018/009
Código ISIN Cotas Classe C: BR0088CTF023

O PEGASUS EVERGREEN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 31.403.381/0001-
83 (“Fundo”), fundo de investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 578, de 30 de agosto de 2016 (“Instrução CVM 
578”), realizará sua primeira emissão e distribuição pública de até 5.000 (cinco mil) cotas de classe A (“Cotas Classe A”), 4.000 (quatro mil) cotas de classe B (“Cotas Classe B”) e 1.000 (mil) cotas de classe C (“Cotas Classe 
C” e, em conjunto com as Cotas Classe A e Cotas Classe B, “Cotas”), todas nominativas e escriturais e com preço de emissão de R$ 1.000,00 (mil reais) (“Primeira Emissão”, sendo para as Cotas Classe A, a “Oferta Classe 
A”, para as Cotas Classe B a e “Oferta Classe B” e para as Cotas Classe C, e “Oferta Classe C”, todas em conjunto referidas como “Oferta”), perfazendo o montante total de até:

R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), sendo

R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) para as Cotas Classe A,

R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais) para as Cotas Classe B, e

R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) para as Cotas Classe C

O Fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 59.281.253/0001-23, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de fundos conforme Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006 (“Administrador”). O Fundo tem sua carteira de investimentos 
(“Carteira”) gerida pela Investimage Administradora de Recursos Ltda., sociedade limitada com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua do Carmo, 71, 5° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o  
nº 09.544.103/0001-97, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme o Ato Declaratório nº 10.005, de 21 de agosto de 2008 (“Gestor”).

O Fundo foi constituído e a realização da Oferta foi aprovada por meio do instrumento particular de constituição firmado mediante ato único do Administrador em 27 de agosto de 2018 e registrado na mesma data perante 
o 1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, sob o nº 191.136-3. O registro de funcionamento do fundo perante a CVM foi concedido automaticamente em  
28 de setembro de 2018, ocasião em que foram disponibilizados os documentos exigidos pela Instrução CVM 578 por meio do Sistema de Gestão de Fundos Estruturados (SGF), nos termos do Ofício-Circular 
nº 2/2017/SIN/CVM. A versão do regulamento em vigor nesta data foi aprovada mediante ato único do Administrador em 27 de agosto de 2018 por meio do Instrumento Particular de Constituição do Fundo e registrado na 
mesma data perante o 1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, sob o nº 191.136-4 (“Regulamento”). O Fundo é destinado a Investidores Qualificados, nos termos 
da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539”), sendo que a Oferta Classe A e a Oferta Classe B serão destinadas aos investidores que possuam relacionamento comercial 
com sociedades integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder (conforme definido abaixo), observados os valores mínimos de investimento aqui estabelecidos, e a Oferta Classe C será destinada aos diretores e 
empregados do Coordenador Líder e outras sociedades integrantes de seu grupo econômico. 

O Fundo possui prazo de duração de 12 (doze) anos, contados da primeira integralização de cotas, podendo ser prorrogado por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas (“Prazo de Duração”). O Fundo tem por objetivo 
investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu Patrimônio Líquido em cotas de fundos de investimento em participações, especificamente em cotas de emissão do Pegasus Evergreen Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.020.206/0001-07 (“Master”). O Master, por sua vez, tem como objetivo investir em ações, bônus de subscrição, debêntures simples e/ou outros títulos e 
valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de empresas do mercado de mídia e entretenimento, incluindo (i) empresas nascentes e empresas emergentes; (ii) com modelos de negócio estáveis e 
escalonáveis; (iii) que tenham preferencialmente atingido o breakeven point; (iv) com modelo de geração de receita capaz de proporcionar crescimento do fluxo de caixa; (v) líderes no brasil dentro do segmento de atuação e/
ou com potencial de internacionalização; e (vi) tendo geração de conteúdo como parte inerente a sua atuação, observados os termos e condições estabelecidos no seu respectivo regulamento. 

As Cotas serão objeto de distribuição pública primária, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e suas alterações posteriores (“Instrução CVM 400”), exclusivamente no mercado brasileiro, coordenada 
pelo Banco BTG Pactual S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 10º a 15º andares, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.306.294/0002-26 (“Coordenador Líder”). A Oferta será registrada na CVM nos termos da Instrução CVM 400. A manutenção da Oferta Classe A está condicionada à subscrição de, no mínimo, 
3.000 (três mil) Cotas Classe A, totalizando o montante mínimo de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) (“Volume Mínimo da Oferta Classe A”), a manutenção da Oferta Classe B está condicionada à subscrição de, no 
mínimo, 100 (cem) Cotas Classe B, totalizando o montante mínimo de R$100.000,00 (cem mil reais) (“Volume Mínimo da Oferta Classe B”) e A manutenção da Oferta Classe C está condicionada à subscrição de, no mínimo, 
50 (cinquenta) Cotas Classe C, totalizando o montante mínimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (“Volume Mínimo da Oferta Classe C”), e quando referidos indistintamente, um (“Volume Mínimo da Oferta”). Após atingido 
um Volume Mínimo da Oferta, a Oferta poderá ser encerrada a qualquer momento, conforme decidido pelo Coordenador Líder, em conjunto com o Gestor. Além disso, no âmbito da oferta, os investidores das Cotas Classe A 
deverão subscrever o montante mínimo de 250 (duzentas e cinquenta) Cotas Classe A cada (“Volume Mínimo por Investidor Classe A”), os investidores das Cotas Classe B deverão subscrever o montante mínimo de 100 
(cem) Cotas Classe B cada (“Volume Mínimo por Investidor Classe B”) e os investidores das Cotas Classe C deverão subscrever o montante mínimo de 50 (cinquenta) Cotas Classe C cada (“Volume Mínimo por Investidor 
Classe C”, e quando referidos indistintamente, um “Volume Mínimo por Investidor”). As Cotas serão integralizadas nos termos do Compromisso de Investimento celebrado por cada investidor quando da subscrição das Cotas.

ADEMAIS, DIVERSOS FATORES PODERÃO AFETAR A RENTABILIDADE DO FUNDO, NOTADAMENTE CONFORME DESCRITO NO REGULAMENTO E NESTE PROSPECTO. O INVESTIMENTO NO FUNDO 
APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 55 a 58 DESTE PROSPECTO. Não há garantia de completa eliminação 
de possibilidade de perdas para o Fundo e, consequentemente, para o investidor. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. O FUNDO DE QUE TRATA 
ESTE PROSPECTO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DO COORDENADOR LÍDER, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO 
GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A Oferta e as Cotas não contam com classificação de risco. Não há compromisso ou garantia por parte do Administrador de que o objetivo de investimento do Fundo será atingido.  
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO E/OU NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.
 
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO E DO MASTER, PORÉM NÃO OS SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA 
TANTO DESTE PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO E DO MASTER, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO E DO MASTER, 
BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.

Todo cotista, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio de termo de adesão ao Regulamento e ciência de risco, que recebeu exemplar deste Prospecto e do Regulamento, que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de 
sua política de investimento, da composição da Carteira, da taxa de administração, dos riscos associados ao seu investimento no Fundo e da possibilidade de ocorrência de variação e perda no patrimônio líquido do Fundo, 
e, consequentemente, de perda, parcial ou total, do capital investido pelo investidor, inclusive podendo resultar na obrigação do investidor em aportar recursos adicionais àqueles investidos inicialmente, e que fez sua própria 
pesquisa, avaliação e investigação independentes sobre o Fundo e, considerando sua situação financeira e objetivos de investimento, tomou a decisão de prosseguir com a subscrição de Cotas, tendo acesso a todas as 
informações que julgou necessárias à tomada da decisão de investimento nas Cotas. 

NÃO HÁ GARANTIAS DE QUE O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS COTISTAS DO FUNDO QUANDO DA AMORTIZAÇÃO E/OU RESGATE TOTAL 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 ITEM “TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AOS 
COTISTAS” DA SEÇÃO “CARACTERÍSTICAS DO FUNDO”, NAS PÁGINAS 52 E 54 DESTE PROSPECTO, RESPECTIVAMENTE.
 
ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DA ABVCAP E DA ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA 
OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. 
A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, DA ABVCAP OU DA ANBIMA, GARANTIA DE 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO SEU ADMINISTRADOR, 
DE SEU OBJETIVO E DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E, TAMPOUCO,  
FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

OS VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DA PRESENTE OFERTA NÃO SERÃO NEGOCIADOS EM BOLSA DE VALORES OU EM SISTEMA DE MERCADO DE BALCÃO, NÃO PODENDO SER ASSEGURADA A 
DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE OS PREÇOS PRATICADOS OU SOBRE OS NEGÓCIOS REALIZADOS.

COORDENADOR LÍDER GESTOR

Fundo de acordo com o Código da ABVCAP/ANBIMA
de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de
Investimento em Participações e Fundos de Investimento
em Empresas Emergentes.
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1. DEFINIÇÕES 
 

Para os fins do disposto neste Prospecto, os termos e expressões em letra maiúscula utilizados 

neste Prospecto terão os significados atribuídos a eles abaixo. Além disso, (a) os cabeçalhos e 
títulos deste Prospecto servem apenas para conveniência de referência e não alterarão ou 

afetarão o significado ou a interpretação de quaisquer disposições deste Prospecto; (b) os termos 
“inclusive”, “incluindo” e “particularmente” serão interpretados como se estivessem 

acompanhados do termo “exemplificativamente”; (c) sempre que for adequado para o contexto, 

cada termo tanto no singular quanto no plural incluirá o singular e o plural, e os pronomes 
masculino e feminino incluirão os gêneros masculino e feminino; (d) referências a qualquer 

documento ou instrumento incluem todas as suas alterações, substituições, consolidações e 
respectivas complementações, salvo se expressamente disposto de forma diversa; (e) referências 

a disposições legais serão interpretadas como referências às disposições respectivamente 
alteradas, estendidas, consolidadas ou reformuladas; (f) salvo se de outra forma expressamente 

estabelecido neste Prospecto, referências a capítulos, itens, parágrafos, incisos ou anexos 

aplicam-se aos capítulos, itens, parágrafos, incisos e anexos deste Prospecto; (g) todas as 
referências a quaisquer partes incluem seus sucessores, representantes e cessionários 

autorizados; e (h) todos os prazos previstos neste Prospecto serão contados na forma prevista 
no artigo 224 da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada, isto é, excluindo-

se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

 

ABVCAP Significa a Associação Brasileira de Venture Capital e 
Private Equity. 
 

Administrador Significa o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. 
DTVM, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado 
do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º 
andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
59.281.253/0001-23, devidamente autorizado pela 
CVM para a atividade de administração de carteiras de 
valores mobiliários, conforme Ato Declaratório n.º 
8.695, de 20 de março de 2006. 
 

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

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

Anúncio de Início Significa o anúncio de início da Oferta, a ser divulgado 
nas páginas da rede mundial de computadores do 
Coordenador Líder, do Administrador e da CVM, nos 
termos dos artigos 29 e 54-A da Instrução CVM 400. 
 

Assembleia Geral Significa a Assembleia Geral de Cotistas. 
 

Auditores Independentes 

 

Significa os responsáveis pela auditoria das 
demonstrações contábeis do Fundo, cujas informações 
encontram-se disponíveis aos Cotistas na página do 
Administrador. 
 

B3 Significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 
 

BACEN Significa o Banco Central do Brasil. 
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Capital Comprometido Significa o número de Cotas que os Cotistas se 

comprometerem a integralizar quando da assinatura 
do boletim de subscrição de Cotas e do respectivo 

Compromisso de Investimento, multiplicado pelo 
respectivo Preço de Emissão dessas Cotas.  

 

Capital Investido Significa o montante que venha a ser efetivamente 
aportado por cada Cotista no Fundo, mediante a 

integralização das respectivas Cotas, nos termos dos 
respectivos Compromissos de Investimento.  

 

Carteira Significa a carteira de investimentos do Fundo, 
composta por Cotas do Master e Outros Ativos. 

 

CCBC Significa a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. 
 

Chamada de Capital Significa cada aviso entregue aos Cotistas de tempos 

em tempos pelo Administrador, conforme instruído 
pelo Gestor, o qual informará o momento e o valor das 

integralizações de Cotas que deverão ser feitas pelos 
Cotistas, por meio da qual os Cotistas deverão realizar 

aportes de recursos no Fundo para: (i) a realização de 

investimentos em Cotas do Master, nos termos do 
Regulamento; e/ou (ii) o pagamento de despesas e 

encargos do Fundo. 
 

Código ABVCAP/ANBIMA 

 

Significa o Código ABVCAP / ANBIMA de Regulação e 

Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE, 
publicado pela ABVCAP e pela ANBIMA. 

 

Comitê de Acompanhamento 
 

Significa o comitê de acompanhamento do Fundo, 
composto pelos Cotistas Classe A e pelo Gestor, cujo 

funcionamento, atribuições e obrigações se encontram 
descritos no Capítulo VI do Regulamento. 

 

Companhias Alvo Significa as sociedades por ações de capital aberto ou 
fechado, ou sociedades limitadas, constituídas e 

existentes de acordo com as leis da República 
Federativa do Brasil, que (i) cumpram as exigências 

estabelecidas no Capítulo V do Regulamento, 

conforme aplicável, e (ii) sejam qualificadas para 
receber os investimentos do Master. 

 

Companhias Investidas 
 

Significa as Companhias Alvo que efetivamente 
receberam investimentos do Master. 

 

Compromisso de Investimento Significa cada “Instrumento Particular de 

Compromisso de Investimento para Subscrição e 

Integralização de Cotas e Outras Avenças”, que será 
assinado por cada Cotista no ato de subscrição de suas 

Cotas, o qual regulará os termos e condições para a 
integralização das Cotas pelo respectivo Cotista. 

 

Conflito de Interesses Significa toda matéria ou situação que possa 
proporcionar vantagens ou benefícios diretos aos 

Cotistas, seus representantes e prepostos, ao 
Administrador, ao Gestor, pessoas que participem 
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direta ou indiretamente da gestão das Companhias 

Alvo e/ou Companhias Investidas com influência 
efetiva na gestão e/ou definição de suas políticas 

estratégicas, ou para outrem que porventura tenha 
algum tipo de interesse com a matéria em pauta ou 

que dela possa se beneficiar. 

 

Contrato de Gestão Significa o “Contrato de Gestão de Fundo de 

Investimento e Outras Avenças”, firmado entre o 

Fundo, representado pelo Administrador, e o Gestor, 

por meio do qual o Gestor foi contratado pelo Fundo 

para a prestação dos serviços de gestão da Carteira, 

conforme o mesmo venha a ser aditado, modificado 

ou complementado de tempos em tempos. 

 

Controvérsia Significa toda e qualquer disputa, controvérsia ou 

pretensão oriunda do Regulamento ou a ele 

relacionada, inclusive quanto ao seu cumprimento, 

interpretação ou extinção, envolvendo qualquer Parte 

Interessada. 

 

Coordenador Líder Significa o BTG Pactual S.A. instituição integrante do 

sistema de distribuição de valores mobiliários, com 

sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 10º a 15º 

andares, inscrita no CNPJ/MF sob 

n.º 30.306.294/0002-26. 

 

Cotas Significa as Cotas Classe A, Cotas Classe B e as Cotas 

Classe C, referidas em conjunto e indistintamente. 

 

Cotas Classe A Significa as cotas classe A do Fundo, cujos termos e 

condições estão descritos no Regulamento e em cada 

Suplemento. 

 

Cotas Classe B Significa as cotas classe B do Fundo, cujos termos e 

condições estão descritos no Regulamento e em cada 

Suplemento. 

 

Cotas Classe C Significa as cotas classe C do Fundo, cujos termos e 

condições estão descritos no Regulamento e em cada 

Suplemento. 

 

Cotas do Master Significa as cotas, em série única, de emissão do 

Master. 

 

Cotistas Significa os Cotistas Classe A, os Cotistas Classe B e o 

Cotistas Classe C referidos em conjunto e 

indistintamente. 

 

Cotistas Classe A Significa os titulares das Cotas Classe A. 

 

Cotistas Classe B Significa os titulares das Cotas Classe B. 

 

Cotistas Classe C Significa os titulares das Cotas Classe C. 
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Cotista inadimplente Significa qualquer Cotista que deixar de cumprir 

integralmente as suas obrigações nos termos do 
Regulamento, no respectivo Compromisso de 

Investimento ou do boletim de subscrição de Cotas, 
observado o disposto no Regulamento. 

 

Custodiante Significa o Banco BTG Pactual S.A., com sede na 
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na 

Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, prestador 

dos serviços de custódia e tesouraria ao Fundo. 

 

CVM Significa a Comissão de Valores Mobiliários. 

 

Data de Primeira Integralização Significa a data em que ocorrer a primeira 
integralização das Cotas. 

 

Data de Fechamento  Significa a data em que o Fundo encerrar processo de 
captação de recursos no âmbito de sua emissão de 

Cotas, com a subscrição de Cotas, conforme 
informado pelo Gestor aos Cotistas.  
 

Data de Início do Fundo Significa a data de início das atividades do Fundo, a 
qual ocorrerá na data da primeira integralização de 

Cotas no Fundo, devendo-se, para tanto, observar os 
termos do Compromisso de Investimento. 

 

Dia Útil Significa qualquer dia que não seja sábado ou 
domingo ou, ainda, dias em que os bancos das cidades 

de São Paulo e/ou Rio de Janeiro, estejam autorizados 

ou obrigados por lei, regulamento ou decreto a fechar. 
 

Escriturador Significa o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. 

DTVM, acima qualificado, prestador dos serviços de 
controladoria e escrituração das Cotas.  

 

Fundo Significa o Pegasus Evergreen Feeder Fundo 
de Investimento em Participações 
Multiestratégia, fundo de investimento em 

participações regido pelo Regulamento.  

 

Gestor Significa a Investimage Administradora de 
Recursos Ltda., com sede na cidade do Rio de 

Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua do Carmo, 
71, 5° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

09.544.103/0001-97 devidamente autorizada pela 

CVM a exercer a atividade de administração de carteira 
de valores mobiliários conforme Ato Declaratório n° 

10.005, de 21 de agosto de 2008 
 

Instrução CVM 400 Significa a Instrução da CVM n.º 400, de 29 de 

dezembro de 2003, conforme alterada. 
 

Instrução CVM 539 Significa a Instrução da CVM n.º 539, de 13 de 

novembro de 2013, conforme alterada. 
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Instrução CVM 555 Significa a Instrução da CVM n.º 555, de 17 de 
dezembro de 2014, conforme alterada. 
 

Instrução CVM 578 Significa a Instrução da CVM n.º 578, de 30 de agosto 
de 2016, conforme alterada. 
 

Instrução CVM 579 Significa a Instrução da CVM n.º 579, de 30 de agosto 
de 2016. 
 

Investidores Qualificados Significa os investidores assim definidos nos termos do 
artigo 9-B da Instrução CVM 539.  
 

IPCA Significa o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA, divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE. 
 

Justa Causa Significa a prática ou constatação dos seguintes atos 
ou situações: (i) comprovada negligência grave, má-
fé ou desvio de conduta e/ou função no desempenho 
de suas respectivas funções, deveres e ao 
cumprimento de obrigações nos termos do 
Regulamento; (ii) comprovada violação material de 
suas obrigações nos termos da legislação e 
regulamentação aplicáveis da CVM; (iii) comprovada 
fraude no cumprimento de suas obrigações nos 
termos do Regulamento; e (iv) descredenciamento 
pela CVM como administrador fiduciário ou gestor de 
carteira de valores mobiliários, conforme o caso. 
 

Lei 9.307 Significa a Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996, 
conforme alterada.  
 

Master Significa o Pegasus Evergreen Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 31.020.206/0001-07. 
 

Oferta  Significa a presente distribuição pública de Cotas 
devidamente registrada na CVM, nos termos da 
Instrução CVM 400, composta pela Oferta Classe A, 
Oferta Classe B e Oferta Classe C. 
 

Oferta Classe A Significa a presente distribuição pública de Cotas 
Classe A devidamente registrada na CVM, nos termos 
da Instrução CVM 400. 
 

Oferta Classe B Significa a presente distribuição pública de Cotas 
Classe B devidamente registrada na CVM, nos termos 
da Instrução CVM 400. 
 

Oferta Classe C Significa a presente distribuição pública de Cotas 
Classe C devidamente registrada na CVM, nos termos 
da Instrução CVM 400. 
 

Oportunidade de Coinvestimento Significa uma oportunidade de investimento do Fundo 
em uma Companhia Alvo e/ou Companhia Investida 
em conjunto com o Master, terceiros e/ou outros 
fundos e carteiras de investimentos administrados ou 
geridos pelo Gestor e/ou às Partes Relacionadas deste, 
a exclusivo critério do Gestor, nos termos do item 5.6 
do Regulamento. 
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Oportunidade de Investimento 

 

Significa uma oportunidade de investimento do Fundo, 
originada pelo Gestor, que atenda ao disposto nos 
Capítulos IV e V do Regulamento. 
 

Outros Ativos Significa os seguintes ativos financeiros, em que 
poderão ser alocados os recursos do Fundo não 
aplicados nas Cotas do Master, nos termos do 
Regulamento: (i) cotas de emissão de fundos 
classificados como “Renda Fixa”, regulados pela 
Instrução CVM 555, inclusive aqueles administrados 
e/ou geridos pelo Administrador; (ii) títulos públicos 
federais, em operações finais e/ou compromissadas; e 
(iii) títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do 
BACEN, observado ainda que a Assembleia Geral, 
poderá aprovar novos ativos financeiros a serem 
investidos pelo Fundo, conforme o caso. 
 

Partes Relacionadas Significa o Administrador, o Gestor, e os Cotistas 
titulares de Cotas representativas de 5% (cinco por 
cento) do Patrimônio Líquido ou do patrimônio líquido 
do Master, seus sócios e respectivos cônjuges, 
individualmente ou em conjunto, com porcentagem 
superior a 10% (dez por cento) do capital social 
votante ou total; ou quaisquer das pessoas supra 
mencionadas que: (a) estejam envolvidas, direta ou 
indiretamente, na estruturação financeira da operação 
de emissão de valores mobiliários alvos a serem 
subscritos pelo Master, inclusive na condição de 
agente de colocação, coordenação ou garantidor da 
emissão; ou (b) façam parte de conselhos de 
administração, consultivo ou fiscal das Companhias 
Investidas, antes do primeiro investimento do Master. 
 

Patrimônio Líquido Significa o patrimônio líquido do Fundo, 
correspondente ao valor em moeda corrente nacional 
resultante da soma algébrica do valor da Carteira, 
mais os valores a receber, menos as exigibilidades do 
Fundo. 
 

Patrimônio Mínimo Significa o patrimônio líquido inicial mínimo 
estabelecido para funcionamento do Fundo de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais). 
 

Pessoas Vinculadas Pessoas Vinculadas significa (i) administrador e/ou 
acionista controlador do Administrador; 
(ii) administrador e/ou controlador do Gestor; 
(iii) administrador e/ou controlador do Coordenador 
Líder; (iv) outras pessoas vinculadas à Oferta, 
incluindo empregados, agentes autônomos, 
operadores e demais prepostos das instituições 
diretamente envolvidas na emissão, suporte 
operacional e distribuição das Cotas; ou (v) os 
respectivos cônjuges ou companheiros, ascendentes, 
descendentes e colaterais até o segundo grau de cada 
uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii), (iii) ou (iv) 
anteriores, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 
400. 
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Prazo de Duração Significa o prazo de duração do Fundo, que será de 
12 (doze) anos, podendo ser prorrogado por igual 
período, mediante aprovação da prorrogação do prazo 
de duração do Master e aprovação em Assembleia 
Geral.  
 

Preço de Emissão Significa o preço de emissão de cada classe de Cotas, 
conforme definido nos respectivos Suplementos, 
equivalente na primeira emissão a R$1.000,00 (mil 
reais) cada Cota. 
 

Preço de Integralização Significa o preço de integralização de cada classe de 
Cotas, conforme definido nos respectivos 
Suplementos, equivalente na primeira emissão a 
R$1.000,00 (mil reais) cada Cota. 
 

Prospecto Significa o presente Prospecto de Distribuição Pública 
das Cotas. 
 

Regras CCBC Significa as regras de arbitragem da CCBC. 
 

Regulamento Significa o regulamento do Pegasus Evergreen 
Feeder Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia, aprovado em 27 
de agosto de 2018 e registrado na mesma data 
perante o 1º Ofício de Registro de Títulos e 
Documentos da cidade do Rio de Janeiro, estado do 
Rio de Janeiro, sob o n.º 191.136-4. 
 

Regulamento do Master Significa o regulamento do Pegasus Evergreen Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia, 
aprovado e registrado em 31 de julho de 2018 perante 
o 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da 
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, 
sob o n.º 1910141 
 

Remuneração do Administrador Significa a parcela da Taxa de Administração devida 
ao Administrador e ao Custodiante pelo exercício de 
suas funções, calculada nos termos do Regulamento e 
do Contrato de Gestão. 
  

Remuneração do Gestor Significa a parcela da Taxa de Administração devida 
ao Gestor pelo exercício de suas funções, calculada 
nos termos do Regulamento e do Contrato de Gestão. 
 

SF Significa o Módulo de Fundos denominado Fundos21, 
administrado e operacionalizado pela B3. 
 

Suplemento Significa cada suplemento do Regulamento, o qual 
descreverá as características específicas de cada 
emissão de cada classe de Cotas, cujos termos e 
condições serão estabelecidos de acordo com o 
modelo constante do Anexo I do Regulamento. 
 

Taxa de Administração 
 

Significa a Remuneração do Administrador e a 
Remuneração do Gestor, referidos em conjunto ou 
indistintamente. 
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Termo de Adesão Significa o “Termo de Adesão e Ciência de Riscos”, a 

ser assinado por cada Cotista no ato da primeira 
subscrição e/ou aquisição de Cotas. 

 

Tribunal Arbitral Significa o Tribunal Arbitral, cuja composição e 
funcionamento estão descritos no Capítulo XVI do 

Regulamento. 
 

Veículos de Investimento BTG Significa veículos de investimento utilizados pelo 

Administrador para investimento no Fundo. 
 

Volume Mínimo da Oferta Significa, indistintamente, o Volume Mínimo da Oferta 

Classe A, o Volume Mínimo da Oferta Classe B ou o 
Volume Mínimo da Oferta Classe C 

 

Volume Mínimo da Oferta Classe 

A 

Significa a subscrição da quantidade mínima de 3.000 

(três mil) Cotas Classe A, totalizando o montante 

mínimo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) 
para a manutenção da Oferta Classe A. 

 

Volume Mínimo da Oferta Classe 
B 

Significa a subscrição da quantidade mínima de 100 
(cem) Cotas Classe B, totalizando o montante mínimo 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a manutenção 
da Oferta Classe B.  

 

Volume Mínimo da Oferta Classe 
C 

Significa a subscrição da quantidade mínima de 50 
(cinquenta) Cotas Classe C, totalizando o montante 

mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a 
manutenção da Oferta Classe C.  

 

Volume Mínimo por Investidor Significa a quantidade mínima de Cotas a serem 
subscritas por cada cotista, conforme item 3.2 do 

Regulamento. 

 
 

Volume Mínimo por Investidor 
Classe A 

Significa a quantidade mínima de Cotas Classe A a 
serem subscritas por cada Cotista Classe A, 

equivalente ao montante mínimo de 250 (duzentas e 

cinquenta) Cotas Classe A cada. 
 

Volume Mínimo por Investidor 

Classe B 

Significa a quantidade mínima de Cotas Classe B a 

serem subscritas por cada Cotista Classe B, 
equivalente ao montante mínimo de 100 (cem) Cotas 

Classe B cada. 
 

Volume Mínimo por Investidor 

Classe C 

Significa a quantidade mínima de Cotas Classe C a 

serem subscritas por cada Cotista Classe C, 
equivalente ao montante mínimo de 50 (cinquenta) 

Cotas Classe C cada. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR, DO COORDERNADOR LÍDER  
E DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO 

 

2.1. Informações sobre as Partes 
 

Coordenador Líder e Custodiante do Fundo 
Banco BTG Pactual S.A. 

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 10º a 15º andares  

São Paulo, SP 
Telefone: (11) 3383-2000 

E-mail: ol-reguladores@btgpactual.com  
Website: www.btgpactual.com.br 

Contato: Carolina Cury 
 

Administrador e Escriturador 
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM  
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 5º andar, parte  

Rio de Janeiro, RJ 
Telefone: (21) 3262-9600 

E-mail: ol-reguladores@btgpactual.com  

Website: www.btgpactual.com.br  
Contato: Ana Cristina Costa 

 
Gestor 
Investimage Administradora de Recursos Ltda. 
Endereço: Rua do Carmo, n.º 71, 5º andar 

Rio de Janeiro – RJ  

Tel.: (21) 2544-7654 
E-mail: tperonne@investimage.com.br 

Website: www.investimage.com.br 
Contato: Thierry Peronne 

 

Assessor Legal do Fundo 
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 

Endereço: Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447 
São Paulo, SP 

Telefone: (11) 3147-7600 

E-mail: cnomura@mattosfilho.com.br 
Website: www.mattosfilho.com.br  

Contato: Ana Carolina Lima Nomura 
 

Auditor Independente 
ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, Torre I, 5º e 6º andares 

São Paulo, SP 
Telefone: (11) 2573-3000 

Website: www.ey.com.br 
 

As declarações do Administrador e do Coordenador Líder relativas ao artigo 56 da Instrução CVM 

400 encontram-se nos Anexos III e IV deste Prospecto. 

mailto:ol-reguladores@btgpactual.com
http://www.btgpactual.com.br/
mailto:ol-reguladores@btgpactual.com
http://www.btgpactual.com.br/
mailto:tperonne@investimage.com.br
http://www.mattosfilho.com.br/
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3. SUMÁRIO DA OFERTA 
 

O presente sumário não contém todas as informações que os investidores devem considerar 

antes de adquirir as Cotas. Os investidores devem ler este Prospecto como um todo, incluindo 
seus Anexos e as informações contidas na seção “Fatores de Risco” nas páginas 55 a 58 deste 

Prospecto antes de tomar uma decisão de investimento. 
 

3.1. Sumário das Características da Oferta 

 
Emissor Pegasus Evergreen Feeder Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia. 
 

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM  
 

Gestor Investimage Administradora de Recursos Ltda. 

 
Coordenador Líder 

 

Banco BTG Pactual S.A. 

Custodiante Banco BTG Pactual S.A. 

 

Escriturador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM  
 

Montante Total da 
Oferta 

Até R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). 
 

Número de Cotas a 
serem Ofertadas 

 

Até 10.000 (dez mil) Cotas, sendo 5.000 (cinco mil) Cotas Classe A objeto 
da Oferta Classe A, 4.000 (quatro mil) Cotas Classe B e 1.000 (mil) Cotas 

Classe C.  

 
Preço de Emissão R$1.000,00 (cem mil reais), independente da classe. 

 
Volume Mínimo por 

Investidor Classe A 

 

Os investidores das Cotas Classe A deverão subscrever o montante 

mínimo de 250 (duzentas e cinquenta) Classe A cada. 

Volume Mínimo por 

Investidor Classe B 
 

Os investidores das Cotas Classe B deverão subscrever o montante 

mínimo de 100 (cem) Cotas Classe B cada. 
 

Volume Mínimo por 

Investidor Classe C 
 

Os investidores das Cotas Classe C deverão subscrever o montante 

mínimo de 50 (cinquenta) Cotas Classe C cada. 

Distribuição Parcial 
e Volume para a 

Manutenção da 
Oferta Classe A 

O montante mínimo a ser subscrito para a manutenção da Oferta Classe 
A é de R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Portanto, a Oferta Classe 

A poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das Cotas 
Classe A, desde que seja atingido o Volume Mínimo da Oferta Classe A, 

sendo que as Cotas Classe A que não forem colocadas no âmbito da 

Oferta Classe A serão canceladas. O Coordenador Líder não se 
responsabiliza pela subscrição das Cotas Classe A que não sejam 

subscritas no âmbito da Oferta Classe A. Caso o Volume Mínimo da 
Oferta Classe A não seja atingido, a Oferta Classe A será cancelada, 

sendo todos os Boletins de Subscrição referentes à subscrição de Cotas 

Classe A automaticamente cancelados. Os investidores deverão ler 
atentamente o fator de risco “Cancelamento da Oferta” constante na 

página 58 deste Prospecto. 
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Distribuição Parcial 
e Volume para a 

Manutenção da 

Oferta Classe B 

O montante mínimo a ser subscrito para a manutenção da Oferta Classe 
B é de R$100.000,00 (cem mil reais). Portanto, a Oferta Classe B poderá 

ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das Cotas Classe B, 

desde que seja atingido o Volume Mínimo da Oferta Classe B, sendo que 
as Cotas Classe B que não forem colocadas no âmbito da Oferta Classe 

B serão canceladas. O Coordenador Líder não se responsabiliza pela 
subscrição das Cotas Classe B que não sejam subscritas no âmbito da 

Oferta Classe B. Caso o Volume Mínimo da Oferta Classe B não seja 

atingido, a Oferta Classe B será cancelada, sendo todos os Boletins de 
Subscrição referentes à subscrição de Cotas Classe B automaticamente 

cancelados. Os investidores deverão ler atentamente o fator de risco 
“Cancelamento da Oferta” constante na página 58 deste Prospecto. 

 

Distribuição Parcial 
e Volume para a 

Manutenção da 
Oferta Classe C 

O montante mínimo a ser subscrito para a manutenção da Oferta Classe 
C é de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Portanto, a Oferta Classe C 

poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das Cotas 
Classe C, desde que seja atingido o Volume Mínimo da Oferta Classe C, 

sendo que as Cotas Classe C que não forem colocadas no âmbito da 

Oferta Classe C serão canceladas. O Coordenador Líder não se 
responsabiliza pela subscrição das Cotas Classe C que não sejam 

subscritas no âmbito da Oferta Classe C. Caso o Volume Mínimo da 
Oferta Classe C não seja atingido, a Oferta Classe C será cancelada, 

sendo todos os Boletins de Subscrição referentes à subscrição de Cotas 

Classe C automaticamente cancelados. Os investidores deverão ler 
atentamente o fator de risco “Cancelamento da Oferta” constante na 

página 58 deste Prospecto. 
 

Aprovação da 
Oferta 

 

A Oferta foi aprovada pelo Administrador por meio do ato único, datado 
de 27 de agosto de 2018 e registrado na mesma data no 1º Ofício de 

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da cidade 

do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, sob o n.º 191.136-3. 
 

Data prevista do 
início da Oferta 

 

17 de dezembro de 2018.  

Tipo de Fundo e 
Prazo de Duração 

Fundo de condomínio fechado com prazo de duração de 12 (doze) 
anos, contados da Data de Início do Fundo, podendo ser prorrogado 

por deliberação da Assembleia Geral. 
 

Número de Séries Série única. 
 

Forma de 

Distribuição 

Distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400. 

 
Tipo de Distribuição Primária. 

 
Público Alvo A Oferta é destinada a investidores qualificados, conforme definidos na 

Instrução CVM 539, que possuam relacionamento comercial com 

sociedades integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder, 
sendo que as Cotas Classe A e Cotas Classe B serão destinadas aos 

investidores que possuam relacionamento comercial com sociedades 
integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder e as e as Cotas 

Classe C aos diretores e empregados do Coordenador Líder e outras 

sociedades integrantes de seu grupo econômico. 
Ressalte-se que a Oferta Classe A e Oferta Classe B às Pessoas 

Vinculadas estão limitadas a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas 
Classe A e Cotas Classe B ofertadas, respectivamente.  
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Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, foi solicitada a dispensa 
do requisito contido no artigo 55 da Instrução CVM 400 em relação às 

Cotas Classe C, uma vez que serão destinadas exclusivamente a Pessoas 

Vinculadas. 
 

Procedimentos para 
Subscrição e 

Integralização de 

Cotas 

As Cotas serão integralizadas pelo respectivo Preço de Integralização. 
 

No ato da subscrição de Cotas, o subscritor (i) assinará o boletim 

individual de subscrição, que será autenticado pelo Administrador; 
(ii) assinará o Compromisso de Investimento; e (iii) se 

comprometerá, de forma irrevogável e irretratável, a integralizar as 
cotas por ele subscritas em requerimentos de integralização que 

venham a ser realizadas pelo Administrador, nos termos do 
Regulamento e do Compromisso de Investimento. 

 

As Cotas serão integralizadas em moeda corrente nacional, mediante a 
realização de chamadas de capital para a realização de investimentos no 

Fundo Investido, conforme previsto nos Compromissos de Investimento. 
 

Período de 

Colocação 

Até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início, 

sendo que após a captação de um Volume Mínimo da Oferta o 
Coordenador Líder, em conjunto com o Gestor, poderá decidir, a 

qualquer momento, pelo encerramento da Oferta. 
 

Vedação de 
Colocação de Cotas 

para Pessoas 

Vinculadas no caso 
de Excesso de 

Demanda 
 

Caso a demanda pelas Cotas exceda em um terço à quantidade de Cotas 
ofertada será vedada a colocação de Cotas para quaisquer uma das 

Pessoas Vinculadas. 

 

Contrato de 

Distribuição 

O “Contrato de Distribuição de Cotas da 1ª Emissão do “Pegasus 

Evergreen Feeder Fundo De Investimento Em Participações 
Multiestratégia”, conforme aditado, celebrado entre o Fundo, o 

Administrador e o Coordenador Líder. 
 

Regime de 

Distribuição das 
Cotas 

As Cotas objeto da Oferta serão distribuídas pelo Coordenador Líder, sob 

o regime de melhores esforços de colocação. 
 

Procedimento de 
Distribuição 

As Cotas serão objeto de distribuição pública, sob regime de melhores 
esforços de colocação, com a intermediação do Coordenador Líder, 

utilizando-se o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 33 da 
Instrução CVM 400, conforme plano de distribuição elaborado pelo 

Coordenador Líder, nos termos do item 4 deste Prospecto. A distribuição 

pública das Cotas terá início após (i) a obtenção do registro da Oferta 
na CVM; (ii) a disponibilização do Prospecto aos investidores; e (iii) a 

divulgação do Anúncio de Início, encerrando-se na data de divulgação 
do Anúncio de Encerramento. 

 

Alteração das 
Circunstâncias, 

Revogação ou 
Modificação da 

Oferta 
 

O Administrador poderá requerer à CVM que o autorize a modificar ou 
revogar a Oferta caso ocorram alterações substanciais, posteriores e 

imprevisíveis nas circunstâncias de fato inerentes à Oferta existentes na 
data do pedido de registro da Oferta, que resultem em um aumento 

relevante dos riscos assumidos. Adicionalmente, o Administrador poderá 
modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e 

condições para os investidores, conforme disposto no parágrafo 3º do 

artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação 
das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição 
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da Oferta poderá ser prorrogado em até 90 (noventa) dias. Se a Oferta 
for revogada, os atos de aceitação anteriores e posteriores à revogação 

serão considerados ineficazes, devendo ser restituídos integralmente aos 

Investidores aceitantes os valores eventualmente dados em 
contrapartida às Cotas, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 

400. 
 

Na hipótese de modificação das condições da Oferta, nos termos dos 

artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, o Administrador deverá certificar-
se de que os investidores que manifestarem sua adesão à Oferta (a) 

estão cientes de que as condições da Oferta originalmente informadas 
foram modificadas; e (b) têm conhecimento das novas condições. 

Adicionalmente, o Administrador, às expensas do Fundo, divulgará a 
modificação pelos mesmos meios utilizados para a divulgação do 

Anúncio de Início e, adicionalmente, comunicará diretamente os 

investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a referida modificação 
para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento 

da comunicação do Administrador, seu interesse em manter a sua 
aceitação da Oferta, presumida a manutenção em caso de silêncio. 

 

Suspensão e 
Cancelamento da 

Oferta 
 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM poderá suspender 
ou cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se 

processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 
400 ou do pedido de registro; (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária 

à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o 
respectivo registro; ou (iii) quando verificar ilegalidade ou violação de 

regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá 

ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada 
deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os 

vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada 
da referida oferta e cancelar o respectivo registro. 

 

A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos 
investidores que já tenham aceitado a Oferta, sendo-lhes facultado, na 

hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º 
(quinto) Dia Útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. 

Todos os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese 

de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição 
integral dos valores dados em contrapartida às Cotas, conforme o 

disposto no artigo 20, parágrafo único, da Instrução CVM 400, no prazo 
de até 3 (três) Dias Úteis, sem qualquer remuneração ou correção 

monetária. Não haverá dedução de encargos ou tributos, de qualquer 
natureza, dos valores dados em contrapartida às Cotas pelos 

investidores na hipótese de devolução acima. 

 
Política de 

Investimento 
 

O Fundo tem por objetivo a valorização, a longo prazo, de seu capital, 

por meio da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) 
de seu patrimônio líquido em Cotas do Master. O Master, por sua vez, 

investirá em empresas do mercado de mídia e entretenimento, incluindo 

(i) empresas nascentes e empresas emergentes; (ii) com modelos de 
negócio estáveis e escalonáveis; (iii) que tenham preferencialmente 

atingido o breakeven point; (iv) com modelo de geração de receita 
capaz de proporcionar crescimento do fluxo de caixa; (v) líderes no 

brasil dentro do segmento de atuação e/ou com potencial de 
internacionalização; e (vi) tendo geração de conteúdo como parte 

inerente a sua atuação. 
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Taxa de 

Administração 

 

Taxa de Administração 
Pela prestação dos serviços de administração, controladoria, gestão da 

Carteira, custódia qualificada dos ativos integrantes da Carteira, 

tesouraria, controladoria, processamento, distribuição e escrituração das 

Cotas, será devida pelo Fundo, uma Taxa de Administração. A Taxa de 

Administração é composta pela Remuneração do Administrador e pela 

Remuneração do Gestor, calculadas, cobradas e pagas nos termos do 

Contrato de Gestão e será correspondente a 1% (um por cento) ao ano, 

incidente sobre o Capital Comprometido por cada Cotista. 

 

Caso o capital comprometido pelos investidores no Fundo não seja 

integralmente chamado, o valor correspondente ao percentual pago pelo 

Cotista pela Taxa de Administração poderá representar percentual 

superior a 1% do capital efetivamente investido pelo Cotista. 

 
Taxa de Administração do Master 
Pela prestação dos serviços de administração, controladoria, gestão da 

carteira do Master, custódia qualificada dos ativos integrantes da 

Carteira, tesouraria, controladoria, processamento, distribuição e 

escrituração das Quotas, será devida pelo Master, uma Taxa de 

Administração, equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) a.a. incidindo 

sobre o capital comprometido até ser investido 80% (oitenta por cento) 

na primeira emissão de Cotas do Master, e posteriormente, passando 

então a incidir sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais. 

 

Caso o capital comprometido pelo Fundo no Master não seja 

integralmente chamado, o valor correspondente ao percentual pago pelo 

Fundo pela Taxa de Administração poderá representar percentual 

superior a 1% do capital efetivamente investido pelo Fundo. 

 

Taxa de Performance do Master 
O gestor do Master receberá, ainda, taxa de performance auferida em 

virtude do resultado do Master, equivalente a (i) 20% (vinte por cento) 

da rentabilidade de seu capital investido já deduzidas todas as taxas e 

despesas pagas pelo Master, inclusive a taxa de administração, que 

exceder a variação anual obtida através da acumulação, na forma de 

capitalização composta, do IPCA, acrescido de 6,5% (seis ponto cinco 

por cento) (“Retorno Preferencial”), conforme definido abaixo:  

 

(i) Até que os cotistas do Master recebam, por meio do pagamento de 

distribuição de dividendos e/ou amortização de suas cotas, recursos e/ou 

títulos e valores mobiliários que correspondam a 100% (cem por cento) 

do valor do capital investido corrigido pelo Retorno Preferencial, não será 

devida taxa de performance; 

 

(ii) Após o retorno integral do capital investido no Master corrigido pelo 

Retorno Preferencial aos cotistas do Master, quaisquer outros 

pagamentos aos cotistas do Master resultantes do retorno de seus 

investimentos deverão observar a seguinte proporção: (a) 80% (oitenta 

por cento) serão entregues aos cotistas do Master a título de distribuição 

de rendimentos e/ou pagamento de amortização de Cotas do Master; e 

(b) 20% (vinte por cento) serão pagos diretamente pelo Master ao 

gestor do Master a título de taxa de performance de acordo com a 

fórmula abaixo:  
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P = 20% × [VD − (Cc − VDa)], onde 
 

P = total da taxa de performance (P > 0), 
 
VD = Valor a ser distribuído aos cotistas do Master a título de dividendos 
ou amortização de Cotas do Master pelo Master, bruto da taxa de 
performance, 
 
Cc = Soma de todas as integralizações de cotas do Master feitas pelos 
cotistas do Master corrigidas desde as respectivas datas de recebimento 
pelo Master pelo Retorno Preferencial até o momento de cálculo da taxa 
de performance, 
 
VDa = Soma de todos os valores já distribuídos aos cotistas do Master a 
título de dividendos ou amortização de Cotas do Master corrigidos desde 
as respectivas datas de pagamento pelo Retorno Preferencial até o 
momento de cálculo da taxa de performance, limitado ao valor de Cc. 

 

Inadequação O COORDENADOR LÍDER DECLARA QUE O INVESTIMENTO EM COTAS 

DE FIP NÃO É ADEQUADO A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE 

LIQUIDEZ IMEDIATA, TENDO EM VISTA QUE OS FIP ENCONTRAM 

POUCA LIQUIDEZ NO MERCADO BRASILEIRO, A DESPEITO DA 

POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO 

FUNDO. ALÉM DISSO, OS FIP 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 ALIENAR SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. 

 

Adicionalmente, os Investidores deverão ler atentamente a seção 

“Fatores de Risco” constantes a partir da página 55 deste Prospecto. 

 

Fatores de Risco LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, 

EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” CONSTANTE A PARTIR DA 

PÁGINA 55 DESTE PROSPECTO PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO E À AQUISIÇÃO 

DE COTAS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO 

DE INVESTIMENTO. 

 

Publicidade Prospecto, o Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento foram ou 

serão veiculados na página (i) do Coordenador Líder: 

https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website clicar em 

“Funds”); (ii) do Administrador: https://www.btgpactual.com/asset-

management/fundos-btg-pactual (neste website clicar em “Funcine”); e 

(iii) da CVM: www.cvm.gov.br (neste website clicar em “Fundos”, no 

“Menu”, clicar no link “CONSULTA A INFORMAÇÕES DE FUNDOS”, clicar 

no link “FUNDOS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS”, clicar no link 

“Consulta à Base de Dados”, clicar em “Fundos de Investimento 

Registrados”, digitar no primeiro campo “PEGASUS EVERGREEN FEEDER 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA”, 

em seguida, clicar no link “Documentos Eventuais” no menu 

“Documentos Associados”). Todas as informações relevantes 

relacionadas à Oferta, em especial o  

 

 

https://www.btgpactual.com/investment-bank
https://www.btgpactual.com/asset-management/fundos-btg-pactual
https://www.btgpactual.com/asset-management/fundos-btg-pactual
http://www.cvm.gov.br/
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3.2. Disponibilização do Prospecto 

 

Os potenciais investidores devem ler este Prospecto antes de tomar qualquer decisão de investir 

nas Cotas do Fundo. Os Investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto ou 

informações adicionais sobre a Oferta deverão dirigir-se aos endereços e páginas da rede mundial 

de computadores do Administrador, do Coordenador Líder e/ou da CVM abaixo indicados: 

 

Coordenador Líder 

Website: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website clicar em 

“Funds”) 

  

Administrador 

Website: https://www.btgpactual.com/asset-management/fundos-btg-pactual (neste 

website clicar em “Funcine”) 

 

CVM 

Website: www.cvm.gov.br (neste website clicar em “Fundos”, no “Menu”, clicar no link 

“CONSULTA A INFORMAÇÕES DE FUNDOS”, clicar no link “FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

REGISTRADOS”, clicar no link “Consulta à Base de Dados”, clicar em “Fundos de 

Investimento Registrados”, digitar no primeiro campo “PEGASUS EVERGREEN FEEDER 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA”, em seguida, clicar 

no link “Documentos Eventuais” no menu “Documentos Associados”). 

  

https://www.btgpactual.com/investment-bank
https://www.btgpactual.com/asset-management/fundos-btg-pactual
http://www.cvm.gov.br/
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4. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

 

4.1. Características Básicas 
 

4.1.1. Autorização 
 
A Oferta foi aprovada pelo Administrador por meio do ato único, datado de 27 de agosto de 2018 

e registrado na mesma data no 1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas 
Jurídicas da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, sob o n.º 191.136-3. 

 
4.1.2. Regime da Oferta 

 
A Oferta será conduzida pelo Coordenador Líder sob regime de melhores esforços, em condições 

que assegurem tratamento equitativo aos destinatários e aceitantes da Oferta, conforme 

procedimentos previstos na Instrução CVM 578 e na Instrução da CVM 400.  
 

4.1.3. Público Alvo da Oferta 
 

A Oferta será destinada exclusivamente a investidores qualificados, assim classificados nos 

termos do artigo 9º-B da Instrução CVM 539, sendo que as Cotas Classe A e Cotas Classe B serão 
destinadas aos investidores que possuam relacionamento comercial com sociedades integrantes 

do grupo econômico do Coordenador Líder e as e as Cotas Classe C aos diretores e empregados 
do Coordenador Líder e outras sociedades integrantes de seu grupo econômico.  

 
Ressalte-se que a Oferta Classe A e Oferta Classe B às Pessoas Vinculadas estão limitadas a 1/3 

(um terço) da quantidade de Cotas Classe A e Cotas Classe B ofertadas, respectivamente. 

 
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, foi solicitada a dispensa do requisito contido no 

artigo 55 da Instrução CVM 400 em relação às Cotas Classe C, uma vez que serão destinadas 
exclusivamente a Pessoas Vinculadas. 

 

4.1.4. A Oferta 
 

O volume total da Oferta é de até 10.000 (dez mil) Cotas, sendo 5.000 (cinco mil) Cotas Classe 
A, objeto da Oferta Classe A, 4.000 (quatro mil) Cotas Classe B, objeto da Oferta Classe B e 1.000 

(mil) Cotas Classe C, objeto da Oferta Classe C. O preço de subscrição e integralização das Cotas 

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

A manutenção da Oferta Classe A está condicionada à subscrição de, no mínimo, 3.000 (três mil) 
Cotas Classe A, totalizando o montante mínimo de R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Após 

atingido o Volume Mínimo da Oferta Classe A, a Oferta Classe A poderá ser encerrada a qualquer 
momento, a critério do Coordenador Líder. 

 

A manutenção da Oferta Classe B está condicionada à subscrição de, no mínimo, 100 (cem) Cotas 
Classe B, totalizando o montante mínimo de R$100.000,00 (cem mil reais). Após atingido o 

Volume Mínimo da Oferta Classe B, a Oferta Classe B poderá ser encerrada a qualquer momento, 
a critério do Coordenador Líder. 

 

A manutenção da Oferta Classe C está condicionada à subscrição de, no mínimo, 50 (cinquenta) 
Cotas Classe C, totalizando o montante mínimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Após 

atingido o Volume Mínimo da Oferta Classe C, a Oferta Classe C poderá ser encerrada a qualquer 
momento, a critério do Coordenador Líder. 

 
O volume mínimo a ser subscrito pelos investidores das Cotas Classe A é de 250 (duzentas e 

cinquenta) Cotas Classe A cada, pelos investidores das Cotas Classe B é de 100 (cem) Cotas 

Classe B cada e os investidores das Cotas Classe C é de 50 (cinquenta) Cotas Classe C cada. 
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4.1.5. Registro da Oferta 
 
A Oferta será registrada na CVM, nos termos da Instrução CVM 400. 
 
4.1.6. Procedimento de Subscrição e Integralização das Cotas, Preço de Subscrição e 
Prazo de Colocação  
 
As Cotas objeto da Oferta serão destinadas exclusivamente a Investidores Qualificados, 
observado o disposto no Regulamento. As Cotas deverão ser subscritas até a data de 
encerramento da Oferta, conforme prazo indicado neste Prospecto.  
 
O preço de emissão das Cotas será de R$ 1.000,00 (mil reais) por Cota, independente de sua 
classe.  
 
No ato da subscrição de Cotas, o subscritor (i) assinará o boletim individual de subscrição, que 
será autenticado pelo Administrador; (ii) assinará o Compromisso de Investimento; (iii) se 
comprometerá, de forma irrevogável e irretratável, a integralizar as cotas por ele subscritas em 
requerimentos de integralização que venham a ser realizadas pelo Administrador, nos termos do 
Regulamento e do Compromisso de Investimento. 
 
As pessoas que sejam Pessoas Vinculadas deverão atestar esta condição quando da celebração 
do Boletim de Subscrição. 
 
As Cotas serão integralizadas em moeda corrente nacional, pelo Preço de Integralização, 
mediante a realização de chamadas de capital para a realização de investimentos no Master, 
conforme previsto nos Compromissos de Investimento. 
  
4.1.7. Direitos, Vantagens e Restrições das Cotas 
 
As Cotas, independentemente da classe, possuem os mesmos direitos patrimoniais e fazendo jus 
a pagamentos de amortização em igualdade de condições. As classes diferenciam-se somente 
em relação à ao Volume Mínimo por Investidor e ao direito de participação do Comitê de 
Acompanhamento. Cada Cota corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais de Cotistas. 
 
As Cotas não darão aos Cotistas o direito de votação nas assembleias ou qualquer outro órgão 
do Master. Para mais informações, veja fator de risco “Risco de Ingerência do Master”, descrito 
na página 58 deste Prospecto. 
 
4.1.8. Distribuição Parcial e Subscrição Condicionada 
 
Os investidores que desejarem subscrever Cotas no Período de Colocação, poderão optar por 
condicionar sua adesão à Oferta (i) somente se houver a colocação do total das Cotas de sua 
classe; ou (ii) de uma proporção ou quantidade de Cotas de sua classe, definida conforme critério 
do próprio investidor, mas que não poderá ser inferior ao Volume Mínimo do Investidor aplicável 
à sua classe. 
 
No caso da alínea (ii) acima, o investidor deverá, no momento da aceitação, indicar se, 
implementando-se a condição prevista, pretende receber a totalidade das Cotas por ele subscritas 
ou quantidade equivalente à proporção entre o número de Cotas efetivamente distribuídas e o 
número de Cotas originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse 
do investidor em receber a totalidade das Cotas por ele subscritas. 
 
Caso o Volume Mínimo da Oferta Classe A não seja atingido, a Oferta Classe A será cancelada, 
sendo todos os Boletins de Subscrição referentes às Cotas Classe A automaticamente cancelados. 
 
Caso o Volume Mínimo da Oferta Classe B não seja atingido, a Oferta Classe B será cancelada, 
sendo todos os Boletins de Subscrição referentes às Cotas Classe B automaticamente cancelados. 
 
Caso o Volume Mínimo da Oferta Classe C não seja atingido, a Oferta Classe C será cancelada, 
sendo todos os Boletins de Subscrição referentes às Cotas Classe C automaticamente cancelados. 
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OS INVESTIDORES DEVERÃO LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” CONSTANTE A 

PARTIR DA PÁGINA 55 DESTE PROSPECTO. 

 
4.1.9. Classificação de Risco 

 
A Oferta não conta com classificação de risco. 

 

4.1.10. Divulgação de Informações sobre a Oferta 
 

Todos os anúncios, atos e/ou fatos relevantes relativos à Oferta (incluindo o Prospecto, Anúncio 
de Início, Anúncio de Encerramento e Aviso ao Mercado) foram ou serão divulgados na página 

(i) Coordenador Líder https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website clicar em 
“Funds”); (ii) do Administrador: https://www.btgpactual.com/asset-management/fundos-btg-

pactual (neste website clicar em “Funcine”); e (iii) da CVM: www.cvm.gov.br (neste website, no 

“Menu”, clicar no link “Fundos”, clicar no link “CONSULTA A INFORMAÇÕES DE FUNDOS”, clicar 
no link “FUNDOS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS”, clicar em “Fundos de Investimento 

Registrados”, digitar no primeiro campo “PEGASUS EVERGREEN FEEDER FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA”, em seguida, clicar no link 

“Documentos Eventuais” no menu “Documentos Associados”), de modo a garantir aos 

investidores amplo acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas 
decisões de adquirir ou não as Cotas.  

 
4.1.11. Cronograma Indicativo de Etapas da Oferta  

  
Ordem dos 

Eventos Eventos Data Prevista (1) 

1. 
Protocolo do Pedido de Registro do Fundo e da Oferta 

na CVM 
28/09/2018 

2. Protocolo do Atendimento das Exigências da Oferta 09/11/2018 

3.  Recebimento de Ofício de Vícios Sanáveis da Oferta 27/11/2018 

4.  Protocolo do Atendimento dos Vícios Sanáveis da Oferta 30/11/2018 

5. Registro da Oferta pela CVM 14/12/2018 

6. 
Divulgação do Anúncio de Início 

Disponibilização do Prospecto 
17/12/2018 

7. Subscrição das Cotas (a partir de) 18/12/2018 

8. 
Prazo máximo para Divulgação do Anúncio de 
Encerramento  

18/06/2019 

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a 
alterações, suspensões, prorrogações, antecipações e atrasos, sem aviso prévio, a critério do 
Coordenador Líder, mediante solicitação da CVM. Qualquer modificação no cronograma da 
distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação da Oferta, 
seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. 
 

4.1.12. Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta 
 

O Administrador poderá requerer à CVM que o autorize a modificar ou revogar a Oferta caso 
ocorram alterações substanciais, posteriores e imprevisíveis nas circunstâncias de fato inerentes à 

Oferta existentes na data do pedido de registro da Oferta, que resultem em um aumento relevante 

dos riscos assumidos. Adicionalmente, o Administrador poderá modificar, a qualquer tempo, a 
Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores, conforme disposto no 

parágrafo 3º do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação das condições 
da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser prorrogado em até 

90 (noventa) dias. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores e posteriores à 
revogação serão considerados ineficazes, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores 

aceitantes os valores eventualmente dados em contrapartida às Cotas, conforme disposto no artigo 

26 da Instrução CVM 400. 

https://www.btgpactual.com/investment-bank
https://www.btgpactual.com/asset-management/fundos-btg-pactual
https://www.btgpactual.com/asset-management/fundos-btg-pactual
http://www.cvm.gov.br/
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Na hipótese de modificação das condições da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução 

CVM 400, o Administrador deverá certificar-se de que os investidores que manifestarem sua 

adesão à Oferta (a) estão cientes de que as condições da Oferta originalmente informadas foram 

modificadas, e (b) têm conhecimento das novas condições. Adicionalmente, o Administrador, às 

expensas do Fundo, divulgará a modificação pelos mesmos meios utilizados para a divulgação do 

Anúncio de Início e, adicionalmente, comunicará diretamente os investidores que já tiverem 

aderido à Oferta sobre a referida modificação para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias 

Úteis do recebimento da comunicação do Administrador, seu interesse em manter a sua aceitação 

da Oferta, presumida a manutenção em caso de silêncio. 

 

4.1.13. Suspensão e Cancelamento da Oferta 

 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a 

qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes 

da Instrução CVM 400 ou do pedido de registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à 

regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e (b) 

deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento 

sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante 

o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados 

os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e 

cancelar o respectivo registro. 

 

A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a 

Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 

5º (quinto) Dia Útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que 

tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito 

à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Cotas, conforme o disposto no artigo 20, 

parágrafo único, da Instrução CVM 400, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis, sem qualquer 

remuneração ou correção monetária. Não haverá dedução de encargos ou tributos, de qualquer 

natureza, dos valores dados em contrapartida às Cotas pelos investidores na hipótese de devolução 

acima. 

 

4.1.14. Declaração de Inadequação 

 

O coordenador líder declara que o investimento em cotas de fundo de investimento em 

participações não é adequado a investidores que necessitem de liquidez imediata, tendo em vista 

que os FIP encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade de 

negociação prevista no regulamento do fundo. Além disso, os FIP 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 alienar suas cotas no mercado secundário. 

 

Adicionalmente, os Investidores deverão ler atentamente a seção “Fatores de Risco” constante 

a partir da página 55 deste Prospecto. 
 

4.1.15. Registro das Cotas para Distribuição e Negociação 

 

No âmbito da Oferta, as Cotas da Primeira Emissão não serão depositadas para distribuição no 

mercado primário, mas poderão ser registradas para negociação no SF, administrado e 

operacionalizado pela B3. 
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4.2. Custos da Oferta 

 

A tabela abaixo apresenta uma indicação dos custos relacionados à estruturação do Fundo e ao 
registro da Oferta:  

 
Custo da Distribuição Montante (R$) % em relação ao valor total da Oferta¹ 

Despesas com Cartório² 800,00 0,01 

Despesas de Registro CVM da Oferta 64.000,00 0,64 

Diagramação e Publicação 40.000,00 0,40 

Remuneração do Coordenador Líder 100.000,00 1,00 

Despesas com Roadshow2 100.000,00 1,00 

Assessores Legais2 160.000,00 1,60 

Total 464.800,00 4,65 

¹ Valores aproximados, considerando a distribuição da totalidade das Cotas. 
² Valor estimado. 
 

 
Custo Unitário de Distribuição 

Preço por Cota (R$)* Custo por Cota (R$) 

1.000,00 46,65 
  

* Com base no Preço de Emissão. 

 

Montante Máximo da Oferta (R$) Custo Máximo da Distribuição (R$)* 

10.000.000,00 464.800,00 

* Valor considerando a colocação da totalidade das Cotas. 

 
Os valores mencionados acima incluem toda e qualquer despesa relacionada à estruturação a 
serem arcados pelo Fundo. Eventuais tributos que porventura venham a incidir diretamente sobre 
a remuneração decorrente do serviço de distribuição, bem como quaisquer majorações das 
respectivas alíquotas dos tributos já existentes, são de responsabilidade do contribuinte desses 
tributos.  
 
4.2.1. Contrato de Distribuição 
 
Por meio do Contrato de Distribuição celebrado em 1 de novembro de 2018, o Fundo contratou 
o Coordenador Líder para prestar serviços de coordenação, colocação e distribuição de Cotas, 
sob regime de melhores esforços de colocação, sem a concessão de garantia de subscrição. 
 
Para prestação dos serviços de distribuição, o Coordenador Líder fará jus a uma remuneração 
detalhada no item 4.2.2 abaixo. 
 
O Contrato de Distribuição estará disponível para consulta junto ao Coordenador Líder, a partir 
da data de divulgação do Anúncio de Início, no endereço indicado na seção “Identificação do 
Administrador, do Coordenador Líder e Prestadores de Serviços do Fundo” na página 12 deste 
Prospecto. 
 
4.2.2. Remuneração do Coordenador Líder da Oferta 
 
Para prestação dos serviços de coordenação e distribuição, o Coordenador Líder fará jus a uma 
remuneração de 1,00% (um por cento) incidente sob o Preço de Emissão multiplicado pelo 
número total de Cotas efetivamente colocadas (“Comissão”).  
 
4.2.3. Procedimento de Distribuição 
 
O Coordenador Líder da Oferta realizará a distribuição das Cotas, em regime de melhores esforços 
de colocação, para o Montante Total da Oferta devendo ser observado, ainda, o Volume Mínimo 
da Oferta. OS INVESTIDORES DEVERÃO LER ATENTAMENTE O FATOR DE RISCO 
“CANCELAMENTO DA OFERTA” CONSTANTE NA PÁGINA 79 DESTE PROSPECTO. 
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4.2.4. Plano de Distribuição 
 
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder da Oferta deverá 
realizar a distribuição de Cotas, conforme plano de distribuição adotado em consonância com o 
disposto no § 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, o qual leva em conta suas relações com 
clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, observado que o 
Coordenador Líder da Oferta deverá assegurar: (i) o tratamento justo e equitativo aos 
investidores; e (ii) que os representantes de venda do Coordenador Líder recebam previamente 
exemplar deste Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas 
por pessoa designada pelo Coordenador Líder. 
 
4.2.5. Início e Encerramento da Distribuição das Cotas no Mercado 
 
A distribuição pública primária das Cotas terá início a partir do Dia Útil imediatamente 
subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, encerrando-se em até 6 (seis) meses 
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, sendo que (a) após a captação do Volume 
Mínimo da Oferta, o Coordenador Líder, em conjunto com o Gestor poderá decidir, a qualquer 
momento, pelo encerramento da Oferta; ou (b) caso não venha a ser captado o Volume Mínimo 
da Oferta até o 90º (nonagésimo) dia contado da data de divulgação do Anúncio de Início, a 
Oferta será automaticamente cancelada. 
 
4.2.6. Destinação de Recursos 
 
Os recursos arrecadados com a integralização das Cotas serão destinados, primordialmente, a 
aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do Patrimônio Líquido em Cotas do 
Master, que, por sua vez, investirá em em empresas do mercado de mídia e entretenimento, 
incluindo (i) empresas nascentes e empresas emergentes; (ii) com modelos de negócio estáveis 
e escalonáveis; (iii) que tenham preferencialmente atingido o breakeven point; (iv) com modelo 
de geração de receita capaz de proporcionar crescimento do fluxo de caixa; (v) líderes no brasil 
dentro do segmento de atuação e/ou com potencial de internacionalização; e (vi) tendo geração 
de conteúdo como parte inerente a sua atuação, em observância à política de investimentos do 
Fundo, conforme descrito no item “Objetivo e Política de Investimento” da Seção “Características 
do Fundo” na página 28 deste Prospecto. 
 
O limite estabelecido acima não é aplicável durante o prazo de aplicação dos recursos de cada 
um dos eventos de integralização de Cotas. 
 
O Fundo não realizará operações em mercados de derivativos, exceto para fins de proteção 
patrimonial. 
 
4.3. Outras Informações 
 
4.3.1. Informações Adicionais 
 
Para esclarecimentos adicionais a respeito da Oferta, do Fundo e deste Prospecto, bem como 
para obtenção de cópias do Regulamento e deste Prospecto, os interessados deverão dirigir-se à 
sede do Administrador ou do Coordenador Líder, nos endereços indicados no item “Identificação 
dos Prestadores de Serviço do Fundo”, constante da página 13 deste Prospecto, ou à CVM, ou, 
ainda, acessar as respectivas páginas (websites) mantidas por cada um na rede mundial de 
computadores, sendo que o Regulamento e este Prospecto do Fundo encontram-se à disposição 
dos investidores na CVM para consulta e reprodução apenas. 
 
Comissão de Valores Mobiliários 
 
Rio de Janeiro 
 
Rua Sete de Setembro, 111, 2°, 3°, 5°, 6° (parte), 23°, 26° ao 34° andares 
Rio de Janeiro, RJ 
Telefone: (21) 3554-8686 
 
São Paulo 
 
Rua Cincinato Braga, 340, 2º ao, 3º e 4º andares 
São Paulo, SP 
Telefone: (11) 2146-2000 
 
Website: www.cvm.gov.br  

http://www.cvm.gov.br/
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4.4. Declarações do Coordenador Líder e do Administrador 
 

O Coordenador Líder e o Administrador, apresentaram declaração nos termos do artigo 56 da 

Instrução CVM 400 (Anexos III e IV deste Prospecto, informando que (i) tomaram todas as 
cautelas e agiram com elevados padrões de diligência para assegurar que: (a) este Prospecto 

contem, na sua respectiva data de publicação as informações relevantes necessárias ao 
conhecimento pelos investidores, sobre a Oferta, as Cotas, o Fundo, incluindo as suas atividades 

e riscos e elas relacionados e a sua situação econômica financeira e qualquer outras informações 

relevantes; e (b) as informações prestadas pelo Administrador e pelo Coordenador Líder, por 
ocasião do arquivamento deste Prospecto, e fornecidas ao mercado durante a Oferta, são 

verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de 
decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) este Prospecto foi elaborado de acordo com 

as informações pertinentes, nos termos da Instrução CVM 400. 
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5. CARACTERÍSTICAS DO FUNDO 
 

Esta Seção traz um breve resumo das disposições constantes do Regulamento, sendo que a sua 
leitura não substitui a leitura do Regulamento. 
  

5.1. Forma, Base Legal e Prazo de Duração 
 

O Fundo é um fundo de investimento em participações constituído sob a forma de condomínio 

fechado, regido pelo Regulamento e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem 
aplicáveis. 

 
Em observância ao disposto no artigo 14 da Instrução CVM 578, o Fundo é classificado como 

Multiestratégia. 
 

Para fins do disposto no “Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o 

Mercado de FIP e FIEE” da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais, o Fundo está enquadrado no conceito de Diversificado, Tipo 3. 

 
O Fundo realizará investimentos no Master e possuirá 3 (três) classes que diferenciar-se-ão em 

relação ao Volume Mínimo por Investidor e ao direito de participação no Comitê de 

Acompanhamento. 
 

O Fundo tem prazo de duração de 12 (doze) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 
mediante aprovação da prorrogação do prazo de duração do Master e aprovação em Assembleia 

Geral. 
 

5.2. Público Alvo e Volume Mínimo por Investidor 

 
O Fundo é destinado exclusivamente a Investidores Qualificados. 
 
O valor mínimo de aplicação inicial no Fundo, por meio da subscrição de Cotas no mercado 

primário seguirá o disposto abaixo: 

 
(i) Cotas Classe A: O valor mínimo para aplicação inicial no Fundo em Cotas Classe A será 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), observado que não haverá valor 
mínimo de manutenção de aplicação; 

 

(ii) Cotas Classe B: O valor mínimo para aplicação inicial no Fundo em Cotas Classe B será 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), observado que não haverá valor mínimo de 

manutenção de aplicação; e 
 

(iii) Cotas Classe C: O valor mínimo para aplicação inicial no Fundo em Cotas Classe C será 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observado que não haverá valor mínimo de 

manutenção de aplicação. 

 
O Administrador, o Gestor e as suas Partes Relacionadas poderão subscrever diretamente Cotas 

no âmbito de qualquer oferta pública nos termos do Regulamento.  
 

5.3. Objetivo e Política de Investimento 

 
O Fundo investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu Patrimônio Líquido em 

Cotas do Master, que, por sua vez, investirá em em empresas do mercado de mídia e 
entretenimento, incluindo (i) empresas nascentes e empresas emergentes; (ii) com modelos de 

negócio estáveis e escalonáveis; (iii) que tenham preferencialmente atingido o breakeven point; 
(iv) com modelo de geração de receita capaz de proporcionar crescimento do fluxo de caixa; (v) 

líderes no brasil dentro do segmento de atuação e/ou com potencial de internacionalização; e 

(vi) tendo geração de conteúdo como parte inerente a sua atuação.  
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O Regulamento do Master segue anexo a este Prospecto na forma do Anexo II. 

 

O investimento no Fundo não representa e nem deve ser considerado, a qualquer momento e 

sob qualquer hipótese, garantia de rentabilidade aos Cotistas por parte do Administrador e/ou do 

Gestor. 

 

Observado o limite estabelecido nos incisos (vi) a (viii) abaixo, a Carteira será composta por: 

 

a) Cotas do Master; e 

 

b) Outros Ativos. 

 

O Fundo não realizará operações em mercados de derivativos, exceto para fins de proteção 

patrimonial. 

 

Os recursos oriundos da alienação parcial ou total de investimento do Fundo em Cotas do Master, 

bem como os juros, dividendos e outros proventos recebidos no Prazo de Duração poderão ser 

utilizados para reinvestimento em Cotas do Master ou ser distribuídos aos Cotistas, por meio da 

amortização de Cotas, conforme determinação da Assembleia Geral. 

 

Os investimentos, reinvestimentos e desinvestimentos do Fundo nas Cotas do Master serão 

realizados conforme seleção do Gestor em estrita observância aos termos e condições 

estabelecidos no Regulamento, e conforme orientações do Comitê de Investimentos, e a qualquer 

momento durante o Prazo de Duração. Os investimentos, reinvestimentos e desinvestimentos 

poderão ser realizados por meio de negociações privadas e/ou negociações realizadas em bolsa 

de valores, mercado de balcão ou sistema de registro autorizado a funcionar pelo BACEN e/ou 

pela CVM. 

 

Os recursos utilizados pelo Fundo para a realização de investimentos em Cotas do Master e/ou 

para pagamento de despesas e encargos do Fundo serão aportados pelos Cotistas, em 

atendimento às Chamadas de Capital a serem realizadas pelo Administrador, conforme 

determinado pelo Gestor, em observância ao disposto no Regulamento e nos Compromissos de 

Investimento. 

 

Os seguintes procedimentos serão observados com relação ao investimento, manutenção e 

desinvestimento da Carteira: 

 

(i) observado o disposto nos incisos (vi) a (viii) abaixo, os recursos que venham a ser 

aportados no Fundo mediante a integralização de Cotas no âmbito de cada Chamada de 

Capital deverão ser investidos nas Cotas do Master até o último Dia Útil do mês 

subsequente à data em que a respectiva integralização for realizada;  

 

(ii) até que os investimentos do Fundo nas Cotas do Master sejam realizados, quaisquer 

valores que venham a ser aportados no Fundo em decorrência da integralização de Cotas 

serão aplicados em Outros Ativos e/ou mantidos em caixa, em moeda corrente nacional, 

a exclusivo critério do Gestor, no melhor interesse do Fundo e dos Cotistas; 

 

(iii) os recursos financeiros líquidos recebidos pelo Fundo poderão ser distribuídos aos 

Cotistas por meio da amortização de Cotas e/ou utilizados para pagamento de despesas 

e encargos do Fundo, conforme disposto no Regulamento;  

 

(iv) durante os períodos compreendidos entre o recebimento, pelo Fundo, de recursos 

financeiros líquidos e (a) a distribuição de tais recursos financeiros líquidos aos Cotistas 

a título de amortização de Cotas; e/ou (b) sua utilização para pagamento de despesas e 

encargos do Fundo, tais recursos financeiros líquidos serão aplicados em Outros Ativos 

e/ou mantidos em caixa, em moeda corrente nacional, a exclusivo critério do Gestor; 
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(v) os recursos financeiros líquidos recebidos pelo Fundo deverão ser distribuídos aos 

Cotistas a título de amortização de Cotas e/ou utilizados para pagamento de despesas e 
encargos do Fundo até o último Dia Útil do mês subsequente ao seu recebimento pelo 
Fundo, a exclusivo critério do Gestor; 

 
(vi) o Fundo deverá manter, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu Patrimônio Líquido 

investido em Cotas do Master;  
 
(vii) o Gestor poderá manter parcela correspondente a até 5% (cinco por cento) do Patrimônio 

Líquido aplicada em Outros Ativos; e  
 
(viii) o Fundo deverá manter em caixa recursos suficientes para fazer frente às despesas do 

Fundo durante o prazo de 6 (seis) meses, de acordo com estimativas feitas pelo 
Administrador e pelo Gestor. 

 
O limite estabelecido no inciso (vi) acima não é aplicável à Carteira durante o prazo de 
investimento dos recursos estabelecido no inciso (i) acima. 
 
Observado o disposto acima, em caso de desenquadramento do Fundo com relação ao limite de 
que trata o inciso (vi), o Administrador deverá (i) comunicar imediatamente tal fato à CVM, 
apresentando as justificativas devidas; e (ii) informar à CVM tão logo a Carteira esteja 
reenquadrada. 
 
Caso os investimentos do Fundo no Master não seja realizado dentro do prazo previsto no inciso 
(i) acima, o Gestor deverá restituir aos Cotistas os valores aportados no Fundo para aquisição 
dos referidos valores, observado que não deverá incidir juros ou ser pago quaisquer valores aos 
Cotistas com relação aos valores restituídos. 
 
5.3.1. Objetivo, Características e Política de Investimento do Master  
 
Observado o limite estabelecido no Regulamento do Master, a carteira do Master será composta 
por: 
 
a) ações, bônus de subscrição, debêntures simples e/ou outros títulos e valores mobiliários 

conversíveis ou permutáveis em ações de emissão das Companhias Investidas, 
observados os limites previstos na Instrução CVM 578.; e 

 
b) ativos financeiros, em que poderão ser alocados os recursos do Fundo não aplicados nas 

Companhias Investidas, nos termos do Regulamento: (i) cotas de emissão de fundos 
classificados como “Renda Fixa”, regulados pela Instrução CVM 555, inclusive aqueles 
administrados e/ou geridos pelo Administrador; (ii) títulos públicos federais, em 
operações finais e/ou compromissadas; e (iii) títulos de emissão do Tesouro Nacional ou 
do BACEN, observado ainda que a Assembleia Geral, poderá aprovar novos ativos 
financeiros a serem investidos pelo Fundo, conforme o caso. 

 
Mais informações sobre o Master poderão ser encontradas no Regulamento do Master que segue 
anexo a este Prospecto na forma do Anexo II. 
 
5.3.2. Comitê de Investimento do Master 
 
O Master conta com um Comitê de Investimentos, que formado por até 05 (cinco) membros, 
sendo certo que será constituído por 02 (dois) membros indicados pelo Gestor, 02 (dois) membros 
indicados pelo Administrador, e 01 (um) membro externo indicado pelo Gestor e pelo 
Administrador em comum acordo, que será o Presidente do Conselho. Cada membro terá direito 
a voto, e em caso de qualquer divergência nas deliberações do Comitê, o Presidente do Conselho 
terá a palavra final. Para instalação do Comitê de Investimentos será necessária a presença de 
no mínimo 03 (três) membros além do Presidente do Conselho. 
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As deliberações do Comitê de Investimentos deverão seguir as seguintes instruções: (i) 

deliberações ordinárias, tais como, aprovação de novos investimentos, a decisão se dará por 

maioria simples; (ii) destituição de membros do Comitê, a decisão se dará por maioria dos 

66,66%, incluindo o voto do Presidente do Conselho; (iii) indicação de novos membros do 

Comitê, se for o caso de destituição, o Administrador ou Gestor que tiver seu membro indicado 

destituído, poderá indicar novo membro; e (iv) destituição do Presidente do Conselho se dará 

por unanimidade dos demais membros. 

 

O Comitê de Investimento do Master será formado pelas seguintes pessoas:  

 

Jonas Gomes  

Chairman do Master. Jonas foi fundador da BR Investimentos onde foi head de Private Equity 

(PE). Em 2013 a Bozano Investimentos foi criada através da fusão da BR com a Mercatto e 

Trapezus. Jonas foi PE Managing Partner na Bozano até abril de 2018. Jonas possui uma longa 

carreira na indústria de PE, que começou no Banco Opportunity em 1998. Ele é PhD em 

Matemática, com vasta experiência nos setores de tecnologia, educação e mídia. Jonas trabalhou 

na Rede Globo de 1984 a 1988, onde foi líder de desenvolvimento de software de computação 

gráfica. Jonas recebeu o título de “Construtor da Internet Brasileira” pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 

 

Luiz Simões Lopes  

Luiz Simões Lopes ingressou no BTG Pactual em 2007 e é Associate Partner e Co-Head do Asset 

Management Distribution para clientes Corporate, Investidores Institucionais e Distribuidores 

terceirizados. Antes de assumir a função de Co-Head, Lopes foi Head of Asset Management 

Distribution, para clientes Corporate Clients, desenvolvendo e alocando mais de R$10 bilhões em 

fundos onshore e offshore. Lopes estruturou a parceria de longo prazo entre o BTG Pactual e a 

Investimage Asset Management e está liderando as iniciativas do BTG Pactual nos setores de 

Mídia e Entretenimento. Luiz é formado em Administração de Empresas pelo Ibmec – Instituto 

Brasileiro de Mercado de Capitais. 

 

Renato Mimica 

Renato Mimica é Associate Partner do BTG Pactual, atualmente Head de Latin America Industrials 

& Transportation Equity Research. Antes de ingressar no BTG Pactual, em 2011, Mimica foi Head 

of Latin America Industrials do Bank of America Merrill Lynch, em Nova York. Mimica recebeu 

diversos prêmios broker / analyst nos últimos anos, sendo ranqueado como um dos principais 

analistas de research em todas as pesquisas da Institutional Investor Latin America and Brazil 

desde 2011, e recentemente classificada como a melhor avaliadora de ganhos pela Thomson 

Reuters’ 2017 Latin America Awards. Mimica também possui experiência no Mercado 

cinematográfico, e desde 2011, é investidor estratégico da Damasco Filmes. Mimica graduou-se 

em Administração de Empresas pela FGV. 

 

Thierry Peronne  

Titular de MBA em Administração pela Ècole de Management de Lyon em 1988. Trabalhou entre 

1990 e 1994, como Diretor do Departamento Audiovisual do Banque de la Cité (grupo BNP-

Paribas). Responsável pelas operações de crédito e pela administração de fundos de 

investimento. Entre 94 e 97, foi Diretor do Banque OBC (grupo ABN-Amro), responsável pelas 

operações de crédito, fusões, aquisições e investimentos no setor audiovisual europeu. Na Europa 

foi responsável pela administração de US$ 500 milhões no setor audiovisual. De 97 até 2000, foi 

sócio diretor de uma produtora de cinema e TV. A partir de 2001, já no Brasil, participou, a pedido 

do governo brasileiro, da criação e regulamentação dos FUNCINES, inspirado nos modelos dos 



32 

fundos franceses SOFICAS. Foi co-fundador e gestor do fundo de investimento RB Cinema I 

Funcine, e desenvolveu, por solicitação do Carrefour em 2004, um estudo de viabilidade para 

construção de um parque de salas de cinema multiplex nas superfícies ociosas dos hipermercados 

do grupo, com política de preço destinada a atrair um público de classe C que resultou na criação 

de uma exibidora, Inovação Cinemas S/A. Grupo exibidor com os conceitos desenvolvidos para o 

cinema popular, que tinha grande potencial de sucesso, mas cujo plano foi mal executado, e 

acabou sendo mal sucedido, tendo representado um grande aprendizado para o Thierry e para a 

Investimage. Fundou em 2008 a Investimage Asset Management, a primeira administradora de 

recursos brasileira 100% dedicada ao setor audiovisual, e foi responsável pela gestão e 

estruturação de mais de R$ 100 milhões no setor audiovisual. 

 

Gustavo Montezano 

Gustavo Montezano é o Chief Operating Officer da ECTP, localizado em Londres. Antes de 

ingressar na ECTP em 2016, Gustavo foi Diretor Global de Crédito Estruturado e Corporativo do 

BTG Pactual (2009-2016). Ingressou no Banco Pactual como analista de crédito em 2005 e 

tornou-se Managing Partner em 2009. Antes de ingressar no Pactual, trabalho na CVC/ 

Opportunity PE (2002-2005). Montezano graduou-se em Engenharia Mecânica pelo Instituto 

Militar de Engenharia (IME) do Rio de Janeiro e possui um MBA em Economia e Finanças pelo 

Ibmec-RJ. 

 

5.3.3. Indústria de Mídia 

 

A cadeia de valor da indústria de mídia e entretenimento se a apoia em dois pilares: a criação e 

a entrega de conteúdo. O primeiro pilar abrange (a) a criação de conteúdo bruto ou a 

propriedade intelectual na qual a obra será baseada; (b) o desenvolvimento da base criativa da 

obra, seja por meio de um roteiro ou da definição do design de personagens de um jogo; e (c) a 

efetiva produção do conteúdo.  

 

O segundo pilar, consiste na efetiva entrega de conteúdo, abrangendo a (a) distribuição, que 

desenvolve desde as ações de marketing para que a obra fique conhecida do grande público até 

a negociação com as plataformas ou lugares onde o produto será comercializado; e a (b) difusão 

do conteúdo por meios dos meios pelos quais determinada mídia será consumida. 

 

A Evolução das Plataformas de Mídia 

A indústria de mídia passou por inúmeras transformações ao longo da história: do papiro no 

Antigo Egito, à invenção da web, à mais recente integração das indústrias de tecnologia e de 

mídia – o fenômeno que chamamos de mediatech –, a tecnologia digital reduziu barreiras de 

entrada e acelerou mudanças na forma de consumo de conteúdo. Tal processo de integração 

resultou no surgimento de novos tipos de mídia, ao que denominamos transmídia, isto é, o 

processo pelo qual o consumidor torna-se capaz de consumir produtos de mídia em diferentes 

formatos e plataformas, adequando-os às suas preferências. 

 

A Nova Onda da Indústria de Mídia e Entretenimento – Panorama Global 

Os seguimentos tradicionais da indústria de mídia e entretenimento, sejam eles livros, TV, revistas 

ou jornais, representarão uma parcela cada vez menor do PIB global ao longo dos próximos anos. 

A internet e conteúdos digitais de mídia e entretenimento crescerão, mas a taxas menores; 

enquanto as taxas mais relevantes virão de produtos recentes como a realidade virtual e e-sports.  
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Fonte: PWC Global entertainment and media outlook 2017-2021,PwC, Ovum 

 

Ainda, Indústria de Mídia tem contribuído de forma relevante para o aumento dos PIBs locais de 
diferentes países e, de modo geral, para a economia mundial. 

 
Fonte: PWC Global entertainment and media outlook 2017-2021,PwC, Ovum 
 

As tendências da Indústria de Mídia Mundial  
As tendências da indústria de mídia estão pautadas pelo fenômeno mediatech, que, além de 

ampliar os meios de veiculação de mídias digitais, trouxe consigo novos modelos de receita, 
forçando formatos tradicionais a se reinventarem e expandirem a oferta de conteúdo através de 

plataformas digitais, transformando, assim, seus modelos de negócios. Nesse sentido, 

entendemos que são 5 (cinco) as principais tendências para o setor: 
1. Experiência: a experiência passou a ser palavra chave para o desenvolvimento do 

conteúdo e dos canais de mídia, sendo que cada vez mais será necessário desenvolver 

experiências mais intuitivas, estimulantes e atrativas para o usuário, suportadas por 

tecnologia e inteligências de dados; 
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2. Conteúdo e Plataforma: os avanços na tecnologia digital deram origem ao “mundo 

transmídia”, no qual é impossível separar o conteúdo da plataforma; 

 

3. Disrupção Mediatech: a mídia digital é a força motriz por trás da atual expansão da 

indústria – novos modelos de receita surgem, colocando obstáculos aos fluxos 

tradicionais de faturamento; 

 

4. Desempacotamento da TV: as emissoras de TV paga têm sido forçadas a flexibilizar 

seus modelos de negócios, transformando-os em serviços que descentralizam a oferta 

de mídia através da introdução de conteúdo de streaming em plataformas de assinatura; 

e  

 

5. Mundo Transmídia: cada plataforma interage ou dá suporte a outras, resultando em 

uma experiência singular através de diferentes aparelhos e pontos de acesso. 

Para além disso, o consumo de produtos de mídia e entretenimento deixa de ser um passatempo 

para tornar-se uma experiência com origem na tecnologia e na inteligência de dados. Tal 
transformação permite não só que o conteúdo e a plataforma tenham um vínculo mais fluido, 

mas que os diferentes meios de acesso interajam de forma complementar, transformando como, 

quando e por quê alguém escolhe consumir um produto de mídia e entretenimento de 
determinada forma. 

 
A Relevância dos Setores de Mídia no Brasil 

O Brasil é o quinto maior mercado de mídia e entretenimento no mundo, com mais de 10.000 

estações de rádio e mais de 160 canais de TV1. Além disso, o setor possui, atualmente, um 
ambiente regulatório integrado e vantajoso ao desenvolvimento de negócios na Indústria.  

Os mercados brasileiros de Cinema, Games, Acesso à Internet, TV e Internet Video estão entre 
os dez maiores do mundo, de modo que os setores de mídia e entretenimento no país crescem 

a um CAGR consideravelmente maior que os índices globais, conforme demonstrado no gráfico 
abaixo: 

 

  
Fonte: Elaborado com base no PWC Global entertainment and media outlook 2017-2021,PwC, Ovum 

 

                                              
1 Fonte: Informações elaboradas com base no PWC Global entertainment and media outlook 2017-2021,PwC, Ovum. 
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Abaixo, elencamos os principais números e tendências separadas por setor de mídia no Brasil: 
 

 
Fonte: Newzoo,(The Brazilian gamer), HIS Markit, local sources;, Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro, Ancine; 
Statista, Digital opportunities in Latin America, UNCTAD, Anatel, ANCINE 

 

Desse modo, acreditamos que as perspectivas de crescimento demonstram que o Brasil ainda 

tem um longo caminho a percorrer em termos da maturação dos setores de mídia, o que é em si 

uma oportunidade para a consolidação e evolução de mediatech. Tal maturação demandará 

(i) crescente demanda por conteúdo de alta qualidade; e (ii) crescente investimento em 

produção de conteúdo nacional e internacional. 

 

5.4. Características, Direitos e Amortização das Cotas 

 

5.4.1. Características das Cotas e Direitos Patrimoniais 

 

As Cotas correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido e pertencem 3 (três) tipos 

diferentes de classe, quais sejam as Cotas Classe A Cotas Classe B e Cotas Classe C, que 

garantirão aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações, exceto no tocante à Volume Mínimo 

por Investidor e ao direito de participação no Comitê de Acompanhamento. Todas as Cotas farão 

jus a pagamentos de amortização em iguais condições. 

 

Todas as Cotas serão registradas pelo Administrador e mantidas em contas de depósito 

individuais separadas em nome dos Cotistas. 

 

5.4.2. Valor das Cotas 

 

O preço unitário de emissão das Cotas será de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo este o valor de 

cada Cota.  

 

As Cotas terão seu valor calculado diariamente e tal valor corresponderá à divisão do Patrimônio 

Líquido pelo número de Cotas emitidas e em circulação, ambos na data de apuração do valor das 

Cotas. 

 

O Fundo não cobrará taxa de performance, taxa de ingresso ou taxa de saída. 

 

5.4.3. Direito de Voto das Cotas 

 

Desde que o respectivo Cotista encontre-se adimplente com suas obrigações em face do 

Fundo, todas as Cotas terão direito de voto nas Assembleias Gerais, correspondendo a 

cada Cota 1 (um) voto. 



36 

 
5.4.4. Patrimônio Mínimo 

 

O Fundo estabelece Patrimônio Mínimo para funcionamento, podendo iniciar suas atividades e 
realizar investimentos no Master com patrimônio líquido mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais). 
 

5.4.5. Distribuição e Subscrição de Cotas  

 
As Cotas objeto da Oferta serão destinadas exclusivamente a Investidores Qualificados, 

observado o disposto no Regulamento. 
 

As Cotas deverão ser subscritas pelos Cotistas até a data de encerramento da Oferta, conforme 
prazo indicado neste Prospecto e nos respectivos Suplementos. 

 

No ato da subscrição de Cotas, o subscritor: (i) assinará o boletim individual de subscrição, que 
será autenticado pelo Administrador; (ii) se comprometerá, de forma irrevogável e irretratável, 

a integralizar as Cotas por ele subscritas em atendimento às Chamadas de Capital que venham a 
ser realizadas pelo Administrador, nos termos do Regulamento e do respectivo boletim de 

subscrição de Cotas; e (iii) receberá um exemplar atualizado do Regulamento e, por meio da 

assinatura do Termo de Adesão, deverá declarar a sua condição de Investidor Qualificado e 
atestar que está ciente das disposições contidas no Regulamento. 

 
5.4.6. Integralização das Cotas  

 
As Cotas serão integralizadas pelo respectivo Preço de Integralização em atendimento às 

Chamadas de Capital a serem realizadas pelo Administrador, conforme instruções do Gestor e de 

acordo com o Regulamento.  
 

Na medida em que sejam identificadas oportunidades de investimento em Cotas do Master e/ou 
necessidades de recursos para pagamento de despesas e encargos do Fundo, o Administrador 

realizará Chamadas de Capital, ou seja, comunicará os Cotistas sobre tal oportunidade e/ou 

necessidade, solicitando o aporte de recursos no Fundo mediante a integralização parcial ou total 
das Cotas subscritas por cada um dos Cotistas nos termos dos respectivos Compromissos de 

Investimento. 
 

As Chamadas de Capital para a realização de investimentos em Cotas do Master serão realizadas 

a qualquer momento durante o Prazo de Duração e estarão limitadas ao valor do Capital 
Comprometido de cada Cotista. As Chamadas de Capital para o pagamento de despesas e 

encargos do Fundo também serão realizadas a qualquer momento durante o Prazo de Duração, 
mas não estarão limitadas ao valor do Capital Comprometido de cada Cotista. 

 
Ao receberem a Chamada de Capital, os Cotistas serão obrigados a integralizar parte ou a 

totalidade de suas Cotas, conforme solicitado pelo Administrador, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos contados do recebimento da Chamada de Capital de acordo com o disposto 
nos respectivos Compromissos de Investimento. 

 
A integralização de Cotas será realizada: em moeda corrente nacional por meio de crédito dos 

respectivos valores em recursos disponíveis diretamente na conta de titularidade do Fundo, 

mediante qualquer mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo BACEN.  
 

5.4.7. Inadimplência dos Cotistas 
 

No caso de inadimplemento, o Administrador notificará o Cotista Inadimplente para sanar o 
inadimplemento no prazo de até 10 (dez) dias corridos. Caso o Cotista Inadimplente não sane o 

inadimplemento dentro de 10 (dez) dias corridos a partir da notificação descrita acima, o 

Administrador poderá tomar quaisquer das seguintes providências, em conjunto ou isoladamente:  
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(i) iniciar, por si ou por meio de terceiros, os procedimentos de cobrança extrajudicial e/ou 

judicial para a cobrança dos valores correspondentes às Cotas não integralizadas 

conforme cada Chamada de Capital, acrescidos de (a) multa não-compensatória de 2% 

(dois por cento) sobre o valor inadimplido, (b) de juros mensais de 1% (um por cento), 

(c) dos custos de tal cobrança; 

 

(ii) deduzir o valor inadimplido de quaisquer distribuições pelo Fundo devidos a esse Cotista 

Inadimplente, desde a data em que esse saldo deveria ter sido pago até a data em que 

ocorrer o pagamento integral desse saldo, sendo certo que eventuais saldos existentes, 

após esta dedução, serão entregues ao Cotista Inadimplente; 

 

(iii) contrair, em nome do Fundo, empréstimo para sanar o referido inadimplemento e 

limitado ao valor inadimplido, direcionando os juros e demais encargos ao Cotista 

Inadimplente, podendo o Administrador, em nome do Fundo, dar as Cotas do Cotista 

Inadimplente em garantia ao empréstimo (e direcionar os recebíveis oriundos de tais 

Cotas do Cotista Inadimplente para sanar tal empréstimo), nas condições acordadas entre 

os Administrador e a instituição concedente do empréstimo;  

 

(iv) convocar uma Assembleia Geral, desde que o Fundo não detenha recursos em caixa 

suficientes para os fins da Chamada de Capital em questão, com o objetivo de deliberar 

a proposta de que o saldo não integralizado pelo Cotista Inadimplente o seja pelos demais 

Cotistas, proporcionalmente à participação de cada Cotista na Chamada de Capital em 

questão, limitado ao respectivo saldo disponível de cada capital comprometido individual 

e desde que a nova Chamada de Capital seja suficiente para sanar o inadimplemento do 

Cotista Inadimplente; e  

 

(v) suspender os direitos políticos e econômicos do Cotista, até o completo adimplemento de 

suas obrigações. Tais direitos políticos e patrimoniais, conforme descrito no Regulamento, 

estarão suspensos até o que ocorrer primeiro dentre: (i) a data em que for quitada a 

obrigação do Cotista Inadimplente; e (ii) a data de liquidação do Fundo.  

 

Caso o Cotista Inadimplente venha a cumprir com suas obrigações após a suspensão de seus 

direitos, conforme indicado acima, tal Cotista Inadimplente reassumirá seus direitos políticos e 

patrimoniais, conforme previsto no Regulamento. 

 

Todas as despesas, incluindo honorários advocatícios, incorridas pelo Administrador ou pelo 

Fundo em com relação à inadimplência do Cotista Inadimplente deverão ser suportadas por tal 

Cotista Inadimplente integralmente, a menos que de outra forma determinado pelo Administrador 

em sua exclusiva discricionariedade. 

 

Em caso de inadimplência decorrente de falha operacional, será concedido aos Cotistas o prazo 

de 1 (um) Dia Útil contado da data de seu vencimento original para a realização do pagamento 

da integralização de Cotas sem a incidência de qualquer penalidade, multa ou mora. 

 

Os Cotistas de Classe A que tenham sido chamados a integralizar as Cotas subscritas e que 

estejam inadimplentes não poderão participar das reuniões do Comitê de Acompanhamento 

enquanto perdurar sua condição de Cotista Inadimplente. 

 

5.4.8. Emissão de Novas Cotas 

 
O Fundo poderá emitir novas Cotas mediante deliberação da Assembleia Geral, observadas as 

restrições contidas na Instrução CVM 400 ou Instrução CVM 476, conforme o caso. O Preço de 

Emissão e o Preço de Integralização das Cotas que venham a ser emitidas pelo Fundo serão 

definidos pela Assembleia Geral e constarão do respectivo Suplemento, observado o disposto no 

Regulamento.  
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Emissões de novas Cotas após a primeira emissão, além do limite do capital autorizado de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), deverão ser realizadas mediante proposta do Gestor e 

aprovação da Assembleia Geral, observado o disposto no Capítulo VII do Regulamento, bem como 

na regulamentação aplicável. 
 

Os Cotistas terão direito de preferência para subscrever e integralizar quaisquer novas Cotas que 
venham a ser emitidas pelo Fundo após a primeira emissão. 

 

5.4.9. Amortização e Resgate de Cotas 
 

Qualquer distribuição dos recursos financeiros líquidos do Fundo para os Cotistas ocorrerá 
somente por meio da amortização integral ou parcial das suas Cotas, observadas as disposições 

do Regulamento e do Suplemento referente a cada emissão de Cotas, observado que qualquer 
amortização e distribuição de recursos financeiros líquidos deverá ser realizada de forma pro rata 

e sem subordinação para todos os Cotistas. 

 
Sujeito a prévia instrução dada pelo Gestor, o Administrador realizará amortizações parciais e/ou 

integrais das Cotas a qualquer momento no decorrer do Prazo de Duração, à medida que o valor 
dos ganhos e rendimentos do Fundo decorrentes dos seus investimentos nas Cotas do Master ou 

em Outros Ativos seja suficiente para pagar o valor de todas as exigibilidades e provisões do 

Fundo. Qualquer distribuição a título de amortização de Cotas abrangerá todas as classes Cotas 
de forma pro rata, e será realizada em benefício da totalidade dos Cotistas. 

 
Quando a data estipulada para qualquer pagamento de amortização de Cotas aos Cotistas cair 

em dia que não seja Dia Útil, tal pagamento será efetuado no primeiro Dia Útil seguinte. 
 

Os pagamentos de amortizações das Cotas serão realizados prioritariamente em moeda corrente 

nacional, podendo ser realizados em Cotas do Master e/ou Outros Ativos, quando houver 
deliberação da Assembleia Geral neste sentido. Os pagamentos em moeda corrente nacional 

serão realizados por meio de qualquer mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo 
BACEN. 

 

Ao final do Prazo de Duração ou quando da liquidação antecipada do Fundo, todas as Cotas 
deverão ter seu valor integralmente amortizado. Não havendo recursos em moeda corrente 

nacional suficientes para realizar o pagamento da amortização total das Cotas em circulação à 
época da liquidação do Fundo, o Administrador deverá convocar a Assembleia Geral a fim de 

deliberar sobre a prorrogação do Prazo de Duração ou o resgate de Cotas mediante a entrega 

das Cotas do Master. 
 

5.4.10. Distribuição e Negociação das Cotas  
 

No caso de alienação voluntária de Cotas, o Cotista alienante deverá manifestar sua intenção 
mediante notificação ao Administrador e ao Gestor, os quais informarão os demais Cotistas, 

observado que os demais Cotistas terão direito de preferência para adquirir as Cotas ofertadas 

pelo Cotista alienante, em igualdade de condições, na proporção das Cotas integralizadas detidas 
por cada Cotista (excetuadas da base de cálculo as Cotas detidas pelo Cotista alienante) 

especificando o preço, condições de pagamento e demais condições aplicáveis à oferta. Os 
procedimentos para exercício do direito de preferência serão detalhados nos Compromissos de 

Investimento. 

 
A validade e eficácia de qualquer transferência de Cotas a quaisquer terceiros estarão sujeitas à: 

(i) observância ao disposto no Regulamento; (ii) comprovação, ao intermediário das operações 
de aquisição de Cotas no mercado secundário, de que o adquirente das Cotas se qualifica para 

ser investidor do Fundo, nos termos do Regulamento; e (iii) aprovação do Gestor. Caso quaisquer 
Cotas a serem alienadas não sejam adquiridas pelos demais cotistas em razão do exercício do 

direito de preferência descrito acima, o Gestor e/ou suas afiliadas e Veículos de Investimento 

BTG terão direito de preferência para tal aquisição, nos mesmos termos e condições de potencial 
adquirente para tais Cotas. 
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No caso das Cotas a serem cedidas não estarem totalmente integralizadas, o potencial adquirente 

deverá, como condição de validade para a referida transferência, assumir expressamente, por 

escrito, a responsabilidade por todas as suas obrigações perante o Fundo no tocante à 
integralização das Cotas não integralizadas. 

 
Não haverá direito de preferência nas hipóteses de: (i) sucessão de Cotista (causa mortis ou 

decorrente de reestruturação societária do Cotista, entre outros eventos de sucessão), ou (ii) 

em se tratando de Cotista pessoa física, em caso de transferência a seu cônjuge e/ou filho/a(s), 
ou (iii) transferência pelo Cotista para suas Partes Relacionadas e/ou veículos ou fundos de 

investimento detidos exclusivamente pelo Cotista, observado que, para seja realizada uma 
transferência nos termos deste item, o Administrador e o Gestor deverão ser notificados sobre a 

operação com no mínimo 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência, podendo recusar a referida 
transferência mediante justificativa por escrito. 

 

As Cotas poderão ser registradas para negociação no SF, administrado e operacionalizado pela 
B3. 

 
5.5. Liquidação e Procedimentos para Liquidação do Fundo 

 

A qualquer momento durante o Prazo de Duração, a liquidação financeira das Cotas do Master 
integrantes da Carteira será realizada pelo Administrador, conforme as propostas de 

desinvestimento aprovadas pelo Gestor, observados quaisquer dos procedimentos descritos a 
seguir e de acordo com o melhor interesse dos Cotistas: 

 
(i) venda das Cotas do Master e dos Outros Ativos em bolsa de valores ou mercado de balcão 

organizado no Brasil e/ou no Exterior, caso tais ativos sejam admitidos à negociação 

nesses mercados; ou 
 

(ii) venda das Cotas do Master e dos Outros Ativos que não sejam admitidos à negociação 
em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado no Brasil e/ou no Exterior por meio 

de negociações privadas; ou 

  
(iii) na impossibilidade de utilização dos procedimentos descritos acima, entrega das Cotas 

do Master e/ou dos Outros Ativos aos Cotistas, mediante observância do disposto no 
Regulamento.  

 

Em qualquer caso, a liquidação dos investimentos do Fundo será realizada em observância às 
normas operacionais estabelecidas pela CVM aplicáveis ao Fundo. 

 
O Fundo poderá ser liquidado antes de seu Prazo de Duração na ocorrência das seguintes 

situações: 
 

(i) caso todos as Cotas do Master tenham sido alienadas antes do encerramento do Prazo 

de Duração; e/ou 
 

(ii) mediante deliberação da Assembleia Geral, observado o disposto no Capítulo VII do 
Regulamento. 

 

Quando do encerramento e liquidação do Fundo, os Auditores Independentes deverão emitir 
pareceres técnicos atestando a conformidade das respectivas demonstrações contábeis. 

 
5.6. Avaliação do Patrimônio Líquido 

 
O Administrador do Fundo deverá efetuar a mensuração dos ativos e passivos, bem como o 

reconhecimento de receitas e despesas, que compõem a carteira do Fundo na forma estabelecida 

pela Instrução CVM 579 e observados os critérios ali descritos. 
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O Administrador assume a responsabilidade perante a CVM e os Cotistas pelos critérios, valores 
e premissas utilizados na avaliação econômica adotada pelo Fundo, garantindo, ainda que uma 
vez adotado o referido critério de avaliação, que este será consistente ao longo dos exercícios 
contábeis subsequentes. 
 
Observado o que dispõe o Capítulo V do Regulamento, a Carteira observará os demais requisitos 
de composição e diversificação estabelecidos pelas normas regulamentares em vigor. 
 
5.7. Demonstrações Contábeis do Fundo 
 
O Fundo terá escrituração contábil própria, devendo as aplicações, as contas e as demonstrações 
contábeis do Fundo ser segregadas daquelas do Administrador. 
 
O Fundo está sujeito às normas de escrituração, elaboração, remessa e publicidade de 
demonstrações contábeis determinadas pela CVM, incluindo a Instrução CVM 579. 
 
As demonstrações contábeis do Fundo, elaboradas ao final de cada exercício social, deverão ser 
auditadas por auditores independentes registrados na CVM.  
 
5.8. Exercício Social do Fundo 
 
O exercício social do Fundo terá início em 1º de março e encerramento no último dia de fevereiro 
de cada ano. 
 
5.9. Assembleia Geral 
 
Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre as matérias indicadas abaixo, além 
de outras matérias que a ela venham a ser atribuídas por força da regulamentação em vigor e 
do Regulamento:  
 
(i) deliberar sobre as demonstrações contábeis do Fundo apresentadas pelo Administrador, 

acompanhadas do relatório dos auditores independentes, em até 180 (cento e oitenta) 
dias após o término do exercício social a que se referirem;  

 
(ii) deliberar, quando for o caso, sobre o requerimento de informações de Cotistas, 

observado o disposto no parágrafo único do artigo 40 da Instrução CVM 578; 
 
(iii) deliberar sobre a emissão e distribuição de novas Cotas acima do limite autorizado no 

item 8.2 do Regulamento (capital autorizado), bem como os prazos, termos e condições 
para subscrição e integralização dessas Cotas, observado o disposto no item 8.2.1 do 
Regulamento;  

 
(iv) deliberar sobre alterações ao Regulamento;  
 
(v) deliberar sobre a integralização de Cotas mediante entrega de Cotas do Master ou Outros 

Ativos, bem como sobre o respectivo laudo de avaliação;  
 
(vi) deliberar sobre a amortização de Cotas mediante entrega de Cotas do Master ou Outros 

Ativos;  
 
(vii) deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão ou transformação do Fundo proposta pelo 

Gestor;  
 
(viii) deliberar sobre a liquidação antecipada do Fundo;  
 
(ix) deliberar sobre (a) a destituição do Administrador com ou sem Justa Causa e nomeação 

de seu substituto, ou sobre a nomeação do substituto do Administrador em caso de 
renúncia ou descredenciamento; (b) a destituição do Gestor com ou sem Justa Causa e 
nomeação de seu substituto, ou sobre a nomeação do substituto do Gestor em caso de 
renúncia ou descredenciamento; (c) a destituição do Custodiante e nomeação de seu 
substituto; e (d) a destituição do Escriturador e nomeação de seu substituto;  
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(x) deliberar sobre aumento na Taxa de Administração; 
 
(xi) deliberar sobre os procedimentos para entrega de Cotas do Master para fins de 

pagamento de resgate das Cotas ainda em circulação;  
 
(xii) deliberar sobre a alteração do quórum de instalação e deliberação da Assembleia Geral;  
 
(xiii) deliberar sobre a antecipação ou prorrogação do Prazo de Duração, incluindo a hipótese 

de aprovação da prorrogação do Prazo de Duração por recomendação do Gestor;  
 
(xiv) deliberar sobre a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais em processos de iniciativa 

do Fundo (polo ativo), sendo tal aprovação desnecessária nas hipóteses de defesa dos 
interesses do Fundo em qualquer situação na qual o Fundo figure no polo passivo;  

 
(xv) deliberar sobre a alteração na política de investimento;  
 
(xvi) deliberar sobre a alteração da classificação do Fundo perante a ABVCAP/ANBIMA;  
 
(xvii) realizar operações com Partes Relacionadas, ressalvado o disposto no item 5.8 do 

Regulamento;  
 
(xviii) aprovar atos que configurem potencial Conflito de Interesses;  
 
(xix) a inclusão de encargos não previstos no item 15.1 do Regulamento ou o seu respectivo 

aumento acima dos limites máximos previstos no Regulamento; 
 
(xx) deliberar sobre a instalação, composição, organização e funcionamento dos comitês e 

conselhos do Fundo; e 
 
(xxi) instruir o Administrador acerca da realização de amortização parcial ou integral de Cotas. 
 
As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria dos votos dos Cotistas 
presentes, em primeira e segunda convocação, ressalvadas: (a) aquelas referidas nos incisos 
(iii), (iv), (v), (vii), (x), (xii), (xxi), (xix) e (xx) acima, que somente poderão ser adotadas mediante 
aprovação por Cotistas representando 65% (sessenta e cinco por cento) das Cotas emitidas e 
integralizadas; (b) aquelas referidas nos incisos (xvii) e (xviii) acima somente poderão ser 
adotadas mediante aprovação por Cotistas representando 2/3 (dois terços) das Cotas emitidas e 
integralizadas; e (c) a matéria referida no inciso (ix) acima, que somente poderá ser adotada 
mediante aprovação por Cotistas representando 3/4 (três quartos) das Cotas emitidas e 
integralizadas. 
 
A convocação da Assembleia Geral far-se-á mediante carta ou e-mail ou, alternativamente, por 
qualquer outro meio que permita a respectiva confirmação de recebimento, devendo a carta de 
convocação conter, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada a Assembleia 
Geral e a respectiva ordem do dia. A convocação da Assembleia Geral deverá ser realizada com 
antecedência mínima de (i) 15 (quinze) dias em primeira convocação, ou (ii) 5 (cinco) dias em 
segunda convocação, podendo a segunda convocação ocorrer em conjunto com a primeira 
convocação.  
 
A Assembleia Geral poderá ser convocada, a qualquer tempo, pelo Administrador ou mediante 
solicitação do Gestor ou de Cotistas ou grupo de Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco 
por cento) da totalidade das Cotas.  
 
Independentemente da realização apropriada de convocação, será considerada regular a 
Assembleia Geral a que comparecerem todos os Cotistas.  
 
As Assembleias Gerais serão realizadas na sede do Administrador ou, na impossibilidade de serem 
realizadas na sede do Administrador, em lugar a ser previamente indicado pelo Administrador na 
carta de convocação.  
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Será permitida a participação na Assembleia Geral por telefone ou videoconferência, desde que 
o voto do Cotista seja formalizado por escrito para o Administrador antes da Assembleia Geral.  
 
As Assembleias Gerais serão instaladas com a presença de cotistas representando qualquer 
número de Cotas emitidas e integralizadas.  
  
Terão legitimidade para comparecer à Assembleia Geral os Cotistas, seus representantes legais 
e os seus procuradores, desde que a procuração que confira poderes aos procuradores não tenha 
mais de 1 (um) ano.  
 
Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas que estiverem registrados nos livros e 
registros do Fundo na data de convocação da Assembleia Geral ou na conta de depósito do Fundo, 
conforme o caso, e estiverem em dia com todas as obrigações perante o Fundo. O direito de voto 
será assegurado a qualquer Cotista que atenda aos requisitos acima descritos. 
 
Os Cotistas deverão exercer o direito de voto no interesse do Fundo. 
 
Não podem votar nas Assembleias Gerais e nem fazer parte do cômputo para fins de apuração 
do quórum de aprovação estabelecido acima: 
 
(i) o Administrador; 
 
(ii) o Gestor; 
 
(iii) as Partes Relacionadas;  
 
(iv) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; 
 
(v) o Cotista de cujo interesse seja conflitante com o do Fundo; e 
 
(vi) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua 

propriedade que concorram para a formação do Patrimônio do Fundo. 
 
Não se aplica a vedação prevista acima quando: 
 
(i) os únicos Cotistas forem as pessoas mencionadas acima; ou 
 
(ii) houver aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas, manifestada na própria 

Assembleia Geral, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à 
Assembleia Geral em que se dará a permissão de voto. 

 
O Cotista deve informar ao Administrador e aos demais cotistas as circunstâncias que possam 
impedi-lo de exercer seu voto, nos termos do disposto nos incisos (v) e (vi) acima, sem prejuízo 
do dever de diligência do Administrador e do Gestor em buscar identificar os Cotistas que estejam 
nessa situação. 
 
Em cada Assembleia Geral, após a deliberação e a aprovação das matérias da respectiva ordem 
do dia, o Administrador ou o secretário da Assembleia Geral lavrarão a ata da Assembleia Geral, 
a qual deverá ser aprovada e assinada pelos Cotistas presentes. Os Cotistas que participarem da 
Assembleia Geral por telefone ou videoconferência deverão enviar ao Administrador cópia da ata 
assinada por correio eletrônico ou fax assim que possível e uma via original da ata assinada por 
correio comum ou serviço de entrega. 
 
As deliberações da Assembleia Geral poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal 
realizada por escrito, via carta ou e-mail, ficando os Cotistas obrigados a manter sempre seus 
dados cadastrais atualizados junto ao Administrador, sem necessidade de reunião, caso em que 
os Cotistas terão o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da consulta, para 
respondê-la. 
 
Da consulta deverão constar todas as informações necessárias ou apropriadas para que os 
Cotistas exerçam seu direito de voto. 
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5.10. Comitê de Acompanhamento 

 
O Fundo terá um Comitê de Acompanhamento, que terá como função acompanhar o processo 

de investimento no Master e nas Companhias Alvo e o acompanhamento da performance do 
Master e das Companhias Investidas. O Comitê de Acompanhamento não terá função 

deliberativa, de forma que não poderá opinar sobre o investimento, operação e desinvestimento 

no Master e nas Companhias Alvo e Companhias Investidas. 
 

O Comitê de Acompanhamento será composto pelos Cotistas de Classe A e pelo Gestor. 
 

Será aceita a participação, no Comitê de Acompanhamento, de Cotista Classe A que participe de 
comitê de acompanhamento (ou órgão análogo) de outro veículo cujo objeto seja total ou 

parcialmente coincidente com o do Fundo, desde que tal pessoa se comprometa, 

cumulativamente, a:  
 

(i) manter confidenciais as informações de que tiver conhecimento em virtude de sua 
participação no Comitê de Acompanhamento; 

 

(ii) indenizar o Fundo por eventuais prejuízos causados, sendo que todos os membros do 
Comitê de Acompanhamento deverão informar, por escrito, aos demais integrantes do 

Comitê de Acompanhamento qualquer situação ou potencial situação de conflito de 
interesses com o Fundo, imediatamente após tomar conhecimento da mesma; e 

 
(iii) não exercer cargo consultivo ou de administração ou deter significativa influência em 

sociedades que atuem no mesmo subsetor das Companhias Investidas ou que de 

qualquer forma possam ser consideradas sociedades concorrentes de quaisquer 
Companhias Investidas.  

 
Em caso de manifesta negligência ou comprovada má-fé por parte de um membro do Comitê de 

Acompanhamento, ou de grave descumprimento das disposições do Regulamento a ele 

aplicáveis, o referido Cotista Classe A poderá ser impedido de participar do Comitê de 
Acompanhamento por decisão da maioria dos demais membros do Comitê de Acompanhamento 

ou pelo Gestor.  
 

Cotistas Classe A que sejam considerados Cotistas Inadimplentes não poderão participar das 

reuniões do Comitê de Acompanhamento enquanto perdurar seu inadimplemento. 
 

Os membros do Comitê de Acompanhamento deverão manter as informações constantes de 
materiais relativos aos investimentos do Fundo, sejam potenciais ou realizados, que venham a 

ser a eles disponibilizados pelo Administrador ou pelo Gestor, sob absoluto sigilo e 
confidencialidade, comprometendo-se, para tanto, a firmar termo de confidencialidade, não 

podendo revelar, utilizar ou divulgar, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou 

conjuntamente com terceiros, qualquer destas informações, salvo se: 
 

(i) com o consentimento prévio e por escrito do Gestor e/ou do Administrador; ou 
 

(ii) por ordem judicial ou administrativa expressa, inclusive da CVM, sendo que, nesta 

hipótese, o Administrador e o Gestor deverão ser informados, por escrito, de tal ordem, 
previamente ao fornecimento de qualquer informação. 

 
O Comitê de Acompanhamento se reunirá trimestralmente mediante convocação do Gestor, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos. 
 

As reuniões do Comitê de Acompanhamento serão realizadas na sede do Gestor, sendo que a 

participação dos membros do Comitê de Acompanhamento poderá ocorrer de forma não 
presencial por intermédio de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio 

de comunicação que permita a comunicação simultânea. 
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5.11. Administração e Gestão 
 
5.11.1. Administrador 
 
O Fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, com sede na cidade 
do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º andar, parte, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 59.281.253/0001-23, devidamente autorizado pela CVM para a atividade 
de administração de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório n.º 8.695, de 20 
de março de 2006. 
 
5.11.2. Obrigações e Responsabilidades do Administrador 
 
Observadas as limitações previstas no Regulamento e na regulamentação aplicável, o 
Administrador terá poderes para realizar todos os atos necessários em relação ao funcionamento 
e à manutenção do Fundo, incluindo, sem limitação: 
 
(i) contratar, em nome do Fundo, o Custodiante, o Gestor, o Escriturador e os Auditores 

Independentes, bem como quaisquer outros prestadores de serviços do Fundo; 
 
(ii) manter, às suas expensas, os documentos abaixo atualizados e em perfeita ordem, por 

5 (cinco) anos após o encerramento e liquidação do Fundo: 
 

a. os registros de Cotistas e de transferências de Cotas; 
 
b. o livro de atas das Assembleias Gerais; 
 
c. o livro de presença de Cotistas; 
 
d. os pareceres e relatórios dos Auditores Independentes; 
 
e. os registros e demonstrações contábeis referentes às operações realizadas 

pelo Fundo e seu patrimônio; e 
 
f. a documentação relativa às operações e ao patrimônio do Fundo; 

 
(iii) receber dividendos, bonificações e qualquer rendimento ou quaisquer valores atribuídos 

ao Fundo e transferi-los aos Cotistas, conforme as instruções do Gestor e nos termos do 
Regulamento; 

 
(iv) pagar, a suas expensas, eventuais multas cominatórias impostas pela CVM, nos termos 

da legislação vigente, em razão de atrasos no cumprimento dos prazos previstos na 
regulamentação aplicável ou no Regulamento; 

 
(v) elaborar anualmente as demonstrações contábeis do Fundo e, em conjunto com o Gestor, 

relatório a respeito das operações e resultados do Fundo, incluindo a declaração de que 
foram obedecidas as disposições da regulamentação aplicável e do Regulamento, nos 
termos do Capítulo XIII do Regulamento; 

 
(vi) exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos inerentes ao 

patrimônio e às atividades do Fundo; 
 
(vii) no caso de instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a 

documentação referida no inciso (ii) acima até seu término; 
 
(viii) empregar, na defesa dos direitos dos Cotistas e do Fundo, a diligência exigida pelas 

circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-los, tomando inclusive 
as medidas judiciais cabíveis; 
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(ix) transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência 

de sua condição de Administrador; 

 

(x) manter os títulos ou valores mobiliários fungíveis integrantes da Carteira custodiados pelo 

Custodiante; 

 

(xi) divulgar a todos os Cotistas e à CVM, qualquer ato ou fato relevante atinente ao Fundo;  

 

(xii) elaborar e divulgar as informações previstas na regulamentação aplicável; 

 

(xiii) convocar a Assembleia Geral sempre que solicitado pelos Cotistas ou sempre que o Gestor 

assim solicitar; 

 

(xiv) cumprir, nos termos da regulamentação em vigor, as deliberações do Gestor e da 

Assembleia Geral; 

 

(xv) cumprir e fazer cumprir todas as disposições constantes do Regulamento e do Contrato 

de Gestão; 

 

(xvi) representar o Fundo em juízo e fora dele, empregando, na defesa dos direitos do Fundo, 

a diligência exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para 

assegurar tais direitos, inclusive tomando as medidas judiciais cabíveis, bem como 

praticar todos os atos necessários à administração do Fundo, observadas as limitações 

legais e regulamentares em vigor, bem como o disposto no Regulamento;  

 

(xvii) abrir, manter e encerrar contas bancárias e assinar cheques e ordens de pagamento, 

bem como abrir, manter e encerrar contas junto a corretoras e outras entidades 

autorizadas a atuar em negociações bursáteis e outras similares; 

 

(xviii) realizar Chamadas de Capital aos Cotistas de acordo com as instruções do Gestor, 

sempre em observância aos procedimentos descritos no Regulamento e nos boletins de 

subscrição de Cotas; 

 

(xix) manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo 

Fundo e informados no momento do seu registro, bem como as demais informações 

cadastrais; 

 

(xx) comunicar a CVM sobre eventuais desenquadramento da Carteira; 

 

(xxi) fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo Fundo; e 

 

(xxii) disponibilizar aos Cotistas e à CVM os seguintes documentos, relativos a informações 

eventuais sobre o Fundo: 

 

(a) edital de convocação e outros documentos relativos a Assembleias Gerais, no 

mesmo dia de sua convocação; 

 

(b) no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas em Assembleia 

Geral, caso as Cotas estejam admitidas à negociação em mercados organizados; 

 

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

 

(d) prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento da Oferta 

Pública, nos prazos estabelecidos em regulamentação específica. 
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5.12. Gestão 

 

5.12.1. Gestor 

 
O Fundo tem sua Carteira gerida pela Investimage Administradora de Recursos Ltda., com 

sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua do Carmo, 71, 5° andar, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.544.103/0001-97 devidamente autorizada pela CVM a exercer 

a atividade de administração de carteira de valores mobiliários conforme Ato Declaratório n° 

10.005, de 21 de agosto de 2008. 

 
5.12.2. Obrigações e Responsabilidades do Gestor 

 

O Gestor terá poderes para representar o Fundo e realizar todos os atos relacionados à gestão 

da Carteira, bem como exercer todos os direitos inerentes às Cotas do Master e aos Outros Ativos 

integrantes da Carteira, observadas as limitações do Regulamento e da regulamentação em vigor. 

 

Observadas as limitações previstas no Regulamento, no Contrato de Gestão e na regulamentação 

aplicável, o Gestor deverá: 

 

(i) adquirir, manter e alienar Cotas do Master;  

 

(ii) decidir sobre as Chamadas de Capital a serem realizadas pelo Administrador para a 

viabilização de investimentos em Cotas do Master e, conforme o caso, pagamentos de 

despesas e encargos do Fundo; 

 

(iii) acompanhar os investimentos do Fundo em Cotas do Master; 

 

(iv) transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência 

de sua condição de Gestor; 

 

(v) exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos inerentes ao 

patrimônio e às atividades do Fundo; 

 

(vi) cumprir, nos termos da regulamentação em vigor, as deliberações da Assembleia Geral;  

 

(vii) realizar recomendações para a Assembleia Geral sobre a emissão de novas Cotas, 

observado o disposto no Regulamento; 

 

(viii) custear as despesas de propaganda do Fundo;  

 

(ix) cumprir todas as disposições constantes do Regulamento e do Contrato de Gestão;  

 

(x) representar o Fundo e, por conseguinte, os Cotistas em toda e qualquer assembleia geral 

do Master, de acordo com os termos e condições previstos no Regulamento e na 

regulamentação aplicável; 

 

(xi) elaborar, em conjunto com o Administrador, relatório de que trata o item 6.1, inciso (v) 

do Regulamento; 

 

(xii) empregar a diligência esperada pelas circunstâncias no exercício de suas funções junto 

ao Master, sempre no melhor interesse do Fundo; 

 

(xiii) fornecer aos Cotistas que assim requererem, estudos e análises de investimento para 

fundamentar as decisões a serem tomadas em Assembleia Geral, incluindo os registros 

apropriados com as justificativas das recomendações e respectivas decisões; 
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(xiv) fornecer aos Cotistas, conforme conteúdo e em periodicidade anual, atualizações 

periódicas dos estudos e análises que permitam o acompanhamento dos investimentos 

realizados, objetivos alcançados, perspectivas de retorno e identificação de possíveis 

ações que maximizem o resultado do investimento do Fundo; e  

 

(xv) fornecer ao Administrador todas as informações e documentos necessários para que este 

possa cumprir suas obrigações, incluindo, dentre outros: 

 

(a) as informações necessárias para que o Administrador determine se o Fundo se 

enquadra ou não como entidade de investimento, nos termos da regulamentação 

contábil específica; e 

 

(b) as demonstrações contábeis anuais auditadas do Master. 

 

Sempre que forem requeridas informações na forma prevista nos incisos (xiii) e (xiv) acima, o 

Gestor, em conjunto com o Administrador, poderão submeter a questão à prévia apreciação da 

Assembleia Geral, tendo em conta os interesses do Fundo e dos demais cotistas, e eventuais 

Conflitos de Interesses em relação a conhecimentos técnicos e ao Master, ficando, nesta hipótese, 

impedidos de votar os Cotistas que requereram a informação. 

 

5.12.3. Custódia  

 

O serviço de custódia dos ativos integrantes da carteira será prestado pelo Coordenador Líder. 

 

5.12.4. Escrituração 

 

O serviço de controladoria e escrituração das Cotas será prestado pelo Administrador. 

 

5.13. Destituição do Administrador, do Gestor, do Custodiante e/ou do Escriturador 

 

O Administrador e/ou o Gestor poderão ser destituídos de suas respectivas funções com ou sem 

Justa Causa, mediante deliberação da Assembleia Geral, nos termos da Instrução CVM 578. 

 

Na hipótese de destituição do Gestor e/ou do Administrador com ou sem Justa Causa, o destituído 

terá direito à respectiva parcela da Taxa de Administração devida até a data de sua destituição. 

Fica estabelecido que a Justa Causa relativa ao Gestor ou ao Administrador, individualmente, não 

deve ser fundamento para destituição dos demais prestadores de serviços, e tampouco impactará 

a remuneração devida aos demais prestadores de serviços. Para fins deste item, o Gestor não 

poderá ser destituído por Justa Causa em eventos de caso fortuito ou força maior, conforme 

previsto por lei. Ademais, Justa Causa causada individualmente pelo Administrador não constituirá 

um motivo para a destituição do Gestor por Justa Causa. 

 

O Gestor, suas afiliadas e Veículos de Investimento BTG, poderão continuar a deter suas 

participações no Master e nas Companhias Investidas, com todos os direitos inerentes à condição 

indireta de cotista, nas hipóteses do Gestor e/ou Administrador, conforme o caso: (a) renunciar 

ao seu cargo, ou (b) for descredenciado pela CVM, ou (c) for destituído pela Assembleia Geral. 

 

As deliberações sobre a destituição ou substituição do Gestor e/ou do Administrador deverão ser 

precedidas do recebimento, pelo Gestor e/ou Administrador, conforme aplicável, de uma 

notificação de tal intenção de remoção, com no mínimo 60 (sessenta) dias corridos de 

antecedência da destituição ou substituição. 

 

A destituição e/ou substituição do Custodiante e/ou do Escriturador dependerá de prévia 

deliberação da Assembleia Geral. 
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5.14. Renúncia do Administrador e/ou do Gestor 

 
Observado o disposto abaixo, o Administrador, o Gestor e/ou o Custodiante poderão renunciar 
às suas funções mediante notificação, por escrito, endereçada aos Cotistas e à CVM, com 
antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias. Na hipótese de renúncia do Administrador, do 
Gestor e/ou do Custodiante, o Administrador deverá convocar a Assembleia Geral para eleger o 
respectivo substituto. A Assembleia Geral de que trata este parágrafo também poderá ser 
convocada por cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas subscritas. 
 
Na hipótese de renúncia do Administrador, Gestor e/ou do Custodiante, o mesmo continuará 
obrigado a prestar os serviços de administração e/ou gestão do Fundo até a sua efetiva 
substituição, que deverá ocorrer, no máximo, em 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
Assembleia Geral de que trata o parágrafo acima. O Administrador, Gestor e/ou do Custodiante 
deverá receber a remuneração correspondente ao período em que permanecer no cargo, 
calculada e paga nos termos do Regulamento. 
 
Caso a Assembleia Geral de que trata o parágrafo acima não nomeie instituição habilitada para 
substituir o Administrador, o Custodiante e/ou o Gestor, conforme aplicável, ou não obtenha 
quórum suficiente para deliberar sobre a substituição do Administrador, do Custodiante ou do 
Gestor, conforme aplicável, ou, ainda, sobre a liquidação do Fundo, o Administrador procederá à 
liquidação automática do Fundo, sem necessidade de aprovação da Assembleia Geral, dentro do 
prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data estabelecida para a realização da Assembleia 
Geral. 
 
A liquidação do Fundo nos termos dos itens acima deverá ser efetuada pelo Administrador, ainda 
que após sua renúncia. 
 
5.15. Remuneração do Administrador e Demais Despesas do Fundo 
 
5.15.1. Taxa de Administração  
 
Pela prestação dos serviços de administração, controladoria, gestão da Carteira, custódia 
qualificada dos ativos integrantes da Carteira, tesouraria, controladoria, processamento, 
distribuição e escrituração das Cotas, será devida pelo Fundo, uma Taxa de Administração. A 
Taxa de Administração é composta pela Remuneração do Administrador e pela Remuneração do 
Gestor, calculadas, cobradas e pagas nos termos do Contrato de Gestão e será correspondente 
a 1% (um por cento) ao ano, incidente sobre o Capital Comprometido por cada Cotista. 
 
A Remuneração do Administrador será calculada e deduzida do montante da Taxa de 
Administração antes do pagamento da Remuneração do Gestor, bem como das demais despesas 
e encargos do Fundo.  
 
A Remuneração do Administrador será calculada à base de 1/252 (um inteiro, duzentos e 
cinquenta e dois avos) e paga em bases trimestrais, no 5º (quinto) Dia Útil do primeiro mês do 
trimestre. 
 
A Remuneração do Administrador incidirá sobre todas as Cotas, de forma pro rata, independente 
da respectiva classe, e será paga diretamente pelo Fundo ao Administrador. 
 
A Remuneração do Gestor será paga diretamente pelo Fundo ao Gestor. 
 
O Administrador poderá estabelecer que parcelas da Remuneração do Administrador sejam pagas 
diretamente pelo Fundo aos demais prestadores de serviços contratados pelo Administrador, 
desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Remuneração do 
Administrador.  
 
Caso o capital comprometido pelos investidores no Fundo não seja integralmente chamado, o 
valor correspondente ao percentual pago pelo Cotista pela Taxa de Administração poderá 
representar percentual superior a 1% do capital efetivamente investido pelo Cotista. 



49 

 
5.15.1.1. Taxa de Administração do Master 

 

Pela prestação dos serviços de administração, controladoria, gestão da carteira do Master, 

custódia qualificada dos ativos integrantes da carteira do Master, tesouraria, controladoria, 

processamento, distribuição e escrituração das Cotas do Master, será devida pelo Master, uma 

taxa de administração, equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) ao ano incidindo sobre o 

capital comprometido até ser investido 80% (oitenta por cento) na primeira emissão de Cotas do 

Master, e posteriormente, passando então a incidir sobre o patrimônio líquido do Master, com 

valor mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais. 

 

Caso o capital comprometido pelo Fundo no Master não seja integralmente chamado, o valor 

correspondente ao percentual pago pelo Fundo pela Taxa de Administração poderá representar 

percentual superior a 2,5% do capital efetivamente investido pelo Fundo. 

 

5.15.2. Taxa de Performance do Master 

 

O gestor do Master receberá, ainda, taxa de performance auferida em virtude do resultado do 

Master, equivalente a 20% (vinte por cento) da rentabilidade de seu capital investido já deduzidas 

todas as taxas e despesas pagas pelo Master, inclusive a taxa de administração, que exceder a 

variação anual obtida através da acumulação, na forma de capitalização composta, do IPCA, 

acrescido de 6,5% (seis ponto cinco por cento) (“Retorno Preferencial”), conforme definido 

abaixo:  

 

(i) Até que os cotistas do Master recebam, por meio do pagamento de distribuição de dividendos 

e/ou amortização de suas cotas, recursos e/ou títulos e valores mobiliários que correspondam a 

100% (cem por cento) do valor do capital investido corrigido pelo Retorno Preferencial, não será 

devida taxa de performance; 

 

(ii) Após o retorno integral do capital investido no Master corrigido pelo Retorno Preferencial aos 

cotistas do Master, quaisquer outros pagamentos aos cotistas do Master resultantes do retorno 

de seus investimentos deverão observar a seguinte proporção: (a) 80% (oitenta por cento) serão 

entregues aos cotistas do Master a título de distribuição de rendimentos e/ou pagamento de 

amortização de Cotas do Master; e (b) 20% (vinte por cento) serão pagos diretamente pelo 

Master ao gestor do Master a título de taxa de performance de acordo com a fórmula abaixo:  

 

P = 20% × [VD − (Cc − VDa)] 

 

, onde 

 

P = total da taxa de performance (P > 0), 

 

VD = Valor a ser distribuído aos cotistas do Master a título de dividendos ou amortização de Cotas 

do Master pelo Master, bruto da taxa de performance, 

 

Cc = Soma de todas as integralizações de cotas do Master feitas pelos cotistas do Master 

corrigidas desde as respectivas datas de recebimento pelo Master pelo Retorno Preferencial até 

o momento de cálculo da taxa de performance, 

 

VDa = Soma de todos os valores já distribuídos aos cotistas do Master a título de dividendos ou 

amortização de Cotas do Master corrigidos desde as respectivas datas de pagamento pelo Retorno 

Preferencial até o momento de cálculo da taxa de performance, limitado ao valor de Cc. 
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5.15.3. Despesas e encargos do Fundo  
 

O Fundo pagará a totalidade das despesas relativas ao funcionamento e à administração do 

Fundo, incluindo, sem limitação: 
 

(i) custos e despesas diretamente relacionados com a estruturação, a constituição e o 
registro do Fundo na CVM, tais como registros junto a registros de títulos e documentos, 

inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, taxas de registro na CVM, taxas 

cobradas por entidades de autorregulação, serviços de tradução e outras despesas 
similares; 

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

 
(iii) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais ou autárquicas que 

recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo; 

 
(iv) despesas com registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação 

de relatórios e informações periódicas, previstas no Regulamento e na regulamentação 
aplicável; 

 

(v) despesas com correspondência do interesse do Fundo, inclusive comunicações aos 
Cotistas; 

 
(vi) honorários e despesas dos Auditores Independentes encarregados da auditoria anual das 

demonstrações contábeis do Fundo;  
 

(vii) honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em razão da defesa 

dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor de eventuais 
condenações, penalidades ou danos imputados ao Fundo, se for o caso; 

 
(viii) parcela de prejuízos eventuais futuros não coberta por apólices de seguro e não 

decorrentes de culpa ou dolo do Administrador, Gestor, Custodiante e/ou Escriturador no 

exercício de suas respectivas funções; 
 

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

 

(x) quaisquer despesas inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação 
ou liquidação do Fundo;  

 
(xi) quaisquer despesas inerentes à realização de Assembleia Gerais e reuniões do Comitê de 

Acompanhamento;  
 

(xii) taxas de liquidação, registro, negociação e custódia das Cotas do Master e dos Outros 

Ativos integrantes da Carteira; 
 

(xiii) despesas com a contratação de terceiros para prestar serviços legais, fiscais, contábeis e 
de consultoria especializada, sem limite de valores; 

 

(xiv) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente 
das Cotas do Master e/ou de Outros Ativos integrantes da Carteira; 

 
(xv) contribuição anual devida à entidades autorreguladoras ou às entidades administradoras 

do mercado organizado em que o Fundo tenha suas cotas admitidas à negociação; 
 

(xvi) despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados 

ou recibos de depósito de valores mobiliários;  
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(xvii) gastos da distribuição primária de Cotas, bem como com seu registro para negociação 
em mercado organizado de valores mobiliários; e 

 
(xviii) honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado, caso aplicável. 
 
Cada Cotista pagará a totalidade das despesas acima descritas relativas ao funcionamento e à 
administração do Fundo, de forma pro rata a sua participação no Patrimônio Líquido. 
 
Quaisquer despesas não previstas como encargos do Fundo correrão por conta do Administrador, 
salvo decisão contrária da Assembleia Geral, observado o disposto no Capítulo VII do 
Regulamento. 
 
5.16. Política de Divulgação de Informações 
 
Sem prejuízo das obrigações previstas no Regulamento, o Administrador deverá divulgar a todos 
os Cotistas e à CVM qualquer ato ou fato relevante atinente ao Fundo, nos termos da 
regulamentação aplicável. 
 
As informações acima deverão ser enviadas pelo Administrador por correspondência ou meio 
eletrônico endereçado a cada um dos Cotistas, devendo todos os documentos e informações 
correspondentes ser remetidos à CVM na mesma data de sua divulgação, por meio do Sistema 
de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores. 
 
O Administrador deverá enviar as seguintes informações aos Cotistas, à CVM e à entidade 
administradora de mercado organizado onde as cotas estejam admitidas à negociação, por meio 
do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de 
computadores: 
 
(i) trimestralmente, em até 15 (quinze) dias após o encerramento do trimestre civil a que 

se referirem, as informações referidas no modelo do Anexo 46-I da Instrução CVM 578; 
 
(ii) semestralmente, em até 150 (cento e cinquenta) dias após o encerramento do semestre 

a que se referirem, a composição da Carteira, discriminando quantidade e espécie dos 
títulos e valores mobiliários que a integram; e 

 
(iii) anualmente, em até 150 (cento e cinquenta dias) dias após o encerramento do exercício 

social, as demonstrações contábeis auditadas referidas na Seção II do Capítulo VIII da 
Instrução CVM 578, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do 
relatório do Administrador e Gestor a que se referem os arts. 39, inciso (iv), e 40, inciso 
(i) da Instrução CVM 578. 

 
A informação semestral referida no inciso II acima deve ser enviada à CVM com base no exercício 
social do Fundo. 
 
As informações prestadas pelo Administrador ou contidas em qualquer material de divulgação do 
Fundo não poderão estar em desacordo com o Regulamento ou com quaisquer relatórios 
protocolados na CVM. 
 
O Administrador deverá enviar simultaneamente à CVM exemplares de quaisquer comunicações 
recebidas relativas ao Fundo divulgadas aos Cotistas ou terceiros. 
 
5.17. Situações de Conflito de Interesses 
 
Na data deste Prospecto, o Administrador, o Gestor e o Coordenador Líder declaram que tem 
completa independência no exercício de suas funções perante o Fundo e não se encontram em 
situação que possa configurar Conflito de Interesses com relação ao Fundo e/ou aos Cotistas. O 
Administrador e/ou o Gestor deverão informar aos Cotistas qualquer evento que venha a colocá-
lo em situação que possa configurar Conflito de Interesses com relação ao Fundo e/ou aos 
Cotistas. 
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5.18. Solução de Conflitos 

 

O Administrador, o Gestor, o Fundo e os Cotistas, inclusive seus sucessores a qualquer 

título, se obrigam a submeter à arbitragem toda e qualquer controvérsia baseada em 

matéria decorrente de ou relacionada ao Regulamento, ou à constituição, operação, 

gestão e funcionamento do Fundo e do Master, tal como previsto no Regulamento. 

 

5.19. Coinvestimento 

 
Caso o Fundo não faça o investimento total disponível em uma Oportunidade de Investimento, o 

Gestor poderá oferecer, a seu exclusivo critério, a Oportunidade de Coinvestimento a terceiros, 

incluindo para os investidores de carteiras e/ou os fundos de investimento administrados pelo 

Administrador e/ou pelo Gestor ou Partes Relacionadas. 

 

A decisão do Gestor em relação às Oportunidades de Coinvestimento levará em consideração a 

fonte da operação, as políticas de investimento do Fundo, do Master e de outros veículos ou 

fundos de investimento, geridos ou não pelo Gestor, os valores relativos de capital disponíveis 

para investimento pelo Fundo, a natureza e a extensão de envolvimento na operação por cada 

um dos respectivos times de profissionais do Gestor e de terceiros investidores, e outras 

considerações entendidas como relevantes pelo Gestor, a seu exclusivo critério. 

 
O Administrador, o Gestor e/ou suas Partes Relacionadas poderão coinvestir em Cotas do Master, 

nas Companhias Alvo e nas Companhias Investidas. 
 
5.20. Outras Restrições 

 
Tendo em vista a política de investimento aqui descrita, o Fundo (i) não realizará aportes por 

meio de adiantamento para futuro aumento de capital; (ii) não investirá em debêntures; e (iii) 

não investirá diretamente em ativos no exterior. 
 
5.21. Regras de Tributação 

 

O disposto neste item foi elaborado com base em razoável interpretação da legislação brasileira 

em vigor na data deste Prospecto e tem por objetivo descrever genericamente o tratamento 

tributário aplicável aos Cotistas e ao Fundo, assumindo, para esse fim, que a Carteira irá cumprir 

os limites de diversificação e as regras de investimento constantes da regulamentação 

estabelecida pela CVM. Existem algumas exceções e tributos adicionais que podem ser aplicados, 

motivo pelo qual os Cotistas devem consultar seus assessores jurídicos com relação à tributação 

aplicável nos investimentos realizados no Fundo. 

 

5.21.1. Tributação Aplicável aos Cotistas  

 

IOF/Títulos 

 

As operações com as Cotas estão sujeitas à incidência do IOF/Títulos, cobrado atualmente à 

alíquota máxima de 1% (um por cento) ao dia, limitado a um percentual do rendimento da 

operação, em função do prazo, conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto n.º 6.306, de 14 

de dezembro de 2007, sendo este limite igual a 0% (zero por cento) do rendimento para as 

operações com prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias. Em qualquer caso, a alíquota do 

IOF/Títulos pode ser majorada, a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, até o percentual 

de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamente a transações 

ocorridas após este eventual aumento. 
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IOF/Câmbio 
 

Quando necessárias, as conversões de moeda estrangeira para a moeda brasileira, bem como de 

moeda brasileira para moeda estrangeira, decorrentes do investimento nas Cotas, estão sujeitas 
ao IOF/Câmbio. Atualmente, a alíquota do IOF/Câmbio aplicável à maioria das operações de 

câmbio é de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento). Contudo, as operações de câmbio 
realizadas por Cotistas residentes e domiciliados no exterior que ingressarem recursos no Brasil 

por intermédio dos mecanismos previstos na Resolução CMN n.º 4.373, de 29 de setembro de 

2014, conforme alterada (“Cotistas Qualificados”), estão sujeitas ao IOF/Câmbio à alíquota de 
0% (zero por cento) na entrada dos recursos no Brasil para investimento no Fundo e na remessa 

desses recursos para o exterior. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada 
a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), 

relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento. 
 

Imposto de Renda 

 
O Imposto de Renda aplicável aos Cotistas tomará por base (i) a residência dos Cotistas: (a) no 

Brasil ou (b) no exterior; e (ii) 3 (três) eventos financeiros que caracterizam o aferimento de 
rendimento e a sua consequente tributação: (a) a cessão ou alienação de Cotas; (b) o resgate 

de Cotas, nas hipóteses permitidas pelo Regulamento; e (c) a amortização de Cotas.  

 
I. Cotistas Residentes no Brasil 

 
Os ganhos e rendimentos auferidos, seja na cessão/alienação, resgate ou amortização de Cotas 

serão tributados, em regra, pelo Imposto de Renda, à alíquota de 15% (quinze por cento).  
 

Adicionalmente, sobre os ganhos em ambiente de bolsa, mercado de balcão organizado ou 

mercado de balcão não organizado com intermediação, haverá retenção do Imposto de Renda, 
à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por cento), sobre o valor da alienação, sendo que este 

imposto poderá ser compensado contra o Imposto de Renda devido sobre os ganhos apurados 
pelo Cotista. 

 

II. Cotistas Residentes no Exterior 
 

Aos Cotistas Qualificados é aplicável tratamento tributário específico determinado em função de 
residirem ou não em país que não tribute a renda, ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 

20% (vinte por cento) (“Jurisdição de Tributação Nula ou Favorecida”)2. 

 
II.a. Cotistas Qualificados Não Residentes em Jurisdição de Tributação Nula ou Favorecida 

 

Regra geral, os ganhos e rendimentos auferidos nas Cotas serão tributados pelo Imposto de 

Renda à alíquota zero. Este tratamento tributário privilegiado não se aplica na hipótese (i) do 

respectivo Cotista deter, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas3, 40% (quarenta 

por cento) ou mais da totalidade das Cotas ou cujas Cotas, isoladamente ou em conjunto com 

pessoas ligadas, lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40% (quarenta por 

cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (ii) do Fundo deter em sua Carteira, a 

                                              
2 Considera-se Jurisdição de Tributação Favorecida o País ou dependência: (i) que não tribute a renda; (ii) 

que tribute a renda à alíquota máxima inferior a 20%. O Ministério da Fazenda reduziu de 20% para 17% 
a alíquota mínima da tributação da renda para que um país não seja enquadrado como Jurisdição de 
Tributação Favorecida, conforme disposto na Portaria MF n.º 488, de 28 de novembro de 2014. 

Independentemente do conceito legal, essas jurisdições estão elencadas no artigo 1º da Instrução 
Normativa da Receita Federal n.º 1.037, de 4 de junho de 2010. 
3 Considera-se pessoa ligada ao cotista (i) pessoa física: (a) seus parentes até o 2º (segundo) grau; (b) 

empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2º (segundo) grau; (c) sócios ou dirigentes 
de empresa sob seu controle referida na alínea “b” deste inciso ou no inciso II deste parágrafo; (ii) pessoa 
jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada, conforme definido nos §§ 1º e 2º do 
art. 243 da Lei n.º 6.404, de 1976. 
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qualquer tempo, títulos de dívida em percentual superior a 5% (cinco por cento) de seu 

Patrimônio Líquido (ressalvados desse limite as debêntures conversíveis em ações, os bônus de 

subscrição e os títulos públicos); (iii) do Fundo não cumprir com os limites de diversificação e as 

regras de investimento estabelecidas pela CVM; ou (iv) do Fundo não cumprir com os limites de 

diversificação exigidos pela Lei n.º 11.312, de 27 de junho de 2006, conforme alterada, que 

determina que o Fundo tenha seu patrimônio líquido composto de, no mínimo, 67% (sessenta e 

sete por cento) de ações de sociedades anônimas, debêntures conversíveis em ações e bônus de 

subscrição. Nestes casos, os ganhos e rendimentos auferidos nas Cotas serão tributados pelo 

Imposto de Renda à alíquota máxima de 15% (quinze por cento), a depender da forma como for 

conduzida a operação. 

 

II.b. Cotistas Qualificados Residentes em Jurisdição de Tributação Nula ou Favorecida 

 

Os Cotistas Qualificados residentes em Jurisdição de Tributação Nula ou Favorecida não se 

beneficiam do tratamento descrito no item II.a. acima, sujeitando-se ao mesmo tratamento 

tributário quanto ao Imposto de Renda aplicável aos Cotistas residentes no Brasil, conforme item 

I acima.  

 

5.21.2. Tributação Aplicável ao Fundo 

 

IOF/Títulos 

As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do IOF/Títulos à 

alíquota de 0% (zero por cento), sobre todas as operações das carteiras dos fundos de 

investimento, sendo possível sua majoração a qualquer tempo mediante ato do Poder Executivo, 

até o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamente 

a transações ocorridas após este eventual aumento. Exceção é feita para as operações com 

derivativos, sujeitas atualmente à tributação pelo IOF/Títulos à alíquota zero (zero por cento), 

em relação aquisição, venda ou vencimento de derivativos financeiros, celebrados no Brasil, que, 

individualmente, resultem em aumento da exposição cambial vendida ou redução da exposição 

cambial comprada. Tal alíquota pode ser majorada a qualquer tempo, mediante ato do Poder 

Executivo, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a transações ocorridas 

após este eventual aumento.  

 

Imposto de Renda 

 

Os rendimentos e ganhos apurados nas operações da Carteira são isentos do Imposto de Renda. 
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6. FATORES DE RISCO 
 

Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais investidores devem, 
considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de 
risco, avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis neste Prospecto e no 
Regulamento, inclusive, mas não se limitando, àquelas relativas ao objetivo do Fundo, política de 
investimento e composição da Carteira e aos fatores de risco descritos a seguir. 
 
As aplicações realizadas no Fundo e pelo Fundo não contam com garantia do Administrador, do 
Coordenador Líder, do Gestor ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de 
Créditos – FGC, podendo ocorrer, inclusive, perda total do patrimônio do Fundo e, 
consequentemente, do capital investido pelos Cotistas. 
 
Não obstante a diligência do Administrador e do Gestor em colocar em prática a política de 

investimento delineada, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, inclusive, mas não 

se limitando, a riscos decorrentes de variações de mercado, riscos inerentes aos emissores dos 
títulos, valores mobiliários alvos e outros valores mobiliários integrantes das respectivas carteiras 

de investimentos e riscos de crédito de modo geral.  
 

O Administrador e o Gestor não poderão, em qualquer hipótese, ser responsabilizados por 

qualquer depreciação dos ativos da Carteira ou por eventuais prejuízos impostos aos Cotistas.  
 

Mesmo que o Administrador mantenha rotinas e procedimentos de gerenciamento de riscos, não 
há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o Cotista, 

inclusive a possibilidade de Patrimônio Líquido negativo do Fundo.  
 

O Fundo e os Cotistas estão sujeitos aos seguintes fatores de riscos, de forma não exaustiva:  

 
(i) Risco de Liquidez: consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelos 

ativos integrantes da Carteira nos respectivos mercados em que são negociados, devido 
a condições específicas atribuídas a esses ativos ou aos próprios mercados em que são 

negociados. Em virtude de tais riscos, o Fundo poderá encontrar dificuldades para liquidar 

posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no tempo desejados, de acordo com 
a estratégia de gestão adotada para o Fundo, os quais permanecerão expostos, durante 

o respectivo período de falta de liquidez, aos riscos associados aos referidos ativos e às 
posições assumidas em mercados de derivativos, se for o caso, que podem, inclusive, 

obrigar o Fundo a aceitar descontos nos seus respectivos preços, de forma a realizar sua 

negociação em mercado. Estes fatores podem prejudicar o pagamento de amortizações 
e resgates aos Cotistas, nos termos do Regulamento. Além do exposto acima, as Cotas 

não serão registradas para distribuição primária, mas poderão ser registradas para 
negociação secundária na B3. Entretanto, caso as Cotas não sejam registradas para 

negociação, o preço das Cotas não será formado, uma vez que as Cotas não serão 
negociadas em mercado de bolsa ou de balcão organizado. 

 

(ii) Risco de Crédito: consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de 
juros e/ou principal pelos emissores dos ativos ou pelas contrapartes das operações do 

Fundo, podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas 
financeiras até o valor das operações contratadas e não liquidadas. Alterações e 

equívocos na avaliação do risco de crédito do emissor podem acarretar em oscilações no 

preço de negociação dos títulos que compõem a Carteira.  
 

(iii) Risco de Mercado: consiste no risco de flutuações nos preços e na rentabilidade dos 
ativos do Fundo, os quais são afetados por diversos fatores de mercado, como liquidez, 

crédito, alterações políticas, econômicas e fiscais. Esta constante oscilação de preços 
pode fazer com que determinados ativos sejam avaliados por valores diferentes ao de 

emissão e/ou contabilização, podendo acarretar volatilidade das Cotas e perdas aos 

Cotistas.  
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(iv) Risco de Investimento no Exterior: o Master poderá manter até 20% de seu capital 
subscrito investido em ativos financeiros negociados no exterior ou adquirir cotas de 

fundos de investimento que invistam no exterior. Consequentemente, sua performance 

pode ser afetada por requisitos legais ou regulatórios, por exigências tributárias relativas 
a todos os países nos quais ele invista ou, ainda, pela variação do Real em relação a 

outras moedas. Como consequência, os investimentos do Fundo também estarão 
expostos a alterações nas condições política, econômica ou social nos países onde 

investe, o que pode afetar negativamente o valor de seus ativos. Podem ocorrer atrasos 

na transferência de juros, dividendos, ganhos de capital ou principal, entre países onde 
o Fundo invista e o Brasil, o que pode interferir na liquidez e no desempenho do Fundo.  

 
(v) Risco de Concentração: o Fundo aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) 

de seu capital comprometido no Master. O Master, por sua vez, poderá aplicar até 30% 
(trinta) do seu capital comprometido em valores mobiliários emitidos por uma única 

Companhia Investida. Adicionalmente, tendo em vista que as participações detidas pelo 

Master poderão ser consolidadas em uma holding e, caso qualquer perda afete a holding, 
está poderá ter um impacto adverso significativo sobre o Fundo. 

 
(vi) Riscos de Acontecimentos e Percepção de Risco em Outros Países: o mercado 

de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e 

de mercado de outros países, incluindo países de economia emergente. A reação dos 
investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso 

sobre o preço de ativos e valores mobiliários emitidos no País, reduzindo o interesse dos 
investidores nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas, o que poderá prejudicar 

de forma negativa a capacidade de negociação de cotas do Master e, por conseguinte, 
os resultados do Fundo e a rentabilidade dos Cotistas.  

 

(vii) Risco Relacionado a Fatores Macroeconômicos e a Política Governamental: o 
Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou 

exógenos ao controle do Administrador e/ou do Gestor, tais como a ocorrência, no Brasil 
ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de 

eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e 

influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo 
variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e de mudanças 

legislativas, poderão resultar em (a) perda de liquidez dos ativos que compõem a 
Carteira; e/ou (b) inadimplência dos emissores dos ativos. Tais fatos poderão acarretar 

prejuízos para os Cotistas. Adicionalmente, o Fundo desenvolverá suas atividades no 

mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da política econômica praticada 
pelo Governo Federal. Ocasionalmente, o governo brasileiro intervém na economia 

realizando relevantes mudanças em suas políticas. As medidas do Governo Brasileiro para 
controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária têm envolvido, no 

passado recente, alterações nas taxas de juros, desvalorização da moeda, controle de 
câmbio, aumento das tarifas públicas, entre outras medidas. Essas políticas, bem como 

outras condições macroeconômicas, têm impactado significativamente a economia e o 

mercado de capitais nacional. A adoção de medidas que possam resultar na flutuação da 
moeda, indexação da economia, instabilidade de preços, elevação de taxas de juros ou 

influenciar a política fiscal vigente poderão impactar os negócios, as condições 
financeiras, os resultados do Fundo e a consequente distribuição de rendimentos aos 

Cotistas. Impactos negativos na economia, tais como recessão, perda do poder aquisitivo 

da moeda e aumento exagerado das taxas de juros resultantes de políticas internas ou 
fatores externos podem influenciar nos resultados do Fundo.  

 
(viii) Riscos de Alterações da Legislação Tributária: o Governo Federal regularmente 

introduz alterações nos regimes fiscais que podem aumentar a carga tributária incidente 
sobre o mercado de valores mobiliários brasileiro. Essas alterações incluem modificações 

na alíquota e na base de cálculo dos tributos e, ocasionalmente, a criação de impostos 

temporários, cujos recursos são destinados a determinadas finalidades governamentais. 
Os efeitos dessas medidas de reforma fiscal e quaisquer outras alterações decorrentes 
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da promulgação de reformas fiscais adicionais não podem ser quantificados. No entanto, 
algumas dessas medidas poderão sujeitar o Master, as Companhias Investidas, os Outros 

Ativos integrantes da Carteira, o Fundo e/ou os Cotistas a novos recolhimentos não 

previstos inicialmente. Não há como garantir que as regras tributárias atualmente 
aplicáveis ao Master, às Companhias Investidas, aos Outros Ativos integrantes da 

Carteira, ao Fundo e/ou aos Cotistas permanecerão vigentes, existindo o risco de tais 
regras serem modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária, o que poderá 

impactar os resultados do Fundo e, consequentemente, a rentabilidade dos Cotistas.  

 
(ix) Riscos de Alterações na Legislação Setorial: O mercado de Mídia e o Setor 

Audiovisual contam com diversos instrumentos regulatórios bem como a Lei do SEAC e a 
Lei da TV Paga, que tem como finalidade, respectivamente, regular a relação dos agentes 

econômicos e estabelecer parâmetros mínimo de exibição conteúdo independente 
brasileiro, além de serem abastecidos com uma quantidade significativa de recursos 

incentivados, dentre eles a Lei do Audiovisual e o Fundo Setorial do Audiovisual 

responsáveis por parcela relevante do financiamento da produção independente 
brasileira. Apesar do Fundo não ter como alvo investir em ativos que dependam desses 

recursos para manter o curso regular dos seus negócios, mudanças nessas searas 
poderão afetar o ecossistema do setor no Brasil, podendo consequentemente afetar a 

rentabilidade desses investimentos. 

 
(x) Riscos de não Realização dos Investimentos por parte do Fundo: os 

investimentos do Fundo são considerados de longo prazo e o retorno do investimento 
pode não ser condizente com o esperado pelo Cotista e não há garantias de que os 

investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no momento e em 
quantidades convenientes ou desejáveis à satisfação de sua política de investimentos, o 

que pode resultar em investimentos menores ou mesmo na não realização destes 

investimentos.  
 

(xi) Risco de Resgate das Cotas em Cotas do Master e Outros Ativos: conforme 
previsto no Regulamento, poderá haver a liquidação do Fundo em situações 

predeterminadas. Se alguma dessas situações se verificar, há a possibilidade de que as 

Cotas venham a ser resgatadas em Cotas do Master ou Outros Ativos. Nessa hipótese, 
os Cotistas poderão encontrar dificuldades para negociar as Cotas do Master ou Outros 

Ativos.  
 

(xii) Risco Relacionado ao Resgate e à Liquidez das Cotas: o Fundo, constituído sob a 

forma de condomínio fechado, não admite o resgate de suas Cotas a qualquer momento. 
A amortização das Cotas será realizada na medida em que o Fundo tenha disponibilidade 

para tanto, a critério da Assembleia Geral, ou na data de liquidação do Fundo. Caso os 
Cotistas queiram se desfazer dos seus investimentos no Fundo, será necessária a venda 

das suas Cotas no mercado secundário, devendo ser observado, para tanto, os termos e 
condições dos respectivos Compromissos de Investimento e o disposto no Regulamento. 

Ainda, considerando tratar-se de um produto novo e que o mercado secundário existente 

no Brasil para negociação de cotas de fundos de investimento em participações apresenta 
baixa liquidez, os Cotistas poderão ter dificuldade em realizar a venda das suas Cotas 

e/ou poderão obter preços reduzidos na venda de suas Cotas.  
 

(xiii) Riscos Relacionados às Companhias Investidas: embora Master tenha participação 

no processo decisório das Companhias Investidas, não há garantias de: (i) bom 
desempenho de quaisquer das Companhias Investidas; (ii) solvência das Companhias 

Investidas; ou (iii) continuidade das atividades das Companhias Investidas. Tais riscos, 
se materializados, podem impactar negativa e significativamente os resultados da 

Carteira e o valor das Cotas. Não obstante a diligência e o cuidado do Administrador e do 
Gestor, os pagamentos relativos aos títulos ou valores mobiliários de emissão das 

Companhias Investidas, como dividendos, juros sobre capital próprio e outras formas de 

remuneração/bonificação podem vir a se frustrar em razão da insolvência, falência, mau 
desempenho operacional da respectiva Companhia Investida, ou, ainda, outros fatores. 
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Em tais ocorrências, o Fundo e os seus Cotistas poderão experimentar perdas, não 
havendo qualquer garantia ou certeza quanto à possibilidade de eliminação de tais riscos. 

Os investimentos no Master e, consequentemente, nas Companhias Investidas envolvem 

riscos relativos aos respectivos setores em que atuam tais companhias. Não há garantia 
quanto ao desempenho desses setores e nem tampouco certeza de que o desempenho 

de cada uma das Companhias Investidas acompanhe pari passu o desempenho médio do 
seu respectivo setor. Adicionalmente, ainda que o desempenho das Companhias 

Investidas acompanhe o desempenho do seu setor de atuação, não há garantia de que 

o Fundo e os seus Cotistas não experimentarão perdas, nem há certeza quanto à 
possibilidade de eliminação de tais riscos. Os investimentos do Master poderão ser feitos 

em companhias fechadas, as quais, embora tenham de adotar as práticas de governança 
indicadas no Regulamento, não estão obrigadas a observar as mesmas regras que as 

companhias abertas relativamente à divulgação de suas informações ao mercado e a seus 
acionistas, o que pode representar uma dificuldade para o Master quanto: (i) ao bom 

acompanhamento das atividades e resultados dessas companhias; e (ii) a correta decisão 

sobre a liquidação do investimento, o que pode afetar o valor das Cotas.  
 

(xiv) Risco de Ingerência do Master: as Cotas não darão aos cotistas o direito de votação 
nas assembleias ou qualquer outro órgão do Master, sendo que o Fundo, nos termos do 

Regulamento, será representado pelo Gestor nas assembleias do Master. 

 
(xv) Riscos Relacionados à Amortização: os recursos gerados pelo Fundo serão 

provenientes rendimentos, dividendos e outras bonificações que sejam atribuídos às 
Cotas do Master, e consequentemente, aos valores mobiliários de emissão das 

Companhias Investidas e ao retorno do investimento em tais Companhias Investidas 
mediante o seu desinvestimento. A capacidade do Fundo de amortizar as Cotas está 

condicionada ao recebimento pelo Fundo dos recursos acima citados.  

 
(xvi) Risco de Patrimônio Líquido Negativo: as eventuais perdas patrimoniais do Fundo 

não estão limitadas ao valor do Capital Subscrito, de forma que os Cotistas podem ser 
chamados a aportar recursos adicionais no Fundo. 

 

(xvii) Risco de Derivativos: consiste no risco de distorção de preço entre o derivativo e seu 
ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as 

possibilidades de retornos adicionais nas operações e não produzir os efeitos pretendidos, 
bem como provocar perdas aos Cotistas. 

 

(xviii) Risco de Cancelamento da Oferta: Caso não consiga realizar a distribuição de Cotas 
em montante equivalente ao Volume Mínimo da Oferta ou caso o Master não obtenha 

recursos suficientes para formação do patrimônio inicial do Master o Administrador será 
obrigado a cancelar a respectiva oferta, cancelando também os eventuais Compromissos 

de Investimentos celebrados até a decisão de cancelamento.  
 

(xix) Demais Riscos: o Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de 

motivos alheios ou exógenos ao controle do Administrador e/ou do Gestor, tais como 
moratória, inadimplemento de pagamentos mudança nas regras aplicáveis aos ativos 

financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da Carteira, alteração 
na política monetária, aplicações ou resgates significativos.  

 

As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, do 
Custodiante ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.  
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7. BREVE HISTÓRICO DO COORDENADOR LÍDER, DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR 
E DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

7.1. Breve Histórico do Administrador e Escriturador 
 

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM é uma empresa controlada e/ou coligadas 
ao Banco BTG Pactual S.A., focada exclusivamente na gestão de recursos de terceiros. Esta 

atividade desenvolveu-se como desdobramento natural da capacidade de pesquisa e da expertise 

do Banco BTG Pactual em tesouraria, tendo incorporado desde o início (1984) a filosofia básica 
de investimento representada pela busca por retornos elevados, sob uma ótica de estrito controle 

de risco e foco absoluto em preservação de capital.  
 

7.1.1. O Corpo Técnico do Administrador 
 

Ana Cristina Ferreira da Costa 

É diretora Estatutária e responsável pela Administração de Fundos do BTG Pactual, tendo como 

base nosso escritório do Rio de Janeiro. Ana Cristina ingressou no Pactual em 1997 e tornou-se 

sócia em 2009. Trabalhou como responsável por Compliance e Operations da corretora do Pactual 
em Nova Iorque em 2002 e 2003 e depois como responsável de Operações Internacionais de 

2004 a 2007. Atuou como Latam Prime Brokerage Sales em 2007 até ingressar a área de 
Administração de Fundos em 2008. Ana Cristina é bacharel em engenharia eletrônica com ênfase 

em produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 
 

Bruno Duque Horta Nogueira  

É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina. Trabalha no nosso 

escritório de São Paulo. Duque ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009. Iniciou 

sua carreira na Eletropaulo, trabalhando também no Grupo Rede e na Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, além de ter atuado como Assessor Especial da Secretaria de Energia do 

Ministério de Minas e Energia no desenvolvimento do Plano de Racionamento de Energia do 
Governo Federal em 2001. Duque é advogado com especialização de direito empresarial formado 

pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). 
 

Allan Hadid  

É diretor estatutário e ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset 

Management. Trabalha no nosso escritório de São Paulo. Allan Hadid ingressou no BTG Pactual 

como sócio em 2014. Iniciou sua carreira em 1995 no Oportunity Asset Management, tendo 
trabalhado também na Radix Asset Management. De 1998 até 2006 ocupou o cargo de CIO (Chief 

Invesment Officer) na Matrix Investimentos, tendo, posteriormente, se tornado CFO (Chief 
Financial Officer) na GP Investments e CEO (Chief Executive Officer) na BRZ Investimentos. Allan 

Hadid é graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  

  
7.2. Breve Histórico do Gestor 

 
A Investimage Asset Management é a maior gestora de recursos dedicada à indústria de 

mídia e entretenimento no Brasil e atua desde 2008 na conexão entre o mercado financeiro e o 

mercado de economia criativa, buscando o desenvolvimento do talento nacional de forma 
lucrativa. Através dos anos, a equipe foi de capaz de compreender e dominar as particularidades 

dos ativos de uma das indústrias de maior destaque mundial por acreditar no potencial do 
conteúdo brasileiro dentro e fora do país.  

 

A empresa tem em torno de R$ 40 milhões sob gestão distribuídos entre oito Fundos: Investimage 

1 Funcine (2013) e Investimage 2 Funcine (2016), ambos em Período de Desinvestimento, 
realizaram investimentos em longas-metragens e em Venture Capital em produtoras de conteúdo 

audiovisual; BRB Brasília Funcine (2016), Funcine TIM (2017) e Funcine Caixa Seguros 1 (2014), 

em Período de Investimento, responsáveis por investimentos em longas-metragens de sucesso; 
e quatro novos Fundos, em Período de Captação, BRB 2 Funcine (2017), BTG Pactual Investimage 
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1 Funcine (2017), BTG Pactual Investimage 2 Funcine e Dedicado 1 Funcine. Tal portfólio torna 
a Investimage na maior gestora de recursos focada exclusivamente no mercado de mídi no Brasil, 

sendo gestora de mais de 90% dos Funcines existentes e sócia das mais relevantes produtoras 

de conteúdo.  
 

Ainda, destaca-se as seguintes empresas em que a Investimage realizou investimentos: 
 

 

 A Conspiração é a maior produtora independente 

Brasileira, líder em diversos formatos e plataformas: 
Cinema, Publicidade, TV, Branded Content, Digital e 

Serviços de Streaming, Mídia Social e Art+Music. 
 Fundada em 1991, o catálogo da empresa soma 36 

títulos lançados ao longo de sua história e mais de 100 horas 

de programas de TV produzidos anualmente. 
 Investimento realizado em 2016. 

 

 Fundada em 2005, a Bossa Nova gerando conteúdo 
de publicidade, TV, Cinema, Branded Content, e production 

services para o Brasil e exterior. 

 A empresa já recebeu diversos prêmios nacionais e 
internacionais, colecionando dois Caboré award para 

“Melhor empresa do ano” duas vezes, maior demonstração 
de reconhecimento na indústria. 

 Investimento realizado em 2015. 

 

 Fundada em 2004, a Glaz Entretenimento é uma 
Produtora Independente brasileira focada em propriedades 

intelectuais de alta qualidade. A empresa lançou 8 longas-
metragens, 4 series e 30 curtas-metragens desde então.  

 Em 2016, a Glaz incorporou o Copa Studios, e juntos 

se tornaram o maior estúdio de animação brasileiro. 
 Dentre seus sucessos, estão a maior bilheteria de 

filme Brasileiro em 2015, e maior audiência no Cartoon 
Network em 2013 e 2014. 

 Investimento realizado em 2015. 

 

 Oca é uma Produtora Independente, que está há 
mais de 10 anos no Mercado. A empresa é focada em 

conteúdo animado para TV, Cinema, Publicidade e Branded 
Content. 

 Oca possui os direitos de exploração das 

propriedades do Ziraldo. 
 Investimento realizado em 2015. 

 

 Fundada em 2016, a AfroReggae Audiovisual 

incorpora o DNA da ONG nas suas produções, abordando a 
realidade urbana, especificamente, das favelas brasileiras. 

 O Quadro societário da companya inclui o ex-
presidente do Banco Central, Armínio Fraga, o Grupo 

AfroReggae, o Investimage 1 Funcine e outros 4 ex-
presidentes de Bancos. 

 Desde a sua constituição, a Produtora lançou 7 

series, e em 2018 é espera-se 3 outras series e o seu 
primeiro longa-metragem. 

 Investimento realizado em 2016. 

 
 

Dessa forma, os fundos geridos pela Investimage têm no portfólio algumas das maiores 
produtoras de conteúdo independentes do Brasil, oferecendo investimento em equity e 

financiamento para a produção, o que proporciona o crescimento sustentável para empresas 
investidas e retornos financeiros relevantes para investidores. 
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7.2.1. O Corpo Técnico do Gestor 

 

Thierry Peronne  

Titular de MBA em Administração pela Ècole de Management de Lyon em 1988. Trabalhou entre 

1990 e 1994, como Diretor do Departamento Audiovisual do Banque de la Cité (grupo BNP-
Paribas). Responsável pelas operações de crédito e pela administração de fundos de 

investimento. Entre 94 e 97, foi Diretor do Banque OBC (grupo ABN-Amro), responsável pelas 
operações de crédito, fusões, aquisições e investimentos no setor audiovisual europeu. Na Europa 

foi responsável pela administração de US$ 500 milhões no setor audiovisual. De 97 até 2000, foi 
sócio diretor de uma produtora de cinema e TV. A partir de 2001, já no Brasil, participou, a pedido 

do governo brasileiro, da criação e regulamentação dos FUNCINES, inspirado nos modelos dos 

fundos franceses SOFICAS. Foi co-fundador e gestor do fundo de investimento RB Cinema I 
Funcine, e desenvolveu, por solicitação do Carrefour em 2004, um estudo de viabilidade para 

construção de um parque de salas de cinema multiplex nas superfícies ociosas dos hipermercados 
do grupo, com política de preço destinada a atrair um público de classe C que resultou na criação 

de uma exibidora, Inovação Cinemas S/A. Grupo exibidor com os conceitos desenvolvidos para o 

cinema popular, que tinha grande potencial de sucesso, mas cujo plano foi mal executado, e 
acabou sendo mal sucedido, tendo representado um grande aprendizado para o Thierry e para a 

Investimage. Fundou em 2008 a Investimage Asset Management, a primeira administradora de 
recursos brasileira 100% dedicada ao setor audiovisual, e foi responsável pela gestão e 

estruturação de mais de R$ 100 milhões no setor audiovisual. 

Gabriel Kessler  

Economista formado pela UFRJ, com background de Direito na UERJ, dedica-se desde o início de 
sua trajetória profissional ao Mercado de Capitais e ao Setor Audiovisual. Participou ativamente 

da estruturação, captação e gestão de todos os Funcine da Investimage. Possui sólida experiência 

em investimentos no mercado cinematográfico, como também em venture capital de empresas 
do Setor, tendo liderado os investimentos na Bossa Nova S.A., Glaz Entretenimento S.A., Oca 

Animation S.A. e AfroReggae Audiovisual S.A. Estruturou a fusão entre a Glaz Entretenimento e 
o Copa Studio, criando uma das principais produtoras de animação do Brasil, enquanto Diretor 

Financeiro Interino da empresa, previamente ao investimento do Investimage 1 Funcine. Na 
Investimage desde 2011, começou como estagiário e chegou a Diretor Operacional e Sócio, sendo 

nomeado Membro do Conselho de Administração das empresas por ela investidas. 

 
Victor Taveira 

Victor é sócio fundador da Acrux e é responsável pela sua área de Venture Capital há 20 anos. 
Realizou os investimentos através do desenvolvimento e desinvestimento das diversas empresas 

investidas. Em 2012, Victor investiu na Investimage através da Acrux, participando ativamente 

no seu Conselho desde então. Victor graduou-se em Economia pela UFRJ com Mestrado da FGV. 
Ele é membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), mentor Endeavor, além 

de ser o mentor das empresas investidas. 
 

Rafael Duton 

Head do Pegasus Evergreen Mediatech Fund, Rafael é um empreendedor na indústria de 

tecnologia. M.Sc. em Business and Computer Engineer (PUC-Rio), cofundador da 21212 Digital 
Accelerator (2011) e da Movile (2000) – maior empresa de mobile da América Latina (iFood, 

Playkids, Apontador e muitos outros) – e desde 2008 parte da NASPERS/MIH group. Selecionado 

como “High Potential Entrepreneur” pela Endeavor Global Institute, “Empreendedor do Novo 
Brasil” pela “Exame/Voce SA”. Professor de Empreendedorismo no IBMEC, PUC-Rio e na 

Fundação Dom Cabral. 

Leonardo Aires Fortunato  

Bacharel em Administração pela Universidade Gama Filho, Leonardo tem pós-graduação em 
Compliance pela Faculdade Trevisan. Fortunato trabalhou no Banco Opportunity entre os anos 

de 1995 e 2003. Em 2006, tomou posse do cargo de CFO da Citrino Empreendimentos. Já em 
2011, tornou-se diretor-presidente da Acrux Securitizadora, até que, em 2014, assumiu a posição 

de Diretor de Risco e Compliance da Investimage Asset Management. 
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7.3. Breve Histórico do Coordenador Líder e Custodiante  

 

O Coordenador Líder 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 e aquisições, 

wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).  

 

No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui, 

ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá 

e Buenos Aires. 

Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes 

institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth 

management, o Coordenador Líder oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que 

variam desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O Coordenador Líder 

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. Na área de 

investment banking, o Coordenador Líder presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, 

incluindo serviços de subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria 

em operações de fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados. 

 

O Coordenador Líder é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo 

número de operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo 

o ranking da base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e 

em número de ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros 

rankings desde 2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco 

na América Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos 

de 2013 e 2012 (Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters). 

 

Demonstrando a sua força no Brasil, o Coordenador Líder foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 

como o “Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O Coordenador Líder 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 sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney 

de 2002 a 2005, 2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global 

Finance em 2011 e World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o 

Coordenador Líder 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” em 2012, 

bem como no período de 2003 a 2007 (Institutional Investor).  

 

Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o Coordenador 

Líder foi reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da 

Institutional Investor de 2003 a 2009, em 2012 a 2015 e como 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 
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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 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 as ofertas públicas iniciais 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. Em 2012, o BTG Pactual participou da 

oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta pública inicial e do follow-on 

de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual 

participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade, CPFL Renováveis, Ser 

Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, 

o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em 

2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow-on de 

Telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas 

de distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, o BTG Pactual participou 

da oferta pública inicial de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega 

Geração e Biotoscana Investments e Burger King, bem como do follow-on da CCR, das Lojas 

Americanas, da Alupar, da BR Malls, do Magazine Luiza, da Rumo, da IMC e da Restoque e do 

re-IPO da Eneva e da Vulcabras. 
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8. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E A OFERTA 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, as instituições envolvidas na Oferta mantêm 
relacionamento comercial, de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, com o 
Administrador, com o Gestor, com o Coordenador Líder e/ou com sociedades de seu 
conglomerado econômico, podendo, no futuro, serem contratados pelo Administrador, pelo 
Gestor, pelo Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-
los, inclusive na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para 
a condução de suas atividades. 
 
8.1. Relacionamentos do Administrador 
 
8.1.1. Relacionamento do Administrador com o Coordenador Líder: 
 
O Banco BTG Pactual S.A. é a sociedade líder do conglomerado BTG Pactual e oferece diversos 
produtos aos seus clientes nas áreas de investment banking, corporate lending, sales and trading, 
dentre outros. Por meio de suas subsidiárias, o Banco BTG Pactual S.A. oferece produtos 
complementares, como fundos de investimento e produtos de wealth management. A BTG 
Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM é uma sociedade detida e controlada 100% diretamente 
pelo Banco BTG Pactual S.A., atuando na administração de fundos de investimento, tanto para 
clientes do Banco BTG Pactual S.A., quanto para clientes de outras instituições, de acordo e em 
conformidade com as diretrizes da instituição e do conglomerado BTG Pactual, embora, cumpre 
ressaltar, que tal sociedade atua de forma apartada em suas operações e atividades, possuindo 
uma administração e funcionários próprios. 
 
8.2. Relacionamentos do Gestor 
 
8.2.1. Relacionamento do Gestor com o Administrador e o Coordenador Líder: 
 
Em 2018, foi celebrada uma parceria entre a Investimage Asset Management e o Banco BTG 
Pactual S.A., que tem por objetivo utilizar a expertise da gestora e o alcance do banco na 
expansão dos negócios na indústria de mídia brasileira de maneira disruptiva e rentável. A 
parceria implica na distribuição, administração e custódia de novos fundos de investimento pelo 
Banco BTG Pactual S.A. No mesmo ano foram abertos três novos Funcines (Fundo de 
Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional) e terá início, ainda, o Pegasus Evergreen 
Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em 
participações que marca o começo de um período de ampliação da área de atuação da 
Investimage Asset Management, voltado para um maior número de setores da indústria de mídia. 
Tal parceria conta, ainda, com: 
 

1. Equipe dedicada: Ponte entre o mercado financeiro e o mercado audiovisual, a 
Investimage implementa um processo dinâmico de gestão corporativa e hands-on em 
suas investidas sem comprometer a gestão criativa. 
 

2. M&A Advisory: Assessoramento do processo de fusão das empresas investidas com 
players relevantes que apresentem sinergia e a aquisição de players menores com 
potencial comercial. 
 

3. Gestão Financeira: Profissionalização da gestão financeira e contábil das investidas, 
indicando diretores e gerentes financeiros responsáveis por implementar as melhores 
práticas corporativas e se dedicar à maximização de receitas e alocação eficiente de 
recursos. 
 

4. Financiamento de Produções: Uma porção relevante dos AUM da Investimage é 
direcionado ao financiamento de produções das empresas investidas. 
 

5. Networking: Network estabelecido no mercado de capitais e no mercado audiovisual, 
estruturando e participando dos principais investimentos no setor. 
 

6. Gestão de Talentos: Implementação das políticas de bonificação e capacitação 
continuada em suas investidas, com foco no desenvolvimento e retenção dos melhores 
talentos. 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
8.3. Esclarecimentos a respeito do Fundo e da Oferta 

 
Maiores esclarecimentos a respeito do Fundo e da Oferta, bem como cópias do Regulamento, 

deste Prospecto e do Prospecto Definitivo, poderão ser obtidos junto ao Administrador, ao 

Coordenador Líder e à CVM, nos endereços a seguir indicados: 
 

Coordenador Líder 
Banco BTG Pactual S.A. 

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 10º a 15º andares  
São Paulo, SP 

Telefone: (11) 3383-2000 

E-mail: ol-reguladores@btgpactual.com  
Website: www.btgpactual.com.br 

 
Administrador 

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM 

Endereço: Praia de Botafogo, 501, 5º andar, parte  
Rio de Janeiro/RJ 

At.: Ana Cristina Costa 
Telefone: (21) 3262-9600 

E-mail: ol-reguladores@btgpactual.com  
Website: www.btgpactual.com.br 

 

CVM 
Rio de Janeiro 

Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar 
Rio de Janeiro, RJ 

São Paulo 
Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares 
Edifício Delta Plaza 

São Paulo, SP 
 

Website: www.cvm.gov.br (neste website, no “Menu”, clicar no link “Fundos”, clicar no link 

“Fundos de Investimento”, clicar no link “CONSULTA A INFORMAÇÕES DE FUNDOS”, clicar em 
“FUNDOS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS”, digitar no primeiro campo “PEGASUS 

EVERGREEN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA”, clicar 
no link “PEGASUS EVERGREEN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MULTIESTRATÉGIA”, em seguida, clicar no link “Documentos Eventuais” no menu “Documentos 
Associados”).  

  

http://www.btgpactual.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
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ANEXO I - REGULAMENTO

ANEXO II - REGULAMENTO DO MASTER

ANEXO III - DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR  (ART. 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400)

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER (ART. 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400)

ANEXO V - SUPLEMENTO DAS COTAS CLASSE A

ANEXO VI - SUPLEMENTO DAS COTAS CLASSE B

ANEXO VII - SUPLEMENTO DAS COTAS CLASSE C
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ANEXO I 

REGULAMENTO
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__________________________________________________________ 

REGULAMENTO DO PEGASUS EVERGREEN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
  

1º RTD-RJ Protocolo 1911364 Selo ECRT03625-AID. RJ,27/08/2018
Nº de controle: 600fcd3d956c38092e61d33f5d185c94
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CAPÍTULO I – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para os fins do disposto neste Regulamento, os termos e expressões em letra 
maiúscula utilizados neste Regulamento terão os significados atribuídos a eles neste item 
1.1. Além disso, (a) os cabeçalhos e títulos deste Regulamento servem apenas para 
conveniência de referência e não alterarão ou afetarão o significado ou a interpretação de 
quaisquer disposições deste Regulamento; (b) os termos “inclusive”, “incluindo” e 
“particularmente” serão interpretados como se estivessem acompanhados do termo 
“exemplificativamente”; (c) sempre que for adequado para o contexto, cada termo tanto no 
singular quanto no plural incluirá o singular e o plural, e os pronomes masculino, feminino 
ou neutro incluirão os gêneros masculino, feminino e neutro; (d) referências a qualquer 
documento ou instrumento incluem todas as suas alterações, substituições, consolidações 
e respectivas complementações, salvo se expressamente disposto de forma diversa; (e) 
referências a disposições legais serão interpretadas como referências às disposições 
respectivamente alteradas, estendidas, consolidadas ou reformuladas; (f) salvo se de outra 
forma expressamente estabelecido neste Regulamento, referências a capítulos, itens, 
parágrafos, incisos ou anexos aplicam-se aos capítulos, itens, parágrafos, incisos e anexos 
deste Regulamento; (g) todas as referências a quaisquer partes incluem seus sucessores, 
representantes e cessionários autorizados; e (h) todos os prazos previstos neste 
Regulamento serão contados na forma prevista no artigo 224 da Lei n.º 13.105, de 16 de 
março de 2015, conforme alterada, isto é, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento. 
 
ABVCAP Associação Brasileira de Venture Capital e Private 

Equity. 

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do 
Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º andar, 
parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
59.281.253/0001-23, devidamente autorizado pela 
CVM para a atividade de administração de carteiras 
de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório 
n.º 8.695, de 20 de março de 2006. 
 

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais. 
 

Assembleia Geral Significa a Assembleia Geral de Cotistas do Fundo. 
 

1º RTD-RJ Protocolo 1911364 Selo ECRT03625-AID. RJ,27/08/2018
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Auditores Independentes 
 

Significa os responsáveis pela auditoria das 
demonstrações contábeis do Fundo, cujas 
informações encontram-se disponíveis aos Cotistas 
na página do Administrador. 
 

B3 Significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 
 

BACEN Banco Central do Brasil. 
 

Capital Comprometido Significa o número de Cotas que os Cotistas se 
comprometem a integralizar quando da assinatura 
do boletim de subscrição de Cotas e do respectivo 
Compromisso de Investimento, multiplicado pelo 
respectivo Preço de Emissão dessas Cotas.  
 

Capital Investido Significa o montante que venha a ser efetivamente 
aportado por cada Cotista no Fundo, mediante a 
integralização das respectivas Cotas, nos termos 
dos respectivos Compromissos de Investimento.  
 

Carteira Significa a carteira de investimentos do Fundo, 
composta por Cotas do Master e Outros Ativos. 
 

CCBC Câmara de Comércio Brasil-Canadá. 
 

Chamada de Capital Significa cada aviso entregue aos Cotistas de 
tempos em tempos pelo Administrador, conforme 
instruído pelo Gestor, o qual informará o momento 
e o valor das integralizações de Cotas que deverão 
ser feitas pelos Cotistas, por meio da qual os 
Cotistas deverão realizar aportes de recursos no 
Fundo para: (i) a realização de investimentos em 
Cotas do Master, nos termos deste Regulamento; 
e/ou (ii) o pagamento de despesas e encargos do 
Fundo. 
 

Código ABVCAP/ANBIMA Significa o Código ABVCAP / ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE, 
publicado pela ABVCAP e pela ANBIMA. 
 

1º RTD-RJ Protocolo 1911364 Selo ECRT03625-AID. RJ,27/08/2018
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Comitê de Acompanhamento Significa o comitê de acompanhamento do Fundo, 
composto pelos Cotistas Classe A e pelo Gestor, 
cujo funcionamento, atribuições e obrigações se 
encontram descritos no Capítulo VI deste 
Regulamento. 
 

Companhias Alvo Significam as sociedades por ações de capital 
aberto ou fechado, ou sociedades limitadas, 
constituídas e existentes de acordo com as leis da 
República Federativa do Brasil, que (i) cumpram as 
exigências estabelecidas no Capítulo V deste 
Regulamento, conforme aplicável, e (ii) sejam 
qualificadas para receber os investimentos do 
Master. 
 

Companhias Investidas Significam as Companhias Alvo que efetivamente 
receberam investimentos do Master. 
 

Compromisso de Investimento Significa cada “Instrumento Particular de 
Compromisso de Investimento para Subscrição e 
Integralização de Cotas e Outras Avenças”, que 
será assinado por cada Cotista no ato de subscrição 
de suas Cotas, o qual regulará os termos e 
condições para a integralização das Cotas pelo 
respectivo Cotista. 
 

Conflito de Interesses Significa toda matéria ou situação que possa 
proporcionar vantagens ou benefícios diretos aos 
Cotistas, seus representantes e prepostos, ao 
Administrador, ao Gestor, pessoas que participem 
direta ou indiretamente da gestão das Companhias 
Alvo e/ou Companhias Investidas com influência 
efetiva na gestão e/ou definição de suas políticas 
estratégicas, ou para outrem que porventura tenha 
algum tipo de interesse com a matéria em pauta ou 
que dela possa se beneficiar. 
 

Contrato de Gestão Significa o “Contrato de Gestão de Fundo de 
Investimento e Outras Avenças”, firmado entre o 
Fundo, representado pelo Administrador, e o 

1º RTD-RJ Protocolo 1911364 Selo ECRT03625-AID. RJ,27/08/2018
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Gestor, por meio do qual o Gestor foi contratado 
pelo Fundo para a prestação dos serviços de gestão 
da Carteira, conforme o mesmo venha a ser 
aditado, modificado ou complementado de tempos 
em tempos. 
 

Controvérsia Significa toda e qualquer disputa, controvérsia ou 
pretensão oriunda deste Regulamento ou a ele 
relacionada, inclusive quanto ao seu cumprimento, 
interpretação ou extinção, envolvendo qualquer 
Parte Interessada. 
 

Cotas Significa as Cotas Classe A, Cotas Classe B e as 
Cotas Classe C, referidas em conjunto e 
indistintamente. 
 

Cotas Classe A Significam as cotas classe A do Fundo, cujos termos 
e condições estão descritos neste Regulamento e 
em cada Suplemento. 
 

Cotas Classe B Significam as cotas classe B do Fundo, cujos termos 
e condições estão descritos neste Regulamento e 
em cada Suplemento. 
 

Cotas Classe C Significam as cotas classe C do Fundo, cujos termos 
e condições estão descritos neste Regulamento e 
em cada Suplemento. 
 

Cotas do Master Significam as cotas, em série única, de emissão do 
Master. 
 

Cotistas Significa os Cotistas Classe A, os Cotistas Classe B 
e o Cotistas Classe C referidos em conjunto e 
indistintamente. 
 

Cotistas Classe A Significam os titulares das Cotas Classe A. 
 

Cotistas Classe B Significam os titulares das Cotas Classe B. 
 

Cotistas Classe C Significam os titulares das Cotas Classe C. 
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Cotista Inadimplente Significa qualquer Cotista que deixar de cumprir 

integralmente as suas obrigações nos termos deste 
Regulamento, no respectivo Compromisso de 
Investimento ou do boletim de subscrição de Cotas, 
observado o disposto neste Regulamento. 
 

Custodiante Banco BTG Pactual S.A., com sede na cidade do 
Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia 
de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, prestador 
dos serviços de custódia e tesouraria ao Fundo. 
 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 
 

Data de Primeira 
Integralização

Significa a data em que ocorrer a primeira 
integralização das Cotas. 
 

Data de Fechamento  Significa a data em que o Fundo encerrar processo 
de captação de recursos no âmbito de sua emissão 
de Cotas, com a subscrição de Cotas, conforme 
informado pelo Gestor aos Cotistas.  
 

Dia Útil Significa qualquer dia que não seja sábado ou 
domingo ou, ainda, dias em que os bancos das 
cidades de São Paulo e/ou Rio de Janeiro, estejam 
autorizados ou obrigados por lei, regulamento ou 
decreto a fechar. 
 

Escriturador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, 
acima qualificado, prestador dos serviços de 
controladoria e escrituração das Cotas.  
 

Fundo Significa o Pegasus Evergreen Feeder Fundo de 
Investimento em Participações 
Multiestratégia, fundo de investimento em 
participações regido por este Regulamento.  
 

Gestor Investimage Administradora de Recursos 
Ltda., com sede na cidade do Rio de Janeiro, 
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estado do Rio de Janeiro, na Rua do Carmo, 71, 5° 
andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.544.103/0001-97 devidamente autorizada pela 
CVM a exercer a atividade de administração de 
carteira de valores mobiliários conforme Ato 
Declaratório n° 10.005, de 21 de agosto de 2008 
 

Instrução CVM 400 Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 
2003, conforme alterada. 
 

Instrução CVM 539 Instrução da CVM n.º 539, de 13 de novembro de 
2013, conforme alterada. 
 

Instrução CVM 555 Instrução da CVM n.º 555, de 17 de dezembro de 
2014, conforme alterada. 
 

Instrução CVM 578 Instrução da CVM n.º 578, de 30 de agosto de 
2016, conforme alterada. 
 

Instrução CVM 579 Instrução da CVM n.º 579, de 30 de agosto de 
2016. 
 

Investidores Qualificados Significam os investidores assim definidos nos 
termos do artigo 9-B da Instrução CVM 539.  
 

IPCA Significa o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
– IPCA, divulgado mensalmente pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
 

Justa Causa Significa a prática ou constatação dos seguintes 
atos ou situações: (i) comprovada negligência 
grave, má-fé ou desvio de conduta e/ou função no 
desempenho de suas respectivas funções, deveres 
e ao cumprimento de obrigações nos termos deste 
Regulamento; (ii) comprovada violação material de 
suas obrigações nos termos da legislação e 
regulamentação aplicáveis da CVM; (iii) 
comprovada fraude no cumprimento de suas 
obrigações nos termos deste Regulamento; e (iv) 
descredenciamento pela CVM como administrador 
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fiduciário ou gestor de carteira de valores 
mobiliários, conforme o caso. 
 

Lei 9.307 Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996, 
conforme alterada.  
 

Master Significa o Pegasus Evergreen Fundo de 
Investimento em Participações 
Multiestratégia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
31.020.206/0001-07.
 

MDA Módulo de Distribuição de Ativos – MDA, 
administrado e operacionalizado pela B3. 
 

Oferta Pública Significa qualquer distribuição pública de Cotas 
devidamente registrada na CVM, nos termos da 
Instrução CVM 400. 
 

Oportunidade de 
Coinvestimento 

Significa uma oportunidade de investimento do 
Fundo em uma Companhia Alvo e/ou Companhia 
Investida em conjunto com o Master, terceiros e/ou 
outros fundos e carteiras de investimentos 
administrados ou geridos pelo Gestor e/ou às Partes 
Relacionadas deste, a exclusivo critério do Gestor, 
nos termos do item 5.6 deste Regulamento. 
 

Oportunidade de Investimento Significa uma oportunidade de investimento do 
Fundo, originada pelo Gestor, que atenda ao 
disposto nos Capítulos IV e V deste Regulamento. 
 

Outros Ativos Significa os seguintes ativos financeiros, em que 
poderão ser alocados os recursos do Fundo não 
aplicados nas Cotas do Master, nos termos deste 
Regulamento: (i) cotas de emissão de fundos 
classificados como “Renda Fixa”, regulados pela 
Instrução CVM 555, inclusive aqueles administrados 
e/ou geridos pelo Administrador; (ii) títulos 
públicos federais, em operações finais e/ou 
compromissadas; e (iii) títulos de emissão do 
Tesouro Nacional ou do BACEN, observado ainda 
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que a Assembleia Geral, poderá aprovar novos 
ativos financeiros a serem investidos pelo Fundo, 
conforme o caso. 
 

Partes Relacionadas Significa o Administrador, o Gestor, e os Cotistas 
titulares de Cotas representativas de 5% (cinco por 
cento) do Patrimônio Líquido ou do patrimônio 
líquido do Master, seus sócios e respectivos 
cônjuges, individualmente ou em conjunto, com 
porcentagem superior a 10% (dez por cento) do 
capital social votante ou total; ou quaisquer das 
pessoas supra mencionadas que: (a) estejam 
envolvidas, direta ou indiretamente, na 
estruturação financeira da operação de emissão de 
valores mobiliários alvos a serem subscritos pelo 
Master, inclusive na condição de agente de 
colocação, coordenação ou garantidor da emissão; 
ou (b) façam parte de conselhos de administração, 
consultivo ou fiscal das Companhias Investidas, 
antes do primeiro investimento do Master. 
 

Patrimônio Líquido Significa o patrimônio líquido do Fundo, 
correspondente ao valor em moeda corrente 
nacional resultante da soma algébrica do valor da 
Carteira, mais os valores a receber, menos as 
exigibilidades do Fundo. 
 

Prazo de Duração Significa o prazo de duração do Fundo, que será de 
12 (doze) anos, podendo ser prorrogado por igual 
período, mediante aprovação da prorrogação do 
prazo de duração do Master e aprovação em 
Assembleia Geral.  
 

Preço de Emissão Significa o preço de emissão de cada classe de 
Cotas, conforme definido nos respectivos 
Suplementos. 
 

Preço de Integralização Significa o preço de integralização de cada classe 
de Cotas, conforme definido nos respectivos 
Suplementos. 
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Regras CCBC Significam as regras de arbitragem da CCBC. 
 

Regulamento Significa o presente regulamento do Pegasus 
Evergreen Feeder Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia. 
 

Remuneração do 
Administrador 

Significa a parcela da Taxa de Administração devida 
ao Administrador e ao Custodiante pelo exercício de 
suas funções, calculada nos termos deste 
Regulamento e do Contrato de Gestão. 
  

Remuneração do Gestor Significa a parcela da Taxa de Administração devida 
ao Gestor pelo exercício de suas funções, calculada 
nos termos deste Regulamento e do Contrato de 
Gestão. 
 

Suplemento Significa cada suplemento deste Regulamento, o 
qual descreverá as características específicas de 
cada emissão de cada classe de Cotas, cujos termos 
e condições serão estabelecidos de acordo com o 
modelo constante do Anexo I deste Regulamento. 
 

Taxa de Administração Significa a Remuneração do Administrador e a 
Remuneração do Gestor, referidos em conjunto ou 
indistintamente. 
 

Termo de Adesão Significa o “Termo de Adesão e Ciência de Riscos”, 
a ser assinado por cada Cotista no ato da primeira 
subscrição e/ou aquisição de Cotas. 
 

Tribunal Arbitral Significa o Tribunal Arbitral, cuja composição e 
funcionamento estão descritos no Capítulo XVI 
deste Regulamento. 
 

Veículos de Investimento BTG Significa veículos de investimento utilizados pelo 
Administrador para investimento no Fundo. 
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Volume Mínimo por Investidor Significa o valor mínimo para aplicação inicial no 
Fundo, que variará de acordo com cada Classe, 
conforme item 3.2 deste Regulamento. 
 

CAPÍTULO II – DA DENOMINAÇÃO, FORMA, CLASSIFICAÇÃO, PRAZO DE 
DURAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO E ESTRUTURA DO FUNDO 

 
2.1. – O Fundo, denominado PEGASUS EVERGREEN FEEDER FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, é um fundo de 
investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pela 
Instrução CVM 578, por este Regulamento e pelas demais disposições legais e 
regulamentares que lhe forem aplicáveis. 
 
2.2. – Para fins do disposto no Código ABVCAP/ANBIMA, o Fundo é classificado como “Fundo 
Diversificado Tipo 3”. 
 
2.3. – O Fundo terá Prazo de Duração de 12 (doze) anos, podendo ser prorrogado por igual 
período mediante aprovação da prorrogação do prazo de duração do Master e aprovação 
em Assembleia Geral. 
 
2.4. – O patrimônio do Fundo será representado por 3 (três) classes de Cotas, quais seja, 
as Cotas Classe A, as Cotas Classe B e as Cotas Classe C, conforme descritas neste 
Regulamento e em cada Suplemento.  
 
2.5. – As características e os direitos, assim como as condições de emissão, distribuição, 
subscrição, integralização, remuneração, amortização e resgate de cada classe das Cotas 
estão descritas nos Capítulos VIII e IX deste Regulamento, bem como no respectivo 
Suplemento referente a cada emissão de Cotas. 
 

CAPÍTULO III – DO PÚBLICO ALVO DO FUNDO 
 
3.1. – O Fundo é destinado exclusivamente a Investidores Qualificados. 
 
3.2. – O valor mínimo de aplicação inicial no Fundo, por meio da subscrição de Cotas no 
mercado primário, e/ou da aquisição no mercado secundário seguirá o disposto abaixo: 
 
(i) Cotas Classe A: O valor mínimo para aplicação inicial no Fundo em Cotas Classe A 

será de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), observado que não haverá 
valor mínimo de manutenção de aplicação; 
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(ii) Cotas Classe B: O valor mínimo para aplicação inicial no Fundo em Cotas Classe B 

será de R$100.000,00(cem mil reais), observado que não haverá valor mínimo de 
manutenção de aplicação; e 
 

(iii) Cotas Classe C: O valor mínimo para aplicação inicial no Fundo em Cotas Classe C 
será de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), observado que não haverá valor mínimo 
de manutenção de aplicação. 

 
3.3. – O Administrador, o Gestor e as suas Partes Relacionadas poderão subscrever 
diretamente Cotas no âmbito de qualquer Oferta Pública nos termos deste Regulamento.  
 

CAPÍTULO IV – DO OBJETIVO, DA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO E DO 
PARÂMETRO DE RENTABILIDADE DO FUNDO 

 
4.1. – O Fundo investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu Patrimônio 
Líquido em Cotas do Master, que, por sua vez, investirá em em empresas do mercado de 
mídia e entretenimento, incluindo (i) empresas nascentes e empresas emergentes; (ii) com 
modelos de negócio estáveis e escalonáveis; (iii) que tenham preferencialmente atingido o 
breakeven point; (iv) com modelo de geração de receita capaz de proporcionar crescimento 
do fluxo de caixa; (v) líderes no brasil dentro do segmento de atuação e/ou com potencial 
de internacionalização; e (vi) tendo geração de conteúdo como parte inerente a sua 
atuação.  
 
4.2. – O investimento no Fundo não representa e nem deve ser considerado, a qualquer 
momento e sob qualquer hipótese, garantia de rentabilidade aos Cotistas por parte do 
Administrador e/ou do Gestor. 
 

CAPÍTULO V – DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO 
 
5.1. – Observado o limite estabelecido nos incisos (vi) a (viii) do item 5.5 abaixo, a Carteira 
será composta por: 
 
(i) Cotas do Master; e 
 
(ii) Outros Ativos. 
 
5.1.1. – O Fundo não realizará operações em mercados de derivativos, exceto para fins de 
proteção patrimonial. 
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5.2. – Os recursos oriundos da alienação parcial ou total de investimento do Fundo em Cotas 
do Master, bem como os juros, dividendos e outros proventos recebidos no Prazo de 
Duração poderão ser utilizados para reinvestimento em Cotas do Master ou ser distribuídos 
aos Cotistas, por meio da amortização de Cotas, conforme determinação da Assembleia 
Geral. 
 
5.3. – Os investimentos, reinvestimentos e desinvestimentos do Fundo nas Cotas do Master 
serão realizados conforme seleção do Gestor em estrita observância aos termos e condições 
estabelecidos neste Regulamento e a qualquer momento durante o Prazo de Duração.  
 
5.4. – Os recursos utilizados pelo Fundo para a realização de investimentos em Cotas do 
Master e/ou para pagamento de despesas e encargos do Fundo serão aportados pelos 
Cotistas, em atendimento às Chamadas de Capital a serem realizadas pelo Administrador, 
conforme determinado pelo Gestor, em observância ao disposto neste Regulamento e nos 
Compromissos de Investimento. 
 
5.5. – Os seguintes procedimentos serão observados com relação ao investimento, 
manutenção e desinvestimento da Carteira: 

 
(i) observado o disposto nos incisos (vi) a (viii) abaixo, os recursos que venham a ser 

aportados no Fundo mediante a integralização de Cotas no âmbito de cada 
Chamada de Capital deverão ser investidos nas Cotas do Master até o último Dia 
Útil do mês subsequente à data em que a respectiva integralização for realizada;  

 
(ii) até que os investimentos do Fundo nas Cotas do Master sejam realizados, 

quaisquer valores que venham a ser aportados no Fundo em decorrência da 
integralização de Cotas serão aplicados em Outros Ativos e/ou mantidos em caixa, 
em moeda corrente nacional, a exclusivo critério do Gestor, no melhor interesse do 
Fundo e dos Cotistas; 

 
(iii) os recursos financeiros líquidos recebidos pelo Fundo poderão ser distribuídos aos 

Cotistas por meio da amortização de Cotas e/ou utilizados para pagamento de 
despesas e encargos do Fundo, conforme disposto neste Regulamento;  

 
(iv) durante os períodos compreendidos entre o recebimento, pelo Fundo, de recursos 

financeiros líquidos e (a) a distribuição de tais recursos financeiros líquidos aos 
Cotistas a título de amortização de Cotas; e/ou (b) sua utilização para pagamento 
de despesas e encargos do Fundo, tais recursos financeiros líquidos serão aplicados 
em Outros Ativos e/ou mantidos em caixa, em moeda corrente nacional, a exclusivo 
critério do Gestor; 
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(v) os recursos financeiros líquidos recebidos pelo Fundo deverão ser distribuídos aos 

Cotistas a título de amortização de Cotas e/ou utilizados para pagamento de 
despesas e encargos do Fundo até o último Dia Útil do mês subsequente ao seu 
recebimento pelo Fundo, a exclusivo critério do Gestor; 

 
(vi) o Fundo deverá manter, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu Patrimônio 

Líquido investido em Cotas do Master;  
 
(vii) o Gestor poderá manter parcela correspondente a até 5% (cinco por cento) do 

Patrimônio Líquido aplicada em Outros Ativos; e  
 
(viii) o Fundo deverá manter em caixa recursos suficientes para fazer frente às despesas 

do Fundo durante o prazo de 6 (seis) meses, de acordo com estimativas feitas pelo 
Administrador e pelo Gestor. 

 
5.5.1. – O limite estabelecido no inciso (vi) do item 5.5 acima não é aplicável à Carteira 
durante o prazo de investimento dos recursos estabelecido no inciso (i) do item 5.5. 
 
5.5.2. – Observado o disposto no item 5.5.1 acima, em caso de desenquadramento do 
Fundo com relação ao limite de que trata o inciso (vi) do item 5.5 acima, o Administrador 
deverá (i) comunicar imediatamente tal fato à CVM, apresentando as justificativas devidas; 
e (ii) informar à CVM tão logo a Carteira esteja reenquadrada. 
 
5.5.2.1. – Caso os investimentos do Fundo no Master não seja realizado dentro do prazo 
previsto no inciso (i) do item 5.5 acima, o Gestor deverá restituir aos Cotistas os valores 
aportados no Fundo para aquisição dos referidos valores, observado que não deverá incidir 
juros ou ser pago quaisquer valores aos Cotistas com relação aos valores restituídos.
 
5.5.3. – O Fundo em nenhuma hipótese poderá prestar aval, fiança, aceite e/ou qualquer 
tipo de coobrigação. 
 
Coinvestimento 
 
5.6. – Caso o Fundo não faça o investimento total disponível em uma Oportunidade de 
Investimento, o Gestor poderá oferecer, a seu exclusivo critério, a Oportunidade de 
Coinvestimento a terceiros, incluindo para os investidores de carteiras e/ou os fundos de 
investimento administrados pelo Administrador e/ou pelo Gestor ou Partes Relacionadas. 
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5.6.1. – A decisão do Gestor em relação às Oportunidades de Coinvestimento levará em 
consideração a fonte da operação, as políticas de investimento do Fundo, do Master e de 
outros veículos ou fundos de investimento, geridos ou não pelo Gestor, os valores relativos 
de capital disponíveis para investimento pelo Fundo, a natureza e a extensão de 
envolvimento na operação por cada um dos respectivos times de profissionais do Gestor e 
de terceiros investidores, e outras considerações entendidas como relevantes pelo Gestor, 
a seu exclusivo critério. 
 
5.7. – O Administrador, o Gestor e/ou suas Partes Relacionadas poderão co-investir em 
Cotas do Master, nas Companhias Alvo e nas Companhias Investidas. 
 
Outras restrições 
 
5.8.  – Tendo em vista a política de investimento aqui descrita, o Fundo (i) não realizará 
aportes por meio de adiantamento para futuro aumento de capital; (ii) não investirá em 
debêntures; e (iii) não investirá diretamente em ativos no exterior. 
 
 

CAPÍTULO VI – DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO E DA GESTÃO DA CARTEIRA; 
DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO FUNDO 

 
Deveres do Administrador 
 
6.1. – Observadas as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável, 
o Administrador terá poderes para realizar todos os atos necessários em relação ao 
funcionamento e à manutenção do Fundo, incluindo, sem limitação: 
 
(i) contratar, em nome do Fundo, o Custodiante, o Gestor, o Escriturador e os 

Auditores Independentes, bem como quaisquer outros prestadores de serviços do 
Fundo; 

 
(ii) manter, às suas expensas, os documentos abaixo atualizados e em perfeita ordem, 

por 5 (cinco) anos após o encerramento e liquidação do Fundo: 
 

a. os registros de Cotistas e de transferências de Cotas; 
 
b. o livro de atas das Assembleias Gerais; 
 
c. o livro de presença de Cotistas; 
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d. os pareceres e relatórios dos Auditores Independentes; 
 
e. os registros e demonstrações contábeis referentes às operações realizadas 

pelo Fundo e seu patrimônio; e 
 
f. a documentação relativa às operações e ao patrimônio do Fundo; 

 
(iii) receber dividendos, bonificações e qualquer rendimento ou quaisquer valores 

atribuídos ao Fundo e transferi-los aos Cotistas, conforme as instruções do Gestor 
e nos termos deste Regulamento; 

 
(iv) pagar, a suas expensas, eventuais multas cominatórias impostas pela CVM, nos 

termos da legislação vigente, em razão de atrasos no cumprimento dos prazos 
previstos na regulamentação aplicável ou neste Regulamento; 

 
(v) elaborar anualmente as demonstrações contábeis do Fundo e, em conjunto com o 

Gestor, relatório a respeito das operações e resultados do Fundo, incluindo a 
declaração de que foram obedecidas as disposições da regulamentação aplicável e 
deste Regulamento, nos termos do Capítulo XIII deste Regulamento; 

 
(vi) exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos inerentes ao 

patrimônio e às atividades do Fundo; 
 
(vii) no caso de instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a 

documentação referida no inciso (ii) acima até seu término; 
 
(viii) empregar, na defesa dos direitos dos Cotistas e do Fundo, a diligência exigida pelas 

circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-los, tomando 
inclusive as medidas judiciais cabíveis; 

 
(ix) transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em 

decorrência de sua condição de Administrador; 
 
(x) manter os títulos ou valores mobiliários fungíveis integrantes da Carteira 

custodiados pelo Custodiante; 
 
(xi) divulgar a todos os Cotistas e à CVM, qualquer ato ou fato relevante atinente ao 

Fundo;  
 
(xii) elaborar e divulgar as informações previstas na regulamentação aplicável; 
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(xiii) convocar a Assembleia Geral sempre que solicitado pelos Cotistas ou sempre que 

o Gestor assim solicitar; 
 
(xiv) cumprir, nos termos da regulamentação em vigor, as deliberações do Gestor e da 

Assembleia Geral; 
 
(xv) cumprir e fazer cumprir todas as disposições constantes deste Regulamento e do 

Contrato de Gestão; 
 
(xvi) representar o Fundo em juízo e fora dele, empregando, na defesa dos direitos do 

Fundo, a diligência exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos 
necessários para assegurar tais direitos, inclusive tomando as medidas judiciais 
cabíveis, bem como praticar todos os atos necessários à administração do Fundo, 
observadas as limitações legais e regulamentares em vigor, bem como o disposto 
neste Regulamento;  

 
(xvii) abrir, manter e encerrar contas bancárias e assinar cheques e ordens de 

pagamento, bem como abrir, manter e encerrar contas junto a corretoras e outras 
entidades autorizadas a atuar em negociações bursáteis e outras similares; 

 
(xviii) realizar Chamadas de Capital aos Cotistas de acordo com as instruções do Gestor, 

sempre em observância aos procedimentos descritos neste Regulamento e nos 
boletins de subscrição de Cotas; 

 
(xix) manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo 

Fundo e informados no momento do seu registro, bem como as demais informações 
cadastrais; 

 
(xx) comunicar a CVM sobre eventuais desenquadramento da Carteira; 
 
(xxi) fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo Fundo; e 
 
(xxii) disponibilizar aos Cotistas e à CVM os seguintes documentos, relativos a 

informações eventuais sobre o Fundo: 
 

(a) edital de convocação e outros documentos relativos a Assembleias Gerais, no 
mesmo dia de sua convocação; 
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(b) no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas em 
Assembleia Geral, caso as Cotas estejam admitidas à negociação em 
mercados organizados; 

 
(c) até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral; e 
 
(d) prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento da 

Oferta Pública, nos prazos estabelecidos em regulamentação específica. 
 
6.2. – Na data deste Regulamento, o Administrador declara que tem completa 
independência no exercício de suas funções perante o Fundo e não se encontra em situação 
que possa configurar Conflito de Interesses com relação ao Fundo e/ou aos Cotistas. O 
Administrador deverá informar aos Cotistas qualquer evento que venha a colocá-lo em 
situação que possa configurar Conflito de Interesses com relação ao Fundo e/ou aos 
Cotistas.  
 
Gestão da Carteira 
 
6.3. – O Gestor terá poderes para representar o Fundo e realizar todos os atos relacionados 
à gestão da Carteira, bem como exercer todos os direitos inerentes às Cotas do Master e 
aos Outros Ativos integrantes da Carteira, observadas as limitações deste Regulamento e 
da regulamentação em vigor. 
 
6.4. – Observadas as limitações previstas neste Regulamento, no Contrato de Gestão e na 
regulamentação aplicável, o Gestor deverá: 

 
(i) adquirir, manter e alienar Cotas do Master;  
 
(ii) decidir sobre as Chamadas de Capital a serem realizadas pelo Administrador para 

a viabilização de investimentos em Cotas do Master e, conforme o caso, 
pagamentos de despesas e encargos do Fundo; 

 
(iii) acompanhar os investimentos do Fundo em Cotas do Master; 
 
(iv) transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em 

decorrência de sua condição de Gestor; 
 
(v) exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos inerentes ao 

patrimônio e às atividades do Fundo; 
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(vi) cumprir, nos termos da regulamentação em vigor, as deliberações da Assembleia 
Geral;  

 
(vii) realizar recomendações para a Assembleia Geral sobre a emissão de novas Cotas, 

observado o disposto neste Regulamento; 
 
(viii) custear as despesas de propaganda do Fundo;  
 
(ix) cumprir todas as disposições constantes deste Regulamento e do Contrato de 

Gestão;  
 
(x) representar o Fundo e, por conseguinte, os Cotistas em toda e qualquer assembleia 

geral do Master, de acordo com os termos e condições previstos neste Regulamento 
e na regulamentação aplicável; 

 
(xi) elaborar, em conjunto com o Administrador, relatório de que trata o item 6.1, inciso 

(v) acima; 
 
(xii) empregar a diligência esperada pelas circunstâncias no exercício de suas funções 

junto ao Master, sempre no melhor interesse do Fundo; 
 
(xiii) fornecer aos Cotistas que assim requererem, estudos e análises de investimento 

para fundamentar as decisões a serem tomadas em Assembleia Geral, incluindo os 
registros apropriados com as justificativas das recomendações e respectivas 
decisões; 

 
(xiv) fornecer aos Cotistas, conforme conteúdo e em periodicidade anual, atualizações 

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

 
(xv) fornecer ao Administrador todas as informações e documentos necessários para 

que este possa cumprir suas obrigações, incluindo, dentre outros: 

 
(a) as informações necessárias para que o Administrador determine se o Fundo 

se enquadra ou não como entidade de investimento, nos termos da 

regulamentação contábil específica; e 

 

(b) as demonstrações contábeis anuais auditadas do Master. 
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6.4.1. – Sempre que forem requeridas informações na forma prevista nos incisos (xiii) e 
(xiv) do item 6.4 acima, o Gestor, em conjunto com o Administrador, poderão submeter a 
questão à prévia apreciação da Assembleia Geral, tendo em conta os interesses do Fundo e 
dos demais Cotistas, e eventuais Conflitos de Interesses em relação a conhecimentos 
técnicos e ao Master, ficando, nesta hipótese, impedidos de votar os Cotistas que 
requereram a informação. 
 
6.5. – Na data deste Regulamento, o Gestor declara que tem completa independência no 
exercício de suas funções perante o Fundo e não se encontra em situação que possa 
configurar Conflito de Interesses com relação ao Fundo e/ou aos Cotistas. O Gestor deverá 
informar ao Administrador e aos Cotistas qualquer evento que venha a colocá-lo em situação 
que possa configurar Conflito de Interesses com relação ao Fundo e/ou aos Cotistas. 
 
Contratação de Prestadores de Serviço 

6.7. – O Administrador e o Gestor poderão contratar, em nome do Fundo, sem observar 
qualquer limite de despesas, prestadores de serviços legais, fiscais, contábeis, de avaliação, 
financeiros, de assessoria, de consultoria ou quaisquer outros serviços de terceiros, às 
expensas do Fundo. 
 
6.7.1. – Os prestadores de serviços, conforme mencionados no item 6.7 acima, que atuarem 
em benefício do Fundo deverão ser selecionados pelo Administrador e o Gestor dentre 
prestadores de primeira linha, com experiência comprovada e reputação reconhecida pelo 
mercado. 
 
6.7.2. – O Administrador, contratou (i) em nome do Fundo o Custodiante, para prestar 
serviços de custódia, tesouraria e controladoria das Cotas do Master que compõe a Carteira, 
e (ii) o Escriturador para prestar serviços de escrituração e registro de Cotas. 
 
6.7.3. – Sem prejuízo do disposto na regulamentação aplicável, o Administrador e os demais 
prestadores de serviços contratados respondem perante a CVM, na esfera de suas 
respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao 
Regulamento ou às disposições regulamentares aplicáveis.  
 
Vedações Aplicáveis ao Administrador e ao Gestor 
 
6.8. – É vedado ao Administrador e ao Gestor, direta ou indiretamente, em nome do Fundo: 

 
(i) receber depósito em conta corrente; 
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(ii) contrair ou efetuar empréstimos, salvo: (a) nas modalidades estabelecidas pela 

CVM; ou (b) para fazer frente ao inadimplemento de Cotistas que deixem de 
integralizar as suas Cotas subscritas;  
 

(iii) prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma; 
 

(iv) vender Cotas à prestação, salvo o disposto na regulamentação aplicável; 
 

(v) realizar qualquer investimento ou desinvestimento em descumprimento do disposto 
na regulamentação em vigor ou neste Regulamento; 
 

(vi) negociar com duplicatas ou notas promissórias, excetuadas aquelas de que trata a 
regulamentação aplicável, ou outros títulos não autorizados pela CVM ou pela política 
de investimento do Fundo; 
 

(vii) prometer rendimento predeterminado aos Cotistas;  
 

(viii) aplicar recursos do Fundo: (a) na aquisição de bens imóveis, (b) na aquisição de 
direitos creditórios, ou (c) na subscrição ou aquisição de cotas de sua própria 
emissão; 
 

(ix) utilizar recursos do Fundo para pagamento de seguro contra perdas financeiras de 
Cotistas; e 
 

(x) praticar qualquer ato de liberalidade. 
 
Destituição do Administrador, do Gestor, do Custodiante e/ou do Escriturador 
 
6.9. – O Administrador e/ou o Gestor poderão ser destituídos de suas respectivas funções 
com ou sem Justa Causa, mediante deliberação da Assembleia Geral, nos termos da 
Instrução CVM 578. 
 
6.9.1. – Na hipótese de destituição do Gestor e/ou do Administrador com ou sem Justa 
Causa, o destituído terá direito à respectiva parcela da Taxa de Administração devida até a 
data de sua destituição. Fica estabelecido que a Justa Causa relativa ao Gestor ou ao 
Administrador, individualmente, não deve ser fundamento para destituição dos demais 
prestadores de serviços, e tampouco impactará a remuneração devida aos demais 
prestadores de serviços.  Para fins deste item, o Gestor não poderá ser destituído por Justa 
Causa em eventos de caso fortuito ou força maior, conforme previsto por lei. Ademais, Justa 
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Causa causada individualmente pelo Administrador não constituirá um motivo para a 
destituição do Gestor por Justa Causa. 
 
6.9.2. – O Gestor, suas afiliadas e Veículos de Investimento BTG, poderão continuar a deter 
suas participações no Master e nas Companhias Investidas, com todos os direitos inerentes 
à condição indireta de Cotista, nas hipóteses do Gestor e/ou Administrador, conforme o 
caso: (a) renunciar ao seu cargo, ou (b) for descredenciado pela CVM, ou (c) for destituído 
pela Assembleia Geral. 
 
6.9.3. – As deliberações sobre a destituição ou substituição do Gestor e/ou do Administrador 
deverão ser precedidas do recebimento, pelo Gestor e/ou Administrador, conforme 
aplicável, de uma notificação de tal intenção de remoção, com no mínimo 60 (sessenta) dias 
corridos de antecedência da destituição ou substituição. 
 
6.9.4. – A destituição e/ou substituição do Custodiante e/ou do Escriturador dependerá de 
prévia deliberação da Assembleia Geral. 
 
Renúncia do Administrador e/ou do Gestor 
 
6.10. – Observado o disposto nos itens abaixo, o Administrador, o Gestor e/ou o Custodiante 
poderão renunciar às suas funções mediante notificação, por escrito, endereçada aos 
Cotistas e à CVM, com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias. Na hipótese de 
renúncia do Administrador, do Gestor e/ou do Custodiante, o Administrador deverá convocar 
a Assembleia Geral para eleger o respectivo substituto. A Assembleia Geral de que trata este 
item 6.10. também poderá ser convocada por Cotistas que detenham ao menos 5% (cinco 
por cento) das Cotas subscritas. 
 
6.10.1. – Na hipótese de renúncia do Administrador, Gestor e/ou do Custodiante, o mesmo 
continuará obrigado a prestar os serviços de administração e/ou gestão do Fundo até a sua 
efetiva substituição, que deverá ocorrer, no máximo, em 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da Assembleia Geral de que trata o item 6.10. acima. O Administrador, Gestor 
e/ou do Custodiante deverá receber a remuneração correspondente ao período em que 
permanecer no cargo, calculada e paga nos termos deste Regulamento. 
 
6.10.2. – Caso a Assembleia Geral de que trata o item 6.10. acima não nomeie instituição 
habilitada para substituir o Administrador, o Custodiante e/ou o Gestor, conforme aplicável, 
ou não obtenha quórum suficiente para deliberar sobre a substituição do Administrador, do 
Custodiante ou do Gestor, conforme aplicável, ou, ainda, sobre a liquidação do Fundo, o 
Administrador procederá à liquidação automática do Fundo, sem necessidade de aprovação 
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da Assembleia Geral, dentro do prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data 
estabelecida para a realização da Assembleia Geral. 
 
6.10.3. – A liquidação do Fundo nos termos dos itens acima deverá ser efetuada pelo 
Administrador, ainda que após sua renúncia. 
 
Do Comitê de Acompanhamento 
 
6.11. – O Fundo terá um Comitê de Acompanhamento, que terá como função acompanhar 
o processo de investimento no Master e nas Companhias Alvo e o acompanhamento da 
performance do Master e das Companhias Investidas. O Comitê de Acompanhamento não 
terá função deliberativa, de forma que não poderá opinar sobre o investimento, operação e 
desinvestimento no Master e nas Companhias Alvo e Companhias Investidas. 
 
6.12. – O Comitê de Acompanhamento será composto pelos Cotistas de Classe A e pelo 
Gestor. 
 
6.12.1. – Será aceita a participação, no Comitê de Acompanhamento, de Cotista Classe A 
que participe de comitê de acompanhamento (ou órgão análogo) de outro veículo cujo 
objeto seja total ou parcialmente coincidente com o do Fundo, desde que tal pessoa se 
comprometa, cumulativamente, a:  
 

(i) manter confidenciais as informações de que tiver conhecimento em virtude 
de sua participação no Comitê de Acompanhamento; 

 
(ii) indenizar o Fundo por eventuais prejuízos causados, sendo que todos os 

membros do Comitê de Acompanhamento deverão informar, por escrito, aos 
demais integrantes do Comitê de Acompanhamento qualquer situação ou 
potencial situação de conflito de interesses com o Fundo, imediatamente 
após tomar conhecimento da mesma; e 

 
(iii) não exercer cargo consultivo ou de administração ou deter significativa 

influência em sociedades que atuem no mesmo subsetor das Companhias 
Investidas ou que de qualquer forma possam ser consideradas sociedades 
concorrentes de quaisquer Companhias Investidas.  

 
6.12.2. – Em caso de manifesta negligência ou comprovada má-fé por parte de um membro 
do Comitê de Acompanhamento, ou de grave descumprimento das disposições deste 
Regulamento a ele aplicáveis, o referido Cotista Classe A poderá ser impedido de participar 
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do Comitê de Acompanhamento por decisão da maioria dos demais membros do Comitê de 
Acompanhamento ou pelo Gestor.  
 
6.12.3. – Cotistas Classe A que sejam considerados Cotistas Inadimplentes não poderão 
participar das reuniões do Comitê de Acompanhamento enquanto perdurar seu 
inadimplemento. 
 
6.13. – Os membros do Comitê de Acompanhamento deverão manter as informações 
constantes de materiais relativos aos investimentos do Fundo, sejam potenciais ou 
realizados, que venham a ser a eles disponibilizados pelo Administrador ou pelo Gestor, sob 
absoluto sigilo e confidencialidade, comprometendo-se, para tanto, a firmar termo de 
confidencialidade, não podendo revelar, utilizar ou divulgar, direta ou indiretamente, no 
todo ou em parte, isolada ou conjuntamente com terceiros, qualquer destas informações, 
salvo se: 
 

(i) com o consentimento prévio e por escrito do Gestor e/ou do Administrador; 
ou 

 
(ii) por ordem judicial ou administrativa expressa, inclusive da CVM, sendo que, 

nesta hipótese, o Administrador e o Gestor deverão ser informados, por 
escrito, de tal ordem, previamente ao fornecimento de qualquer informação. 

 
6.14 – O Comitê de Acompanhamento se reunirá trimestralmente mediante convocação do 
Gestor, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos. 
 
6.14.1 – As reuniões do Comitê de Acompanhamento serão realizadas na sede do Gestor, 
sendo que a participação dos membros do Comitê de Acompanhamento poderá ocorrer de 
forma não presencial por intermédio de conferência telefônica, videoconferência ou por 
qualquer outro meio de comunicação que permita a comunicação simultânea. 
 

CAPÍTULO VII – DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
 
7.1. – Observado o disposto nos itens 7.2 a 7.9 abaixo, compete privativamente à 
Assembleia Geral deliberar sobre as matérias indicadas abaixo, além de outras matérias que 
a ela venham a ser atribuídas por força da regulamentação em vigor e deste Regulamento:  
 
(i) deliberar sobre as demonstrações contábeis do Fundo apresentadas pelo 

Administrador, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, em até 180 
(cento e oitenta) dias após o término do exercício social a que se referirem;  
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(ii) deliberar, quando for o caso, sobre o requerimento de informações de Cotistas, 
observado o disposto no parágrafo único do artigo 40 da Instrução CVM 578; 

 
(iii) deliberar sobre a emissão e distribuição de novas Cotas acima do limite autorizado 

no item 8.2, bem como os prazos, termos e condições para subscrição e 
integralização dessas Cotas, observado o disposto no item 8.2.1 deste Regulamento;  

 
(iv) deliberar sobre alterações ao Regulamento;  
 
(v) deliberar sobre a integralização de Cotas mediante entrega de Cotas do Master ou 

Outros Ativos, bem como sobre o respectivo laudo de avaliação;  
 

(vi) deliberar sobre a amortização de Cotas mediante entrega de Cotas do Master ou 
Outros Ativos;  

 
(vii) deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão ou transformação do Fundo proposta 

pelo Gestor;  
 
(viii) deliberar sobre a liquidação antecipada do Fundo;  
 
(ix) deliberar sobre (a) a destituição do Administrador com ou sem Justa Causa e 

nomeação de seu substituto, ou sobre a nomeação do substituto do Administrador 
em caso de renúncia ou descredenciamento; (b) a destituição do Gestor com ou 
sem Justa Causa e nomeação de seu substituto, ou sobre a nomeação do substituto 
do Gestor em caso de renúncia ou descredenciamento; (c) a destituição do 
Custodiante e nomeação de seu substituto; e (d) a destituição do Escriturador e 
nomeação de seu substituto;  

 
(x) deliberar sobre aumento na Taxa de Administração; 
 
(xi) deliberar sobre os procedimentos para entrega de Cotas do Master para fins de 

pagamento de resgate das Cotas ainda em circulação;  
 
(xii) deliberar sobre a alteração do quórum de instalação e deliberação da Assembleia 

Geral;  
 
(xiii) deliberar sobre a antecipação ou prorrogação do Prazo de Duração, incluindo a 

hipótese de aprovação da prorrogação do Prazo de Duração por recomendação do 
Gestor;  
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(xiv) deliberar sobre a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais em processos de 
iniciativa do Fundo (polo ativo), sendo tal aprovação desnecessária nas hipóteses de 
defesa dos interesses do Fundo em qualquer situação na qual o Fundo figure no polo 
passivo;  

 
(xv) deliberar sobre a alteração na política de investimento;  
 
(xvi) deliberar sobre a alteração da classificação do Fundo perante a ABVCAP/ANBIMA;  
 
(xvii) realizar operações com Partes Relacionadas, ressalvado o disposto no item 5.8 deste 

Regulamento;  
 

(xviii) aprovar atos que configurem potencial Conflito de Interesses;   
 

(xix) a inclusão de encargos não previstos no item 15.1 ou o seu respectivo aumento 
acima dos limites máximos previstos neste Regulamento; 
 

(xx) deliberar sobre a instalação, composição, organização e funcionamento dos comitês 
e conselhos do Fundo; e 
 

(xxi) instruir o Administrador acerca da realização de amortização parcial ou integral de 
Cotas. 

 
7.1.1. – As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria dos votos dos 
Cotistas presentes, em primeira e segunda convocação, ressalvadas: (a) aquelas referidas 
nos incisos (iii), (iv), (v), (vii), (x), (xii), (xxi), (xix) e (xx) acima, que somente poderão ser 
adotadas mediante aprovação por Cotistas representando 65% (sessenta e cinco por cento) 
das Cotas emitidas e integralizadas; (b) aquelas referidas nos incisos (xvii) e (xviii) acima 
somente poderão ser adotadas mediante aprovação por Cotistas representando 2/3 (dois 
terços) das Cotas emitidas e integralizadas; e (c) a matéria referida no inciso (ix) acima, 
que somente poderá ser adotada mediante aprovação por Cotistas representando 3/4 (três 
quartos) das Cotas emitidas e integralizadas. 
 
7.2. – A convocação da Assembleia Geral far-se-á mediante carta ou e-mail ou, 
alternativamente, por qualquer outro meio que permita a respectiva confirmação de 
recebimento, devendo a carta de convocação conter, obrigatoriamente, o dia, hora e local 
em que será realizada a Assembleia Geral e a respectiva ordem do dia. A convocação da 
Assembleia Geral deverá ser realizada com antecedência mínima de (i) 15 (quinze) dias em 
primeira convocação, ou (ii) 5 (cinco) dias em segunda convocação, podendo a segunda 
convocação ocorrer em conjunto com a primeira convocação.  
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7.2.1. – A Assembleia Geral poderá ser convocada, a qualquer tempo, pelo Administrador 
ou mediante solicitação do Gestor ou de Cotistas ou grupo de Cotistas que detenham, no 
mínimo, 5% (cinco por cento) da totalidade das Cotas.  
 
7.3. – Independentemente da realização apropriada de convocação, será considerada 
regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os Cotistas.  
 
7.4. – As Assembleias Gerais serão realizadas na sede do Administrador ou, na 
impossibilidade de serem realizadas na sede do Administrador, em lugar a ser previamente 
indicado pelo Administrador na carta de convocação.  
 
7.4.1. – Será permitida a participação na Assembleia Geral por telefone ou videoconferência, 
desde que o voto do Cotista seja formalizado por escrito para o Administrador antes da 
Assembleia Geral.  
 
7.5. – As Assembleias Gerais serão instaladas com a presença de Cotistas representando 
qualquer número de Cotas emitidas e integralizadas.  
  
7.6. – Terão legitimidade para comparecer à Assembleia Geral os Cotistas, seus 
representantes legais e os seus procuradores, desde que a procuração que confira poderes 
aos procuradores não tenha mais de 1 (um) ano.  
 
7.7. – Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas que estiverem registrados 
nos livros e registros do Fundo na data de convocação da Assembleia Geral ou na conta de 
depósito do Fundo, conforme o caso, e estiverem em dia com todas as obrigações perante 
o Fundo. O direito de voto será assegurado a qualquer Cotista que atenda aos requisitos 
acima descritos. 
 
7.8. – Os Cotistas deverão exercer o direito de voto no interesse do Fundo. 
 
7.8.1. – Não podem votar nas Assembleias Gerais e nem fazer parte do cômputo para fins 
de apuração do quórum de aprovação estabelecido no item 7.1.1 acima: 
 
(i) o Administrador; 
 
(ii) o Gestor; 
 
(iii) as Partes Relacionadas;  
 
(iv) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; 
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(v) o Cotista de cujo interesse seja conflitante com o do Fundo; e 
 
(vi) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua 

propriedade que concorram para a formação do Patrimônio do Fundo. 
 
7.8.2. – Não se aplica a vedação prevista no item 7.8.1 acima quando: 
 
(i) os únicos Cotistas forem as pessoas mencionadas no item 7.8.1 acima; ou 

 
(ii) houver aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas, manifestada na 

própria Assembleia Geral, ou em instrumento de procuração que se refira 
especificamente à Assembleia Geral em que se dará a permissão de voto. 

 
7.8.3. – O Cotista deve informar ao Administrador e aos demais Cotistas as circunstâncias 
que possam impedi-lo de exercer seu voto, nos termos do disposto no item 7.8.1, incisos 
(v) e (vi), sem prejuízo do dever de diligência do Administrador e do Gestor em buscar 
identificar os Cotistas que estejam nessa situação. 
 
7.9. – Em cada Assembleia Geral, após a deliberação e a aprovação das matérias da 
respectiva ordem do dia, o Administrador ou o secretário da Assembleia Geral lavrarão a ata 
da Assembleia Geral, a qual deverá ser aprovada e assinada pelos Cotistas presentes. Os 
Cotistas que participarem da Assembleia Geral por telefone ou videoconferência deverão 
enviar ao Administrador cópia da ata assinada por correio eletrônico ou fax assim que 
possível e uma via original da ata assinada por correio comum ou serviço de entrega. 
 
7.10. – As deliberações da Assembleia Geral poderão ser adotadas mediante processo de 
consulta formal realizada por escrito, via carta ou e-mail, ficando os Cotistas obrigados a 
manter sempre seus dados cadastrais atualizados junto ao Administrador, sem necessidade 
de reunião, caso em que os Cotistas terão o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da consulta, para respondê-la. 
 
7.10.1. – Da consulta deverão constar todas as informações necessárias ou apropriadas 
para que os Cotistas exerçam seu direito de voto. 
 

CAPÍTULO VIII – DA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO FUNDO E DAS 
EMISSÕES DE COTAS 

 
8.1. – O patrimônio do Fundo será representado por 3 (três) classes de Cotas, quais sejam 
as Cotas Classe A, Cotas Classe B e Cotas Classe C, que diferenciar-se-ão em relação ao 
Volume Mínimo por Investidor e ao direito de participação no Comitê de Acompanhamento, 
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conforme estabelecido neste Regulamento e em cada Suplemento. As características, os 
direitos e as condições de emissão, distribuição, subscrição, integralização, remuneração, 
amortização e resgate das Cotas estão descritos neste Capítulo VIII e no Capítulo IX deste 
Regulamento, bem como nos Suplementos referentes a cada emissão de Cotas. 
 
8.1.1. – As Cotas deverão ser totalmente subscritas até a data de encerramento da 
respectiva Oferta Público, de acordo com o prazo estabelecido no Suplemento referente a 
cada emissão de Cotas. As Cotas que não forem subscritas nos termos deste item e do 
respectivo Suplemento serão canceladas pelo Administrador. 

Emissão de Novas Cotas e Capital Autorizado 
 
8.2. – Emissões de novas Cotas após a primeira emissão, além do limite do capital autorizado 
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), deverão ser realizadas mediante proposta do 
Gestor e aprovação da Assembleia Geral, observado o disposto no Capítulo VII, bem como 
na regulamentação aplicável.  
 
8.2.1. – O Preço de Emissão e o Preço de Integralização das Cotas que venham a ser 
emitidas pelo Fundo serão definidos pela Assembleia Geral e constarão do respectivo 
Suplemento, observado o disposto ne Regulamento.  
 
8.2.2. – Os Cotistas terão direito de preferência para subscrever e integralizar quaisquer 
novas Cotas que venham a ser emitidas pelo Fundo após a primeira emissão. 
 
Patrimônio Mínimo Inicial 
 
8.3. – O patrimônio mínimo inicial para funcionamento do Fundo é de R$1.000.000,00 (um 
milhão de reais).  
 
CAPÍTULO IX – DAS CARACTERÍSTICAS, DIREITOS, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO, 

SUBSCRIÇÃO, INTEGRALIZAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E RESGATE DAS COTAS 
 
Características das Cotas e Direitos Patrimoniais 
 
9.1. – As Cotas correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido e pertencem 3 (três) 
tipos diferentes de classe, que garantirão aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações, 
exceto no tocante à fixação das taxas de administração e de gestão, conforme estabelecido 
nos Suplementos. 
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9.1.1. – Todas as Cotas serão registradas pelo Administrador e mantidas em contas de 
depósito individuais separadas em nome dos Cotistas. 
 
Valor das Cotas 
 
9.2. – As Cotas terão seu valor calculado diariamente e tal valor corresponderá à divisão do 
Patrimônio Líquido pelo número de Cotas emitidas e em circulação, ambos na data de 
apuração do valor das Cotas. 
 
Direito de Voto  
 
9.3. – Sem prejuízo do disposto neste Regulamento, todas as Cotas terão direito de voto 
nas Assembleias Gerais, correspondendo a cada Cota 1 (um) voto. 
 
Distribuição e Subscrição das Cotas 
 
9.4. – As Cotas serão objeto de Oferta Pública destinada exclusivamente a Investidores 
Qualificados, condição esta que será atestada pelo Administrador. 
 
9.4.1. – As Cotas deverão ser subscritas pelos Cotistas até a data de encerramento da 
respectiva Oferta Pública, conforme prazo estabelecido no Suplemento referente a cada 
emissão de Cotas.  
 
9.4.2. – No ato da subscrição de Cotas, o subscritor: (i) assinará o boletim individual de 
subscrição, que será autenticado pelo Administrador; (ii) se comprometerá, de forma 
irrevogável e irretratável, a integralizar as Cotas por ele subscritas em atendimento às 
Chamadas de Capital que venham a ser realizadas pelo Administrador, nos termos deste 
Regulamento e do respectivo boletim de subscrição de Cotas; e (iii) receberá um exemplar 
atualizado deste Regulamento e, por meio da assinatura do Termo de Adesão, deverá 
declarar a sua condição de Investidor Qualificado e atestar que está ciente das disposições 
contidas neste Regulamento. 
 
Integralização das Cotas 
 
9.5. – As Cotas serão integralizadas pelo respectivo Preço de Integralização em atendimento 
às Chamadas de Capital a serem realizadas pelo Administrador, conforme instruções do 
Gestor, de acordo com este Regulamento.  
 
9.5.1. – Na medida em que sejam identificadas oportunidades de investimento em Cotas do 
Master e/ou necessidades de recursos para pagamento de despesas e encargos do Fundo, 
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o Administrador realizará Chamadas de Capital, ou seja, comunicará os Cotistas sobre tal 
oportunidade e/ou necessidade, solicitando o aporte de recursos no Fundo mediante a 
integralização parcial ou total das Cotas subscritas por cada um dos Cotistas nos termos dos 
respectivos Compromissos de Investimento. 
 
9.5.2. – As Chamadas de Capital para a realização de investimentos em Cotas do Master 
serão realizadas a qualquer momento durante o Prazo de Duração e estarão limitadas ao 
valor do Capital Comprometido de cada Cotista. As Chamadas de Capital para o pagamento 
de despesas e encargos do Fundo também serão realizadas a qualquer momento durante o 
Prazo de Duração, mas não estarão limitadas ao valor do Capital Comprometido de cada 
Cotista. 
 
9.5.3. – Ao receberem a Chamada de Capital, os Cotistas serão obrigados a integralizar 
parte ou a totalidade de suas Cotas, conforme solicitado pelo Administrador, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da Chamada de Capital de 
acordo com o disposto nos respectivos Compromissos de Investimento. 
 
9.5.4. – A integralização de Cotas será realizada: (i) em moeda corrente nacional (a) por 
meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, ou (b) por meio de crédito dos 
respectivos valores em recursos disponíveis diretamente na conta de titularidade do Fundo, 
mediante qualquer mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo BACEN.  
 
Inadimplemento dos Cotistas 
 
9.6. – No caso de inadimplemento, o Administrador notificará o Cotista Inadimplente para 
sanar o inadimplemento no prazo de até 10 (dez) dias corridos. Caso o Cotista Inadimplente 
não sane o inadimplemento dentro de 10 (dez) dias corridos a partir da notificação descrita 
acima, o Administrador poderá tomar quaisquer das seguintes providências, em conjunto 
ou isoladamente:  
 
(i) iniciar, por si ou por meio de terceiros, os procedimentos de cobrança extrajudicial 

e/ou judicial para a cobrança dos valores correspondentes às Cotas não 
integralizadas conforme cada Chamada de Capital, acrescidos de (a) multa não-
compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor inadimplido, (b) de juros 
mensais de 1% (um por cento), (c) dos custos de tal cobrança; 

 
(ii) deduzir o valor inadimplido de quaisquer distribuições pelo Fundo devidos a esse 

Cotista Inadimplente, desde a data em que esse saldo deveria ter sido pago até a 
data em que ocorrer o pagamento integral desse saldo, sendo certo que eventuais 
saldos existentes, após esta dedução, serão entregues ao Cotista Inadimplente; 
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(iii) contrair, em nome do Fundo, empréstimo para sanar o referido inadimplemento e 

limitado ao valor inadimplido, direcionando os juros e demais encargos ao Cotista 
Inadimplente, podendo o Administrador, em nome do Fundo, dar as Cotas do 
Cotista Inadimplente em garantia ao empréstimo (e direcionar os recebíveis 
oriundos de tais Cotas do Cotista Inadimplente para sanar tal empréstimo), nas 
condições acordadas entre os Administrador e a instituição concedente do 
empréstimo;  

 
(iv) convocar uma Assembleia Geral, desde que o Fundo não detenha recursos em caixa 

suficientes para os fins da Chamada de Capital em questão, com o objetivo de 
deliberar a proposta de que o saldo não integralizado pelo Cotista Inadimplente o 
seja pelos demais Cotistas, proporcionalmente à participação de cada Cotista na 
Chamada de Capital em questão, limitado ao respectivo saldo disponível de cada 
capital comprometido individual e desde que a nova Chamada de Capital seja 
suficiente para sanar o inadimplemento do Cotista Inadimplente; e  

 
(v) suspender os direitos políticos e econômicos do Cotista, até o completo 

adimplemento de suas obrigações. Tais direitos políticos e patrimoniais, conforme 
descrito neste Regulamento, estarão suspensos até o que ocorrer primeiro dentre: 
(i) a data em que for quitada a obrigação do Cotista Inadimplente; e (ii) a data 
de liquidação do Fundo.  

 
9.6.1. – Caso o Cotista Inadimplente venha a cumprir com suas obrigações após a suspensão 
de seus direitos, conforme indicado acima, tal Cotista Inadimplente reassumirá seus direitos 
políticos e patrimoniais, conforme previsto neste Regulamento. 
 
9.6.2. – Todas as despesas, incluindo honorários advocatícios, incorridas pelo Administrador 
ou pelo Fundo em com relação à inadimplência do Cotista Inadimplente deverão ser 
suportadas por tal Cotista Inadimplente integralmente, a menos que de outra forma 
determinado pelo Administrador em sua exclusiva discricionariedade. 
 
9.6.3. – Em caso de inadimplência decorrente de falha operacional, será concedido aos 
Cotistas o prazo de 1 (um) Dia Útil contado da data de seu vencimento original para a 
realização do pagamento da integralização de Cotas sem a incidência de qualquer 
penalidade, multa ou mora. 
 
9.6.4. – Os Cotistas de Classe B que tenham sido chamados a integralizar as Cotas subscritas 
e que estejam inadimplentes não poderão participar das reuniões do Comitê de 
Acompanhamento enquanto perdurar sua condição de Cotista Inadimplente. 
 

1º RTD-RJ Protocolo 1911364 Selo ECRT03625-AID. RJ,27/08/2018
Nº de controle: 600fcd3d956c38092e61d33f5d185c94



103 

 

33 

Procedimentos referentes à Amortização de Cotas 
 
9.7. – Qualquer distribuição dos recursos financeiros líquidos do Fundo para os Cotistas 
ocorrerá somente por meio da amortização integral ou parcial das suas Cotas, observadas 
as disposições deste Regulamento e do Suplemento referente a cada emissão de Cotas, 
observado que qualquer amortização e distribuição de recursos financeiros líquidos deverá 
ser realizada de forma pro rata e sem subordinação para todos os Cotistas, sem prejuízo ao 
disposto no item 9.6 deste Regulamento. 
 
9.7.1. – Sujeito a prévia instrução dada pelo Gestor, o Administrador realizará amortizações 
parciais e/ou integrais das Cotas a qualquer momento no decorrer do Prazo de Duração, à 
medida que o valor dos ganhos e rendimentos do Fundo decorrentes dos seus investimentos 
nas Cotas do Master ou em Outros Ativos seja suficiente para pagar o valor de todas as 
exigibilidades e provisões do Fundo. Qualquer distribuição a título de amortização de Cotas 
abrangerá todas as classes Cotas de forma pro rata, e será realizada em benefício da 
totalidade dos Cotistas. 
 
9.7.2. – Quando a data estipulada para qualquer pagamento de amortização de Cotas aos 
Cotistas cair em dia que não seja Dia Útil, tal pagamento será efetuado no primeiro Dia Útil 
seguinte. 
 
9.7.4. – Os pagamentos de amortizações das Cotas serão realizados prioritariamente em 
moeda corrente nacional, podendo ser realizados em Cotas do Master e/ou Outros Ativos, 
quando houver deliberação da Assembleia Geral neste sentido. Os pagamentos em moeda 
corrente nacional serão realizados por meio de qualquer mecanismo de transferência de 
recursos autorizado pelo BACEN. 
 
9.7.5. – Ao final do Prazo de Duração ou quando da liquidação antecipada do Fundo, todas 
as Cotas deverão ter seu valor integralmente amortizado. Não havendo recursos em moeda 
corrente nacional suficientes para realizar o pagamento da amortização total das Cotas em 
circulação à época da liquidação do Fundo, o Administrador deverá convocar a Assembleia 
Geral a fim de deliberar sobre a prorrogação do Prazo de Duração ou o resgate de Cotas 
mediante a entrega das Cotas do Master.  
 
Resgate das Cotas 
 
9.8. – As Cotas somente serão resgatadas na data de liquidação do Fundo. 
 
Transferência de Cotas 
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9.9. – No caso de alienação voluntária de Cotas, o Cotista alienante deverá manifestar sua 
intenção mediante notificação ao Administrador e ao Gestor, os quais informarão os demais 
Cotistas, observado que os demais Cotistas terão direito de preferência para adquirir as 
Cotas ofertadas pelo Cotista alienante, em igualdade de condições, na proporção das Cotas 
integralizadas detidas por cada Cotista (excetuadas da base de cálculo as Cotas detidas pelo 
Cotista alienante) especificando o preço, condições de pagamento e demais condições 
aplicáveis à oferta. Os procedimentos para exercício do direito de preferência serão 
detalhados nos Compromissos de Investimento. 
 
9.9.1. – A validade e eficácia de qualquer transferência de Cotas a quaisquer terceiros 
estarão sujeitas à: (i) observância ao disposto neste Regulamento; (ii) comprovação, ao 
intermediário das operações de aquisição de Cotas no mercado secundário, de que o 
adquirente das Cotas se qualifica para ser investidor do Fundo, nos termos do Regulamento; 
e (iii) aprovação do Gestor. Caso quaisquer Cotas a serem alienadas não sejam adquiridas 
pelos demais Cotistas em razão do exercício do direito de preferência descrito acima, o 
Gestor e/ou suas afiliadas e Veículos de Investimento BTG terão direito de preferência para 
tal aquisição, nos mesmos termos e condições de potencial adquirente para tais Cotas. 
 
9.9.2. – No caso das Cotas a serem cedidas não estarem totalmente integralizadas, o 
potencial adquirente deverá, como condição de validade para a referida transferência, 
assumir expressamente, por escrito, a responsabilidade por todas as suas obrigações 
perante o Fundo no tocante à integralização das Cotas não integralizadas. 
 
9.9.3. – Não haverá direito de preferência nas hipóteses de: (i) sucessão de Cotista (causa 
mortis ou decorrente de reestruturação societária do Cotista, entre outros eventos de 
sucessão), ou (ii) em se tratando de Cotista pessoa física, em caso de transferência a seu 
cônjuge e/ou filho/a(s), ou (iii) transferência pelo Cotista para suas Partes Relacionadas 
e/ou veículos ou fundos de investimento detidos exclusivamente pelo Cotista, observado 
que, para seja realizada uma transferência nos termos deste item, o Administrador e o 
Gestor deverão ser notificados sobre a operação com no mínimo 5 (cinco) Dias Úteis de 
antecedência, podendo recusar a referida transferência mediante justificativa por escrito. 
 
Registro das Cotas na B3 
 
9.10. – As Cotas poderão ser registradas para distribuição no MDA e negociação no SF, 
ambos administrados e operacionalizados pela B3.  
 

CAPÍTULO X – DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE GESTÃO E DE 
PERFORMANCE 
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10.1. – Pela prestação dos serviços de administração, controladoria, gestão da Carteira, 
custódia qualificada dos ativos integrantes da Carteira, tesouraria, controladoria, 
processamento, distribuição e escrituração das Cotas, será devida pelo Fundo, uma Taxa de 
Administração. A Taxa de Administração é composta pela Remuneração do Administrador e 
pela Remuneração do Gestor, calculadas, cobradas e pagas nos termos do Contrato de 
Gestão e será correspondente a 1% (um por cento) ao ano, incidente sobre o Capital 
Comprometido por cada Cotista. 
 
10.2. – A Remuneração do Administrador será  calculada e deduzida do montante da Taxa 
de Administração antes do pagamento da Remuneração do Gestor de que trata o inciso (ii) 
do item 10.3 abaixo, bem como das demais despesas e encargos do Fundo.   
 
10.2.1. – A Remuneração do Administrador será calculada à base de 1/252 (um inteiro, 
duzentos e cinquenta e dois avos) e paga em bases trimestrais, no 5º (quinto) Dia Útil do 
primeiro mês do trimestre.  
 
10.2.2. – A Remuneração do Administrador incidirá sobre todas as Cotas, de forma pro rata, 
independente da respectiva classe, e será paga diretamente pelo Fundo ao Administrador. 
 
10.3. – A Remuneração do Gestor será paga diretamente pelo Fundo ao Gestor. 
 
10.4. – O Administrador poderá estabelecer que parcelas da Remuneração do Administrador 
sejam pagas diretamente pelo Fundo aos demais prestadores de serviços contratados pelo 
Administrador, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da 
Remuneração do Administrador.  
 
10.5. – O Fundo não cobrará taxa de performance, taxa de ingresso ou taxa de saída. 
 

CAPÍTULO XI – DA AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 
11.1. – O Administrador do Fundo deverá efetuar a mensuração dos ativos e passivos, bem 
como o reconhecimento de receitas e despesas, que compõem a carteira do Fundo na forma 
estabelecida pela Instrução CVM 579 e observados os critérios ali descritos. 
 
11.2. – O Administrador assume a responsabilidade perante a CVM e os Cotistas pelos 
critérios, valores e premissas utilizados na avaliação econômica adotada pelo Fundo, 
garantindo, ainda que uma vez adotado o referido critério de avaliação, que este será 
consistente ao longo dos exercícios contábeis subsequentes. 
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11.3. – Observado o que dispõe o Capítulo V deste Regulamento, a Carteira observará os 
demais requisitos de composição e diversificação estabelecidos pelas normas 
regulamentares em vigor. 
 

CAPÍTULO XII – DA LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E DE SEUS INVESTIMENTOS 
 
12.1. – A qualquer momento durante o Prazo de Duração, a liquidação financeira das Cotas 
do Master integrantes da Carteira será realizada pelo Administrador, conforme as propostas 
de desinvestimento aprovadas pelo Gestor, observados quaisquer dos procedimentos 
descritos a seguir e de acordo com o melhor interesse dos Cotistas: 
 
(i) venda das Cotas do Master e dos Outros Ativos em bolsa de valores ou mercado 

de balcão organizado no Brasil e/ou no Exterior, caso tais ativos sejam admitidos à 
negociação nesses mercados; ou 

 
(ii) venda das Cotas do Master e dos Outros Ativos que não sejam admitidos à 

negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado no Brasil e/ou 
no Exterior por meio de negociações privadas; ou 

 
(iii) na impossibilidade de utilização dos procedimentos descritos acima, entrega das 

Cotas do Master e/ou dos Outros Ativos aos Cotistas, mediante observância do 
disposto neste Regulamento.  

 
12.1.1. – Em qualquer caso, a liquidação dos investimentos do Fundo será realizada em 
observância às normas operacionais estabelecidas pela CVM aplicáveis ao Fundo. 
 
12.2. – O Fundo poderá ser liquidado antes de seu Prazo de Duração na ocorrência das 
seguintes situações: 
 
(i) caso todos as Cotas do Master tenham sido alienadas antes do encerramento do 

Prazo de Duração; e/ou 
 
(ii) mediante deliberação da Assembleia Geral, observado o disposto no Capítulo VII 

acima. 
 
12.3. – Quando do encerramento e liquidação do Fundo, os Auditores Independentes 
deverão emitir pareceres técnicos atestando a conformidade das respectivas demonstrações 
contábeis. 
 

CAPÍTULO XIII – DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO 
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13.1. – Sem prejuízo das obrigações previstas neste Regulamento, o Administrador deverá 
divulgar a todos os Cotistas e à CVM qualquer ato ou fato relevante atinente ao Fundo, nos 
termos da regulamentação aplicável. 
 
13.1.1. – As informações acima deverão ser enviadas pelo Administrador por 
correspondência ou meio eletrônico endereçado a cada um dos Cotistas, devendo todos os 
documentos e informações correspondentes ser remetidos à CVM na mesma data de sua 
divulgação, por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na 
rede mundial de computadores. 
 
13.2. – O Administrador deverá enviar as seguintes informações aos Cotistas, à CVM e à 
entidade administradora de mercado organizado onde as cotas estejam admitidas à 
negociação, por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na 
rede mundial de computadores: 
 
(i) trimestralmente, em até 15 (quinze) dias após o encerramento do trimestre civil a 

que se referirem, as informações referidas no modelo do Anexo 46-I da Instrução 
CVM 578; 

 
(ii) semestralmente, em até 150 (cento e cinquenta) dias após o encerramento do 

semestre a que se referirem, a composição da Carteira, discriminando quantidade e 
espécie dos títulos e valores mobiliários que a integram; e 

 
(iii) anualmente, em até 150 (cento e cinquenta dias) dias após o encerramento do 

exercício social, as demonstrações contábeis auditadas referidas na Seção II do 
Capítulo VIII da Instrução CVM 578, acompanhadas do relatório dos Auditores 
Independentes e do relatório do Administrador e Gestor a que se referem os arts. 
39, inciso (iv), e 40, inciso (i) da Instrução CVM 578. 

 
13.3. – A informação semestral referida no inciso II acima deve ser enviada à CVM com 
base no exercício social do Fundo. 
 
13.4. – As informações prestadas pelo Administrador ou contidas em qualquer material de 
divulgação do Fundo não poderão estar em desacordo com este Regulamento ou com 
quaisquer relatórios protocolados na CVM. 
 
13.5. – O Administrador deverá enviar simultaneamente à CVM exemplares de quaisquer 
comunicações recebidas relativas ao Fundo divulgadas aos Cotistas ou terceiros. 
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CAPÍTULO XIV – DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
14.1. – O Fundo terá escrituração contábil própria, devendo as aplicações, as contas e as 
demonstrações contábeis do Fundo ser segregadas daquelas do Administrador. 
 
14.2. – O Fundo está sujeito às normas de escrituração, elaboração, remessa e publicidade 
de demonstrações contábeis determinadas pela CVM, incluindo a Instrução CVM 579. 
 
14.3. – O exercício social do Fundo terá início em 1º de março e encerramento no último 
dia de fevereiro de cada ano. 
 
14.4. – As demonstrações contábeis do Fundo, elaboradas ao final de cada exercício social, 
deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM.  
 

CAPÍTULO XV – DOS ENCARGOS DO FUNDO 
 
15.1. – O Fundo pagará a totalidade das despesas relativas ao funcionamento e à 
administração do Fundo, incluindo, sem limitação: 
 
(i) custos e despesas diretamente relacionados com a estruturação, a constituição e o 

registro do Fundo na CVM, tais como registros junto a registros de títulos e 
documentos, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, taxas de registro na 
CVM, taxas cobradas por entidades de autorregulação, serviços de tradução e outras 
despesas similares; 

 
(ii) emolumentos, encargos com empréstimos e comissões pagos por operações do 

Fundo; 
 

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

(iv) despesas com registro de documentos em cartório, impressão, expedição e 
publicação de relatórios e informações periódicas, previstas neste Regulamento e na 
regulamentação aplicável; 
 

(v) despesas com correspondência do interesse do Fundo, inclusive comunicações aos 
Cotistas; 
 

(vi) honorários e despesas dos Auditores Independentes encarregados da auditoria anual 
das demonstrações contábeis do Fundo;  
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(vii) honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em razão da 

defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor de eventuais 
condenações, penalidades ou danos imputados ao Fundo, se for o caso; 
 

(viii) parcela de prejuízos eventuais futuros não coberta por apólices de seguro e não 
decorrentes de culpa ou dolo do Administrador, Gestor, Custodiante e/ou 
Escriturador no exercício de suas respectivas funções; 
 

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

(x) quaisquer despesas inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, 
transformação ou liquidação do Fundo;  
 

(xi) quaisquer despesas inerentes à realização de Assembleia Gerais e reuniões do 
Comitê de Acompanhamento;  
 

(xii) taxas de liquidação, registro, negociação e custódia das Cotas do Master e dos 
Outros Ativos integrantes da Carteira; 
 

(xiii) despesas com a contratação de terceiros para prestar serviços legais, fiscais, 
contábeis e de consultoria especializada, sem limite de valores; 
 

(xiv) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto 
decorrente das Cotas do Master e/ou de Outros Ativos integrantes da Carteira; 
 

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

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

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

(xviii) honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado, caso 
aplicável. 
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15.1.1. – Cada Cotista pagará a totalidade das despesas acima descritas relativas ao 
funcionamento e à administração do Fundo, de forma pro rata a sua participação no 
Patrimônio Líquido. 
 
15.2. – Quaisquer despesas não previstas como encargos do Fundo correrão por conta do 
Administrador, salvo decisão contrária da Assembleia Geral, observado o disposto no 
Capítulo VII deste Regulamento. 
 

CAPÍTULO XVI – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS1

16.1. – O Fundo, o Administrador, o Gestor e os Cotistas obrigam-se a submeter 
à arbitragem toda e qualquer Controvérsia baseada em matéria decorrente de ou 
relacionada a este Regulamento, ou à constituição, operação, gestão e 
funcionamento do Fundo e que não possam ser solucionadas amigavelmente 
pelo Fundo, pelo Administrador, pelo Gestor, pelo Custodiante e/ou pelos 
Cotistas, conforme o caso, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir 
do recebimento, pelas partes aplicáveis da notificação de tal Controvérsia. 
Referido prazo poderá ser prorrogado mediante o consentimento de todas as 
partes aplicáveis. 

16.2. – O tribunal arbitral terá sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. 
A arbitragem será definitivamente decidida pela CCBC ou sua sucessora, de 
acordo com as Regras CCBC em vigor e conforme vigentes no momento de tal 
arbitragem. Todo o processo arbitral deverá ser conduzido em português. Caso 
as Regras CCBC sejam silentes em qualquer aspecto procedimental, estas serão 
suplementadas pelas disposições da Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996. 
Uma vez iniciada a arbitragem os árbitros deverão decidir qualquer Controvérsia 
ou demanda de acordo com as leis do Brasil, inclusive as de cunho incidental, 
cautelar, coercitivo ou interlocutório, sendo vedado aos árbitros decidir por 
equidade. 

16.3. – O tribunal arbitral será composto por três árbitros, dos quais um será 
nomeado pela(s) requerente(s) e um pela(s) requerida(s). Os 2 (dois) árbitros 
indicados pelas partes deverão indicar conjuntamente o terceiro árbitro, que 
atuará como presidente do tribunal arbitral. Caso uma parte deixe de indicar um 
árbitro ou caso os 2 (dois) árbitros indicados pelas partes não cheguem a um 
consenso quanto à indicação do terceiro nos termos das Regras da CCBC, as 
nomeações faltantes serão feitas pela CCBC. 

                                       
1 Sujeita a revisão do time de arbitragem. 
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16.4. – Qualquer laudo arbitral proferido pelo Tribunal Arbitral deverá ser 
definitivo e vincular cada uma das partes que figuraram como partes da disputa, 
podendo tal laudo ser levado a qualquer tribunal competente para determinar a 
sua execução. 

16.5. – Não obstante o acima exposto, cada uma das partes reserva-se o direito 
de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de (i) obter medidas cautelares 
de proteção de direitos previamente à instituição da arbitragem, sendo que 
qualquer procedimento neste sentido não será considerado como ato de renúncia 
à arbitragem como o único meio de solução de conflitos escolhido pelas partes; 
(ii) executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral, inclusive, mas não 
exclusivamente, o laudo arbitral e (iii) pleitear eventualmente a nulidade de 
referido laudo arbitral, conforme previsto em lei. Na hipótese de as partes 
recorrem ao poder judiciário, o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São 
Paulo será o competente para conhecer de qualquer procedimento judicial. 

16.6. – Os custos do procedimento arbitral serão compartilhados entre as partes 
envolvidas no processo arbitral. 
 

CAPÍTULO XVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. – Para fins do disposto neste Regulamento, e-mail é considerado como forma de 
correspondência válida entre o Administrador, o Custodiante, Gestor e os Cotistas. O 
endereço utilizado será informado ao Administrador por ocasião da subscrição e/ou 
aquisição de Cotas, juntamente com a assinatura do Termo de Adesão. 
 
17.2. – Os Cotistas, o Administrador, o Custodiante e o Gestor serão responsáveis por 
manter em sigilo, não podendo revelar, utilizar ou divulgar, direta ou indiretamente, no todo 
ou em parte, isolada ou conjuntamente com terceiros, as informações e/ou documentos 
referentes aos investimentos e operações do Fundo ou do Master. Sem prejuízo do acima 
disposto, as informações poderão ser reveladas, utilizadas ou divulgadas (i) com o 
consentimento prévio do Gestor, (ii) em decorrência de obrigação estabelecida nos termos 
deste Regulamento, ou (iii) se de outra forma exigido por agências regulatórias 
governamentais, entidades de autorregulação, lei, ação judicial ou litígio em que a parte 
receptora seja ré, autora ou outra parte nomeada (desde que, em cada hipótese, o Gestor 
seja notificado antecipadamente de qualquer divulgação). 
 
 
 

1º RTD-RJ Protocolo 1911364 Selo ECRT03625-AID. RJ,27/08/2018
Nº de controle: 600fcd3d956c38092e61d33f5d185c94



112

 

42 

17.3. – Este Regulamento deverá ser regido e interpretado de acordo com as Leis da 
República Federativa do Brasil. 

 
 
 
 

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM 
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ANEXO I -A 

Modelo de Suplemento referente à [•] Emissão e Oferta de Cotas Classe A do 
Pegasus Evergreen Feeder Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia 
 
Os termos e expressões utilizados neste Suplemento em letra maiúscula, no singular ou no 
plural, terão os mesmos significados definidos no Regulamento, do qual este Suplemento é 
parte integrante e inseparável, exceto se de outra forma estiverem aqui definidos.

Características da [•] Emissão de Cotas Classe A do Pegasus Evergreen Feeder 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“[•] Emissão”) e Oferta 

de Cotas Classe A da [•] Emissão 

Montante Total da [•] 
Emissão de Cotas Classe A 

R$[•] ([•] reais). 
 

Quantidade Total de Cotas 
Classe A 

No mínimo [•] ([•]) e, no máximo, [•] ([•]) Cotas Classe 
A. 
 

Preço de Emissão Unitário das 
Cotas Classe A 

R$[•] ([•] reais) por Cota Classe A da [•] Emissão. 

Forma de colocação das Cotas 
Classe A 

As Cotas Classe A serão objeto de Oferta Pública nos 
termos da regulamentação aplicável. A Oferta será 
intermediada pelo [●]. 
 

Subscrição das Cotas Classe A As Cotas Classe A deverão ser totalmente subscritas até 
a data de encerramento da Oferta Pública. A Oferta 
Pública terá início a partir da publicação do Anúncio de 
Início e se encerrará com a publicação do Anúncio de 
Encerramento, o que deverá ocorrer no prazo de até 180 
dias contados da publicação do Anúncio de Início. 
 

Preço de Integralização das 
Cotas Classe A 

R$[•] ([•] reais) por Cota Classe A da [•] Emissão.  

Montante Mínimo de 
Subscrição de Cotas Classe A 

[●] ([●]) Cotas Classe A, totalizando R$[•] ([•] reais) por 
investidor. 
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Integralização das Cotas 
Classe A 

As Cotas Classe A serão integralizadas pelo Preço de 
Integralização, mediante Chamadas de Capital a serem 
realizadas pelo Administrador, de acordo com instruções 
do Gestor, observados os procedimentos descritos no 
Regulamento. 
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ANEXO I -B 

Modelo de Suplemento referente à [•] Emissão e Oferta de Cotas Classe B do 
Pegasus Evergreen Feeder Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia  
 
Os termos e expressões utilizados neste Suplemento em letra maiúscula, no singular ou no 
plural, terão os mesmos significados definidos no Regulamento, do qual este Suplemento é 
parte integrante e inseparável, exceto se de outra forma estiverem aqui definidos.

Características da [•] Emissão de Cotas Classe B do Pegasus Evergreen Feeder 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“[•] Emissão”) e Oferta 

de Cotas Classe B da [•] Emissão 

Montante Total da [•] 
Emissão de Cotas Classe B 

R$[•] ([•] reais). 
 

Quantidade Total de Cotas 
Classe B 

No mínimo [•] ([•]) e, no máximo, [•] ([•]) Cotas Classe 
B. 
 

Preço de Emissão Unitário das 
Cotas Classe B 

R$[•] ([•] reais) por Cota Classe B da [•] Emissão. 

Forma de colocação das Cotas 
Classe B 

As Cotas Classe B serão objeto de Oferta Pública nos 
termos da regulamentação aplicável. A Oferta será 
intermediada pelo [●]. 
 

Subscrição das Cotas Classe B As Cotas Classe B deverão ser totalmente subscritas até 
a data de encerramento da Oferta Pública. A Oferta 
Pública terá início a partir da publicação do Anúncio de 
Início e se encerrará com a publicação do Anúncio de 
Encerramento, o que deverá ocorrer no prazo de até 180 
dias contados da publicação do Anúncio de Início. 
 

Preço de Integralização das 
Cotas Classe B 

R$[•] ([•] reais) por Cota Classe B da [•] Emissão.  

Montante Mínimo de 
Subscrição de Cotas Classe B 

[●] ([●]) Cotas Classe B, totalizando R$[•] ([•] reais) por 
investidor. 
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Integralização das Cotas 
Classe B 

As Cotas Classe B serão integralizadas pelo Preço de 
Integralização, mediante Chamadas de Capital a serem 
realizadas pelo Administrador, de acordo com instruções 
do Gestor, observados os procedimentos descritos no 
Regulamento. 
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ANEXO I -C 

Modelo de Suplemento referente à [•] Emissão e Oferta de Cotas Classe C do 
Pegasus Evergreen Feeder Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia 
 
Os termos e expressões utilizados neste Suplemento em letra maiúscula, no singular ou no 
plural, terão os mesmos significados definidos no Regulamento, do qual este Suplemento é 
parte integrante e inseparável, exceto se de outra forma estiverem aqui definidos.

Características da [•] Emissão de Cotas Classe C do Pegasus Evergreen Feeder 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“[•] Emissão”) e Oferta 

de Cotas Classe C da [•] Emissão 

Montante Total da [•] 
Emissão de Cotas Classe C 

R$[•] ([•] reais). 
 

Quantidade Total de Cotas 
Classe C 

No mínimo [•] ([•]) e, no máximo, [•] ([•]) Cotas Classe 
C. 
 

Preço de Emissão Unitário das 
Cotas Classe C 

R$[•] ([•] reais) por Cota Classe C da [•] Emissão. 

Forma de colocação das Cotas 
Classe C 

As Cotas Classe C serão objeto de Oferta Pública nos 
termos da regulamentação aplicável. A Oferta será 
intermediada pelo [●]. 
 

Subscrição das Cotas Classe C As Cotas Classe C deverão ser totalmente subscritas até 
a data de encerramento da Oferta Pública. A Oferta 
Pública terá início a partir da publicação do Anúncio de 
Início e se encerrará com a publicação do Anúncio de 
Encerramento, o que deverá ocorrer no prazo de até 180 
dias contados da publicação do Anúncio de Início. 
 

Preço de Integralização das 
Cotas Classe C 

R$[•] ([•] reais) por Cota Classe C da [•] Emissão.  

Montante Mínimo de 
Subscrição de Cotas Classe C 

[●] ([●]) Cotas Classe C, totalizando R$[•] ([•] reais) por 
investidor. 
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Integralização das Cotas 
Classe C 

As Cotas Classe C serão integralizadas pelo Preço de 
Integralização, mediante Chamadas de Capital a serem 
realizadas pelo Administrador, de acordo com instruções 
do Gestor, observados os procedimentos descritos no 
Regulamento. 
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ANEXO II 

Fatores de Risco 
 
Os termos e expressões utilizados neste anexo em letra maiúscula, no singular ou no plural, 
terão os mesmos significados definidos no Regulamento, do qual este anexo é parte 
integrante e inseparável, exceto se de outra forma estiverem aqui definidos. 

 
Não obstante a diligência do Administrador e do Gestor em colocar em prática a política de 
investimento delineada, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, inclusive, mas 
não se limitando, a riscos decorrentes de variações de mercado, riscos inerentes aos 
emissores dos títulos, valores mobiliários alvos e outros valores mobiliários integrantes das 
respectivas carteiras de investimentos e riscos de crédito de modo geral.  
 
O Administrador e o Gestor não poderão, em qualquer hipótese, ser responsabilizados por 
qualquer depreciação dos ativos da Carteira ou por eventuais prejuízos impostos aos 
Cotistas.  
 
Mesmo que o Administrador mantenha rotinas e procedimentos de gerenciamento de riscos, 
não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o 
Cotista, inclusive a possibilidade de Patrimônio Líquido negativo do Fundo.  
 
O Fundo e os Cotistas estão sujeitos aos seguintes fatores de riscos, de forma não exaustiva:  
 
(i) Risco de Liquidez: consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelos 

ativos integrantes da Carteira nos respectivos mercados em que são negociados, 
devido a condições específicas atribuídas a esses ativos ou aos próprios mercados 
em que são negociados. Em virtude de tais riscos, o Fundo poderá encontrar 
dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no 
tempo desejados, de acordo com a estratégia de gestão adotada para o Fundo, os 
quais permanecerão expostos, durante o respectivo período de falta de liquidez, 
aos riscos associados aos referidos ativos e às posições assumidas em mercados 
de derivativos, se for o caso, que podem, inclusive, obrigar o Fundo a aceitar 
descontos nos seus respectivos preços, de forma a realizar sua negociação em 
mercado. Estes fatores podem prejudicar o pagamento de amortizações e resgates 
aos Cotistas, nos termos do Regulamento.  
 

(ii) Risco de Crédito: consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento 
de juros e/ou principal pelos emissores dos ativos ou pelas contrapartes das 
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operações do Fundo, podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos 
ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas e não 
liquidadas. Alterações e equívocos na avaliação do risco de crédito do emissor 
podem acarretar em oscilações no preço de negociação dos títulos que compõem 
a Carteira.  

 
(iii) Risco de Mercado: consiste no risco de flutuações nos preços e na rentabilidade 

dos ativos do Fundo, os quais são afetados por diversos fatores de mercado, como 
liquidez, crédito, alterações políticas, econômicas e fiscais. Esta constante oscilação 
de preços pode fazer com que determinados ativos sejam avaliados por valores 
diferentes ao de emissão e/ou contabilização, podendo acarretar volatilidade das 
Cotas e perdas aos Cotistas.  

 
(iv) Risco de Investimento no Exterior: o Master poderá manter até 20% de seu 

capital subscrito investido em ativos financeiros negociados no exterior ou adquirir 
cotas de fundos de investimento que invistam no exterior. Consequentemente, sua 
performance pode ser afetada por requisitos legais ou regulatórios, por exigências 
tributárias relativas a todos os países nos quais ele invista ou, ainda, pela variação 
do Real em relação a outras moedas. Como consequência, os investimentos do 
Fundo também estarão expostos a alterações nas condições política, econômica ou 
social nos países onde investe, o que pode afetar negativamente o valor de seus 
ativos. Podem ocorrer atrasos na transferência de juros, dividendos, ganhos de 
capital ou principal, entre países onde o Fundo invista e o Brasil, o que pode 
interferir na liquidez e no desempenho do Fundo.  

 
(v) Risco de Concentração: o Fundo aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por 

cento) de seu capital comprometido no Master. O Master, por sua vez, poderá 
aplicar até 30% (trinta) do seu capital comprometido em valores mobiliários 
emitidos por uma única Companhia Investida. Adicionalmente, tendo em vista que 
as participações detidas pelo Master poderão ser consolidadas em uma holding e, 
caso qualquer perda afete a holding, está poderá ter um impacto adverso 
significativo sobre o Fundo. 

 
(vi) Riscos de Acontecimentos e Percepção de Risco em Outros Países: o 

mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas condições 
econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de economia 
emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países 
pode causar um efeito adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários 
emitidos no País, reduzindo o interesse dos investidores nesses ativos, entre os 
quais se incluem as Cotas, o que poderá prejudicar de forma negativa a capacidade 
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de negociação de cotas do Master e, por conseguinte, os resultados do Fundo e a 
rentabilidade dos Cotistas.  

 
(vii) Risco Relacionado a Fatores Macroeconômicos e a Política 

Governamental: o Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos 
de motivos alheios ou exógenos ao controle do Administrador e/ou do Gestor, tais 
como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações 
especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou 
financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o 
mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de 
juros, eventos de desvalorização da moeda e de mudanças legislativas, poderão 
resultar em (a) perda de liquidez dos ativos que compõem a Carteira, e/ou (b) 
inadimplência dos emissores dos ativos. Tais fatos poderão acarretar prejuízos para 
os Cotistas. Adicionalmente, o Fundo desenvolverá suas atividades no mercado 
brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da política econômica praticada 
pelo Governo Federal. Ocasionalmente, o governo brasileiro intervém na economia 
realizando relevantes mudanças em suas políticas. As medidas do Governo 
Brasileiro para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e 
monetária têm envolvido, no passado recente, alterações nas taxas de juros, 
desvalorização da moeda, controle de câmbio, aumento das tarifas públicas, entre 
outras medidas. Essas políticas, bem como outras condições macroeconômicas, 
têm impactado significativamente a economia e o mercado de capitais nacional. A 
adoção de medidas que possam resultar na flutuação da moeda, indexação da 
economia, instabilidade de preços, elevação de taxas de juros ou influenciar a 
política fiscal vigente poderão impactar os negócios, as condições financeiras, os 
resultados do Fundo e a consequente distribuição de rendimentos aos Cotistas. 
Impactos negativos na economia, tais como recessão, perda do poder aquisitivo da 
moeda e aumento exagerado das taxas de juros resultantes de políticas internas 
ou fatores externos podem influenciar nos resultados do Fundo.  
 

(viii) Riscos de Alterações da Legislação Tributária: o Governo Federal 
regularmente introduz alterações nos regimes fiscais que podem aumentar a carga 
tributária incidente sobre o mercado de valores mobiliários brasileiro. Essas 
alterações incluem modificações na alíquota e na base de cálculo dos tributos e, 
ocasionalmente, a criação de impostos temporários, cujos recursos são destinados 
a determinadas finalidades governamentais. Os efeitos dessas medidas de reforma 
fiscal e quaisquer outras alterações decorrentes da promulgação de reformas fiscais 
adicionais não podem ser quantificados. No entanto, algumas dessas medidas 
poderão sujeitar o Master, as Companhias Investidas, os Outros Ativos integrantes 
da Carteira, o Fundo e/ou os Cotistas a novos recolhimentos não previstos 
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inicialmente. Não há como garantir que as regras tributárias atualmente aplicáveis 
ao Master, às Companhias Investidas, aos Outros Ativos integrantes da Carteira, 
ao Fundo e/ou aos Cotistas permanecerão vigentes, existindo o risco de tais regras 
serem modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária, o que poderá 
impactar os resultados do Fundo e, consequentemente, a rentabilidade dos 
Cotistas.  
 

(ix) Riscos de Alterações na Legislação Setorial: O mercado de Mídia e o Setor 
Audiovisual contam com diversos instrumentos regulatórios bem como a Lei do 
SEAC e a Lei da TV Paga, que tem como finalidade, respectivamente, regular a 
relação dos agentes econômicos e estabelecer parâmetros mínimo de exibição 
conteúdo independente brasileiro, além de serem abastecidos com uma quantidade 
significativa de recursos incentivados, dentre eles a Lei do Audiovisual e o Fundo 
Setorial do Audiovisual responsáveis por parcela relevante do financiamento da 
produção independente brasileira. Apesar do Fundo não ter como alvo investir em 
Ativos que dependam desses recursos para manter o curso regular dos seus 
negócios, mudanças nessas searas poderão afetar o ecossistema do Setor no Brasil, 
podendo consequentemente afetar a rentabilidade desses investimentos. 
 

(x) Riscos de não Realização dos Investimentos por parte do Fundo: os 
investimentos do Fundo são considerados de longo prazo e o retorno do 
investimento pode não ser condizente com o esperado pelo Cotista e não há 
garantias de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no 
momento e em quantidades convenientes ou desejáveis à satisfação de sua política 
de investimentos, o que pode resultar em investimentos menores ou mesmo na 
não realização destes investimentos.  

 
(xi) Risco de Resgate das Cotas em Cotas do Master e Outros Ativos: conforme 

previsto no Regulamento, poderá haver a liquidação do Fundo em situações 
predeterminadas. Se alguma dessas situações se verificar, há a possibilidade de 
que as Cotas venham a ser resgatadas em Cotas do Master ou Outros Ativos. Nessa 
hipótese, os Cotistas poderão encontrar dificuldades para negociar as Cotas do 
Master ou Outros Ativos.  

 
(xii) Risco Relacionado ao Resgate e à Liquidez das Cotas: o Fundo, constituído 

sob a forma de condomínio fechado, não admite o resgate de suas Cotas a qualquer 
momento. A amortização das Cotas será realizada na medida em que o Fundo 
tenha disponibilidade para tanto, a critério da Assembleia Geral, ou na data de 
liquidação do Fundo. Caso os Cotistas queiram se desfazer dos seus investimentos 
no Fundo, será necessária a venda das suas Cotas no mercado secundário, devendo 
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ser observado, para tanto, os termos e condições dos respectivos Compromissos 
de Investimento e o disposto no Regulamento. Ainda, considerando tratar-se de 
um produto novo e que o mercado secundário existente no Brasil para negociação 
de cotas de fundos de investimento em participações apresenta baixa liquidez, os 
Cotistas poderão ter dificuldade em realizar a venda das suas Cotas e/ou poderão 
obter preços reduzidos na venda de suas Cotas.  

 
(xiii) Riscos Relacionados às Companhias Investidas: embora Master tenha 

participação no processo decisório das Companhias Investidas, não há garantias 
de: (i) bom desempenho de quaisquer das Companhias Investidas, (ii) solvência 
das Companhias Investidas, ou (iii) continuidade das atividades das Companhias 
Investidas. Tais riscos, se materializados, podem impactar negativa e 
significativamente os resultados da Carteira e o valor das Cotas. Não obstante a 
diligência e o cuidado do Administrador e do Gestor, os pagamentos relativos aos 
títulos ou valores mobiliários de emissão das Companhias Investidas, como 
dividendos, juros sobre capital próprio e outras formas de remuneração/bonificação 
podem vir a se frustrar em razão da insolvência, falência, mau desempenho 
operacional da respectiva Companhia Investida, ou, ainda, outros fatores. Em tais 
ocorrências, o Fundo e os seus Cotistas poderão experimentar perdas, não havendo 
qualquer garantia ou certeza quanto à possibilidade de eliminação de tais riscos. 
Os investimentos no Master e, consequentemente, nas Companhias Investidas 
envolvem riscos relativos aos respectivos setores em que atuam tais companhias. 
Não há garantia quanto ao desempenho desses setores e nem tampouco certeza 
de que o desempenho de cada uma das Companhias Investidas acompanhe pari 
passu o desempenho médio do seu respectivo setor. Adicionalmente, ainda que o 
desempenho das Companhias Investidas acompanhe o desempenho do seu setor 
de atuação, não há garantia de que o Fundo e os seus Cotistas não experimentarão 
perdas, nem há certeza quanto à possibilidade de eliminação de tais riscos. Os 
investimentos do Master poderão ser feitos em companhias fechadas, as quais, 
embora tenham de adotar as práticas de governança indicadas no Regulamento, 
não estão obrigadas a observar as mesmas regras que as companhias abertas 
relativamente à divulgação de suas informações ao mercado e a seus acionistas, o 
que pode representar uma dificuldade para o Master quanto: (i) ao bom 
acompanhamento das atividades e resultados dessas companhias, e (ii) a correta 
decisão sobre a liquidação do investimento, o que pode afetar o valor das Cotas.  
 

(xiv) Riscos Relacionados à Amortização: os recursos gerados pelo Fundo serão 
provenientes rendimentos, dividendos e outras bonificações que sejam atribuídos 
às Cotas do Master, e consequentemente, aos valores mobiliários de emissão das 
Companhias Investidas e ao retorno do investimento em tais Companhias 
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Investidas mediante o seu desinvestimento. A capacidade do Fundo de amortizar 
as Cotas está condicionada ao recebimento pelo Fundo dos recursos acima citados.  

 
(xv) Risco de Patrimônio Líquido Negativo: as eventuais perdas patrimoniais do 

Fundo não estão limitadas ao valor do Capital Subscrito, de forma que os Cotistas 
podem ser chamados a aportar recursos adicionais no Fundo. 

 
(xvi) Risco de Derivativos: consiste no risco de distorção de preço entre o derivativo 

e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar 
as possibilidades de retornos adicionais nas operações e não produzir os efeitos 
pretendidos, bem como provocar perdas aos Cotistas.  

 
(xvii) Demais Riscos: o Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos 

de motivos alheios ou exógenos ao controle do Administrador e/ou do Gestor, tais 
como moratória, inadimplemento de pagamentos mudança nas regras aplicáveis 
aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da 
Carteira, alteração na política monetária, aplicações ou resgates significativos.   

 
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, 
do Custodiante ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.  
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Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018. 
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CAPÍTULO I – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para os fins do disposto neste Regulamento, os termos e expressões em 
letra maiúscula utilizados neste Regulamento terão os significados atribuídos a eles 
neste item 1.1. Além disso, (a) os cabeçalhos e títulos deste Regulamento servem 
apenas para conveniência de referência e não alterarão ou afetarão o significado 
ou a interpretação de quaisquer disposições deste Regulamento; (b) os termos 
“inclusive”, “incluindo” e “particularmente” serão interpretados como se estivessem 
acompanhados do termo “exemplificativamente”; (c) sempre que for adequado para 
o contexto, cada termo tanto no singular quanto no plural incluirá o singular e o 
plural, e os pronomes masculino, feminino ou neutro incluirão os gêneros masculino, 
feminino e neutro; (d) referências a qualquer documento ou instrumento incluem 
todas as suas alterações, substituições, consolidações e respectivas 
complementações, salvo se expressamente disposto de forma diversa; (e) 
referências a disposições legais serão interpretadas como referências às 
disposições respectivamente alteradas, estendidas, consolidadas ou reformuladas; 
(f) salvo se de outra forma expressamente estabelecido neste Regulamento, 
referências a capítulos, itens, parágrafos, incisos ou anexos aplicam-se aos 
capítulos, itens, parágrafos, incisos e anexos deste Regulamento; (g) todas as 
referências a quaisquer partes incluem seus sucessores, representantes e 
cessionários autorizados; e (h) todos os prazos previstos neste Regulamento serão 
contados na forma prevista no artigo 224 da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, 
conforme alterada, isto é, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento. 
 
ABVCAP Associação Brasileira de Venture Capital e 

Private Equity. 
 

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. 
DTVM, com sede na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, na Praia de Botafogo, n.º 501, 5º 
andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
59.281.253/0001-23, devidamente autorizado 
pela CVM para a atividade de administração de 
carteiras de valores mobiliários, de acordo com 
o Ato Declaratório n.º 8.695, de 20 de março de 
2006. 
 

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais. 
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Assembleia Geral Significa a Assembleia Geral de Cotistas do 

Fundo. 
 

Auditores Independentes 
 

Significa os responsáveis pela auditoria das 
demonstrações contábeis do Fundo, cujas 
informações encontram-se disponíveis aos 
Cotistas na página do Administrador. 
 

B3 Significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 
 

BACEN Banco Central do Brasil. 
 

Capital Comprometido Significa o número de Cotas que os Cotistas se 
comprometem a integralizar quando da 
assinatura do boletim de subscrição de Cotas 
e do respectivo Compromisso de Investimento, 
multiplicado pelo respectivo Preço de Emissão 
dessas Cotas.  
 

Capital Investido Significa o montante que venha a ser 
efetivamente aportado por cada Cotista no 
Fundo, mediante a integralização das 
respectivas Cotas, nos termos dos respectivos 
Compromissos de Investimento.  
 

Carteira Significa a carteira de investimentos do Fundo, 
composta por Valores Mobiliários Alvos e 
Outros Valores Mobiliários. 
 

Catch Up Mecanismo que prevê que uma vez devolvido 
aos cotistas – através de distribuições - o 
capital investido corrigido pela Hurdle Rate, dá 
prioridade para o pagamento da taxa de 
performance ao Gestor nas distribuições 
subsequentes do Fundo. 
 

CCBC Câmara de Comércio Brasil-Canadá. 
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Chamada de Capital Significa cada aviso entregue aos Cotistas de 
tempos em tempos pelo Administrador, 
conforme instruído pelo Gestor, o qual 
informará o momento e o valor das 
integralizações de Cotas que deverão ser 
feitas pelos Cotistas, por meio da qual os 
Cotistas deverão realizar aportes de recursos 
no Fundo para: (i) a realização de 
investimentos em Valores Mobiliários Alvos, 
nos termos deste Regulamento; e/ou (ii) o 
pagamento de despesas e encargos do Fundo. 
 

Código ABVCAP/ANBIMA 
 

Significa o Código ABVCAP / ANBIMA de 
Regulação e Melhores Práticas para o 
Mercado de FIP e FIEE, publicado pela 
ABVCAP e pela ANBIMA. 
 

Comitê de Investimentos  Significa o comitê de investimentos do Fundo, 
composto por 5 (cinco) membros, conforme 
estabelecido no Capítulo VI deste 
Regulamento. 
 

Companhias Alvo Significam as sociedades por ações de capital 
aberto ou fechado, ou sociedades limitadas, 
constituídas e existentes de acordo com as leis 
da República Federativa do Brasil, que (i) 
cumpram as exigências estabelecidas no 
Capítulo V deste Regulamento, conforme 
aplicável, e (ii) sejam qualificadas para receber 
os investimentos do Fundo. 
 

Companhias Investidas 
 

Significam as Companhias Alvo que 
efetivamente receberam investimentos do 
Fundo. 
 

Compromisso de 
Investimento 

Significa cada “Instrumento Particular de 
Compromisso de Investimento para 
Subscrição e Integralização de Cotas e Outras 
Avenças”, que será assinado por cada Cotista 
no ato de subscrição de suas Cotas, o qual 
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regulará os termos e condições para a 
integralização das Cotas pelo respectivo 
Cotista. 
 

Conflito de Interesses Significa toda matéria ou situação que possa 
proporcionar vantagens ou benefícios diretos 
aos Cotistas, seus representantes e prepostos, 
ao Administrador, ao Gestor, pessoas que 
participem direta ou indiretamente da gestão 
das Companhias Alvo e/ou Companhias 
Investidas com influência efetiva na gestão 
e/ou definição de suas políticas estratégicas, 
ou para outrem que porventura tenha algum 
tipo de interesse com a matéria em pauta ou 
que dela possa se beneficiar. 
 

Contrato de Gestão Significa o “Contrato de Gestão de Fundo de 
Investimento e Outras Avenças”, firmado entre 
o Fundo, representado pelo Administrador, e o 
Gestor, por meio do qual o Gestor foi 
contratado pelo Fundo para a prestação dos 
serviços de gestão da Carteira, conforme o 
mesmo venha a ser aditado, modificado ou 
complementado de tempos em tempos. 
 

Controvérsia Significa toda e qualquer disputa, controvérsia 
ou pretensão oriunda deste Regulamento ou a 
ele relacionada, inclusive quanto ao seu 
cumprimento, interpretação ou extinção, 
envolvendo qualquer Parte Interessada. 
 

Cotas Significam as cotas do Fundo, em única classe, 
cujos termos e condições estão descritos neste 
Regulamento e em cada Suplemento. 
 

Cotistas Significam os cotistas do Fundo. 
 

Cotista Inadimplente Significa qualquer Cotista que deixar de 
cumprir integralmente as suas obrigações nos 
termos deste Regulamento, no respectivo 
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Compromisso de Investimento ou do boletim 
de subscrição de Cotas, observado o disposto 
neste Regulamento. 
 

Custodiante Banco BTG Pactual S.A., com sede na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de 
Botafogo, n.º 501, 5º e 6º andares, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, 
prestador dos serviços de custódia e tesouraria 
ao Fundo. 
 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 
 

Data de Primeira 
Integralização 

Significa a data em que ocorrer a primeira 
integralização das Cotas. 
 

Data de Fechamento  
 

Significa a data em que o Fundo encerrar 
processo de captação de recursos no âmbito 
de sua emissão de Cotas, com a subscrição de 
Cotas, conforme informado pelo Gestor em 
cada Suplemento.  
 

Dia Útil Significa qualquer dia que não seja sábado ou 
domingo ou, ainda, dias em que os bancos da 
Cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, estejam 
autorizados ou obrigados por lei, regulamento 
ou decreto a fechar. 
 

Escriturador 
 

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. 
DTVM, acima qualificado, prestador dos 
serviços de controladoria e escrituração das 
Cotas.  
 

Fundo Significa o Pegasus Evergreen Fundo de 
Investimento em Participações 
Multiestratégia, fundo de investimento em 
participações regido por este Regulamento.  
 

Gestor Investimage Administradora de Recursos 
Ltda., devidamente autorizada pela CVM a 
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exercer a atividade de administração de 
carteira de valores mobiliários através do Ato 
Declaratório n° 10.005, de 21 de agosto de 
2008, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.544.103/0001-97, com sede na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Carmo, 
n° 71, 5° andar, CEP 20.011-020. 
 

Instrução CVM 476 Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 
2009, conforme alterada. 
 

Instrução CVM 539 Instrução da CVM n.º 539, de 14 de novembro 
de 2013, conforme alterada. 
 

Instrução CVM 555 Instrução da CVM n.º 555, de 17 de dezembro 
de 2014, conforme alterada. 
 

Instrução CVM 578 Instrução da CVM n.º 578, de 30 de agosto de 
2016. 
 

Instrução CVM 579 Instrução da CVM n.º 579, de 30 de agosto de 
2016. 
 

Hurdle Rate 
 
 

Também conhecida como “benchmark”, são os 
juros remuneratórios correspondentes a 100% 
(cem por cento) do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado 
mensalmente pelo IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, capitalizado de uma 
sobretaxa de 6,5% (seis vírgula cinco por 
cento) expressa na forma percentual ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias 
úteis, que representam o retorno mínimo 
buscado pelo Fundo, antes de ser apurada a 
Taxa de Performance devida ao Gestor. 
 

Investidores Profissionais Significam os investidores assim definidos nos 
termos do artigo 9-A da Instrução CVM 539.  
 

Investidores Qualificados Significam os investidores assim definidos nos 
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termos do artigo 9-B da Instrução CVM 539.  
 

IPCA Significa o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, divulgado mensalmente pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE. 
 

Justa Causa Significa a prática ou constatação dos 
seguintes atos ou situações: (i) comprovada 
negligência grave, má-fé ou desvio de conduta 
e/ou função no desempenho de suas 
respectivas funções, deveres e ao 
cumprimento de obrigações nos termos deste 
Regulamento; (ii) comprovada violação 
material de suas obrigações nos termos da 
legislação e regulamentação aplicáveis da 
CVM; (iii) comprovada fraude no cumprimento 
de suas obrigações nos termos deste 
Regulamento; e (iv) descredenciamento pela 
CVM como administrador fiduciário ou gestor 
de carteira de valores mobiliários, conforme o 
caso. 
 

MDA Módulo de Distribuição de Ativos – MDA, 
administrado e operacionalizado pela B3. 
 

Oferta Significa qualquer distribuição pública de Cotas 
com esforços restritos de colocação nos 
termos da Instrução CVM 476, a qual (a) será 
destinada exclusivamente a Investidores 
Profissionais, (b) será intermediada por 
sociedades integrantes do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, e (c) está 
automaticamente dispensada de registro 
perante a CVM, nos termos da Instrução 
CVM 476. 
 

Oportunidade de 
Coinvestimento 

Significa uma oportunidade de investimento do 
Fundo em uma Companhia Alvo e/ou 
Companhia Investida em conjunto com 
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terceiros e/ou outros fundos e carteiras de 
investimentos administrados ou geridos pelo 
Gestor e/ou às Partes Relacionadas deste, a 
exclusivo critério do Gestor, nos termos do item 
5.6 deste Regulamento. 
 

Oportunidade de 
Investimento 
 

Significa uma oportunidade de investimento do 
Fundo, originada pelo Gestor, que atenda ao 
disposto nos Capítulos IV e V deste 
Regulamento. 
 

Outros Valores Mobiliários Significa os seguintes ativos financeiros, em 
que poderão ser alocados os recursos do 
Fundo não aplicados nas Companhias 
Investidas, nos termos deste Regulamento: (i) 
cotas de emissão de fundos classificados 
como “Renda Fixa”, regulados pela Instrução 
CVM 555, inclusive aqueles administrados 
e/ou geridos pelo Administrador; (ii) títulos 
públicos federais, em operações finais e/ou 
compromissadas; e (iii) títulos de emissão do 
Tesouro Nacional ou do BACEN, observado 
ainda que a Assembleia Geral, poderá aprovar 
novos ativos financeiros a serem investidos 
pelo Fundo, conforme o caso. 
 

Partes Relacionadas Significa o Administrador, o Gestor, e os 
Cotistas titulares de Cotas representativas de 
5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido, 
seus sócios e respectivos cônjuges, 
individualmente ou em conjunto, com 
porcentagem superior a 10% (dez por cento) 
do capital social votante ou total; ou quaisquer 
das pessoas supra mencionadas que: (a) 
estejam envolvidas, direta ou indiretamente, na 
estruturação financeira da operação de 
emissão de valores mobiliários alvos a serem 
subscritos pelo Fundo, inclusive na condição 
de agente de colocação, coordenação ou 
garantidor da emissão; ou (b) façam parte de 
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conselhos de administração, consultivo ou 
fiscal das Companhias Investidas, antes do 
primeiro investimento do Fundo. 
 

Patrimônio Líquido Significa o patrimônio líquido do Fundo, 
correspondente ao valor em moeda corrente 
nacional resultante da soma algébrica do valor 
da Carteira, mais os valores a receber, menos 
as exigibilidades do Fundo. 
 

Prazo de Duração Significa o prazo de duração do Fundo, que 
será de 12 (doze) anos, podendo ser 
prorrogado por igual período, mediante 
aprovação em Assembleia Geral a ser 
realizada antes do final do 9º (nono) ano do 
Fundo.  
 

Preço de Emissão Significa o preço de emissão das Cotas, 
conforme definido no respectivo Suplemento. 
 

Preço de Integralização Significa o preço de integralização das Cotas, 
conforme definido no respectivo Suplemento. 
 

Regras CCBC Significam as regras de arbitragem da CCBC. 
 

Regulamento Significa o presente regulamento do Pegasus 
Evergreen Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia. 
 

Suplemento Significa cada suplemento deste Regulamento, 
o qual descreverá as características 
específicas de cada emissão de Cotas, cujos 
termos e condições serão estabelecidos de 
acordo com o modelo constante do Anexo I 
deste Regulamento. 
 

Taxa de Administração 
 

Significa a remuneração devida pelos Cotistas, 
nos termos do item 10.1 deste Regulamento. 
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Taxa de Performance 
 

Significa a remuneração devida pelos Cotistas, 
ao Gestor, nos termos do item 10.6 deste 
Regulamento. 
 

Termo de Adesão Significa o “Termo de Adesão e Ciência de 
Riscos”, a ser assinado por cada Cotista no ato 
da primeira subscrição de Cotas. 
 

Tribunal Arbitral Significa o Tribunal Arbitral, cuja composição e 
funcionamento estão descritos no Capítulo XVI 
deste Regulamento. 
 

Valores Mobiliários Alvos Significa as ações, bônus de subscrição, 
debêntures simples e/ou outros títulos e 
valores mobiliários conversíveis ou 
permutáveis em ações de emissão das 
Companhias Investidas, observados os limites 
previstos na Instrução CVM 578. 
 

 
CAPÍTULO II – DA DENOMINAÇÃO, FORMA, CLASSIFICAÇÃO, PRAZO DE 
DURAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO E ESTRUTURA DO FUNDO 

 
2.1. – O Fundo, denominado PEGASUS EVERGREEN FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, é um fundo de 
investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, 
regido pela Instrução CVM 578, por este Regulamento e pelas demais disposições 
legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 
 
2.2. – Para fins do disposto no Código ABVCAP/ANBIMA, o Fundo é classificado 
como “Fundo Diversificado Tipo 1”. 
 
2.3. – O Fundo terá Prazo de Duração de 12 (doze) anos, podendo ser prorrogado 
por período de 10 anos, mediante aprovação em Assembleia Geral a ser realizada 
antes do final do 9º (nono) ano do Fundo.  
 
2.4. – O patrimônio do Fundo será representado por uma classe única de Cotas, 
conforme descrito neste Regulamento e em cada Suplemento.  
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2.5. – As características e os direitos, assim como as condições de emissão, 
distribuição, subscrição, integralização, remuneração, amortização e resgate das 
Cotas estão descritas nos Capítulos VIII e IX deste Regulamento, bem como no 
respectivo Suplemento referente a cada emissão de Cotas. 
 

CAPÍTULO III – DO PÚBLICO ALVO DO FUNDO 
 
3.1. – O Fundo é destinado exclusivamente a Investidores Qualificados, observada 
a limitação da Oferta a Investidores Profissionais. 
 
3.2. – Não haverá valor mínimo de aplicação inicial e manutenção no Fundo, por 
meio da subscrição de Cotas no mercado primário, e/ou da aquisição no mercado 
secundário. 
 
3.3. – O Administrador, o Gestor e as suas Partes Relacionadas poderão subscrever 
diretamente Cotas no âmbito de qualquer Oferta nos termos deste Regulamento.  
 

CAPÍTULO IV – DO OBJETIVO, DA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO E DO 
PARÂMETRO DE RENTABILIDADE DO FUNDO 

 
4.1. – O objetivo do Fundo é investir em empresas do mercado de mídia e 
entretenimento, incluindo (i) empresas nascentes e empresas emergentes; (ii)com 
modelos de negócio estáveis e escalonáveis ; (iii) que tenham preferencialmente 
atingido o breakeven point; (iv) com modelo de geração de receita capaz de 
proporcionar crescimento do fluxo de caixa, (v) líderes no brasil dentro do segmento 
de atuação e/ou com potencial de internacionalização e (vi) tendo geração de 
conteúdo como parte inerente a sua atuação.  
 
4.1.1. – O Fundo investirá no mínimo 90% (noventa por cento) de seu Patrimônio 
Líquido em Valores Mobiliários Alvos emitidos por Companhias Alvo, podendo no 
máximo 30% (trinta por por cento) do Capital Comprometido ser investido em 
Valores Mobiliários emitidos por uma única Companhia Investida.  
 
4.2. – Os investimentos do Fundo nos Valores Mobiliários Alvos deverão propiciar 
a participação do Fundo no processo decisório das Companhias Investidas, com 
efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, podendo 
se verificar: (i) pela detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle; 
(ii) pela celebração de acordo de acionistas; ou, ainda, (iii) pela celebração de 
qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de outro procedimento que 
assegure ao Fundo efetiva influência na definição da política estratégica e na gestão 
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da Companhia Investida, inclusive por meio da indicação de membros do conselho 
de administração e/ou diretoria. 
 
4.2.1. – Fica dispensada a participação do fundo no processo decisório de uma 
Companhia Investida quando: 
 
(i) o investimento do Fundo na Companhia Investida for reduzido a menos da 

metade do percentual originalmente investido e passe a representar parcela 
inferior a 15% (quinze por cento) do capital social da Companhia Investida; 
ou 

 
(ii) o valor contábil do investimento tenha sido reduzido a 0 (zero) e haja 

deliberação dos Cotistas, reunidos em Assembleia Geral, mediante 
aprovação da maioria das Cotas subscritas presentes; ou 

 
(iii) No caso de empresas com ações listadas em bolsa de valores e/ou 

mercado de balcão organizado, no Brasil ou no Exterior. 
 
4.3. – Além dos requisitos acima, as Companhias Investidas que sejam fechadas, 
deverão adotar os padrões de governança corporativa estabelecidos no artigo 8º da 
Instrução CVM 578, conforme indicados abaixo: 
 
(i) proibição de emissão de partes beneficiárias e inexistência desses títulos 

em circulação;  
 
(ii) estabelecimento de mandato unificado de 2 (dois) anos para todos os 

membros do conselho de administração e/ou da diretoria, conforme 
aplicável;  

 
(iii) disponibilização para os acionistas de contratos com partes relacionadas, 

acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou 
valores mobiliários alvos de emissão da Companhia Investida;  

 
(iv) adesão à câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários;  
 
(v) no caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria A, obrigar-

se, perante o Fundo, a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou 
de entidade administradora de mercado de balcão organizado que 
assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa 
previstas nos incisos (i) a (iv) acima; e  
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(vi) auditoria anual de suas demonstrações financeiras por auditores 

independentes registrados na CVM. 
 
4.4. – O investimento no Fundo não representa e nem deve ser considerado, a 
qualquer momento e sob qualquer hipótese, garantia de rentabilidade aos Cotistas 
por parte do Administrador e/ou do Gestor. 
 

CAPÍTULO V – DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO 
 
5.1. – Observado o limite estabelecido nos incisos (vi) a (viii) do item 5.5 abaixo, a 
Carteira será composta por: 
 
(i) Valores Mobiliários Alvos; e 
 
(ii) Outros Valores Mobiliários. 
 
Além dos termos da regulamentação vigente, a Política de Investimento do Fundo, 
deverá observar que no máximo 30% (trinta por cento) do Capital Comprometido do 
Fundo poderão ser direcionadas a um único Ativo, exceto no caso do Gestor 
promover a consolidação das participações detidas pelo Fundo em uma Holding 
(sociedade constituída com o objetivo e finalidade de ser sócia de outras 
sociedades), situação na qual a participação efetiva em cada Ativo será considerada 
com base na proporção entre o custo de aquisição do Ativo e o Capital 
Comprometido no Fundo na data da realização do investimento. 
 
5.1.1. – O Fundo não realizará operações em mercados de derivativos, exceto 
quanto tais operações: 
 
(i) forem realizadas exclusivamente para fins de proteção patrimonial; ou 

 
(ii) envolverem opções de compra ou venda de ações das Companhias 

Investidas que integram a Carteira com o propósito de: (a) ajustar o preço 
de aquisição da Companhia Investida com o consequente aumento ou 
diminuição futura na quantidade de ações investidas pelo Fundo; ou (b) 
alienar essas ações no futuro como parte da estratégia de desinvestimento 
do Fundo. 

 
5.1.2. As participações detidas pelo Fundo poderão ser consolidadas em uma 
Holding visando a abertura de capital e listagem das ações da Holding em Bolsa de 
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Valores ou Mercado de Balcão Organizado, no Brasil ou no Exterior, tendo como 
prioridades a Bovespa ou a Nasdaq. 
 
5.2. – Os recursos oriundos da alienação parcial ou total de investimento do Fundo 
em Valores Mobiliários Alvos bem como os juros, dividendos e outros proventos 
recebidos no Prazo de Duração poderão ser utilizados para reinvestimento em 
Valores Mobiliários Alvos ou ser distribuídos aos Cotistas, por meio da amortização 
de Cotas, conforme determinação do Gestor. 
 
5.3. – Os investimentos, reinvestimentos e desinvestimentos do Fundo nos Valores 
Mobiliários Alvos serão realizados conforme seleção do Gestor em estrita 
observância aos termos e condições estabelecidos neste Regulamento, e conforme 
orientações do Comitê de Investimentos, e a qualquer momento durante o Prazo de 
Duração. Os investimentos, reinvestimentos e desinvestimentos em Valores 
Mobiliários Alvos poderão ser realizados por meio de negociações privadas e/ou 
negociações realizadas em bolsa de valores, mercado de balcão ou sistema de 
registro autorizado a funcionar pelo BACEN e/ou pela CVM.  
 
5.4. – Os recursos utilizados pelo Fundo para a realização de investimentos em 
Valores Mobiliários Alvos e/ou para pagamento de despesas e encargos do Fundo 
serão aportados pelos Cotistas, em atendimento às Chamadas de Capital a serem 
realizadas pelo Administrador, conforme determinado pelo Gestor, em observância 
ao disposto neste Regulamento e nos boletins de subscrição de Cotas. 
 
5.5. – Os seguintes procedimentos serão observados com relação ao investimento, 
manutenção e desinvestimento da Carteira: 

 
(i) observado o disposto nos incisos (vi) a (viii) abaixo, os recursos que venham 

a ser aportados no Fundo mediante a integralização de Cotas no âmbito de 
cada Chamada de Capital deverão ser investidos em Valores Mobiliários 
Alvos até o último Dia Útil do mês subsequente à data em que a respectiva 
integralização for realizada;  

 
(ii) até que os investimentos do Fundo em Valores Mobiliários Alvos sejam 

realizados, quaisquer valores que venham a ser aportados no Fundo em 
decorrência da integralização de Cotas serão aplicados em Outros Valores 
Mobiliários e/ou mantidos em caixa, em moeda corrente nacional, a 
exclusivo critério do Gestor, no melhor interesse do Fundo e dos Cotistas; 
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(iii) os recursos financeiros líquidos recebidos pelo Fundo poderão ser 
distribuídos aos Cotistas por meio da amortização de Cotas e/ou utilizados 
para pagamento de despesas e encargos do Fundo, conforme disposto 
neste Regulamento;  

 
(iv) durante os períodos compreendidos entre o recebimento, pelo Fundo, de 

recursos financeiros líquidos e (a) a distribuição de tais recursos financeiros 
líquidos aos Cotistas a título de amortização de Cotas; e/ou (b) sua 
utilização para pagamento de despesas e encargos do Fundo, tais recursos 
financeiros líquidos serão aplicados em Outros Valores Mobiliários e/ou 
mantidos em caixa, em moeda corrente nacional, a exclusivo critério do 
Gestor; 

 
(v) os recursos financeiros líquidos recebidos pelo Fundo deverão ser 

distribuídos aos Cotistas a título de amortização de Cotas e/ou utilizados 
para pagamento de despesas e encargos do Fundo até o último Dia Útil do 
mês subsequente ao seu recebimento pelo Fundo, a exclusivo critério do 
Gestor; 

 
(vi) o Fundo deverá manter, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu 

Patrimônio Líquido investido em Valores Mobiliários Alvos;  
 
(vii) o Gestor poderá manter parcela correspondente a até 10% (dez por cento) 

do Patrimônio Líquido aplicada em Outros Valores Mobiliários; e  
 
(viii) o Fundo deverá manter em caixa recursos suficientes para fazer frente às 

despesas do Fundo durante o prazo de 6 (seis) meses, de acordo com 
estimativas feitas pelo Administrador e pelo Gestor. 

 
5.5.1. – O limite estabelecido no inciso (vi) do item 5.5 acima não é aplicável à 
Carteira durante o prazo de investimento dos recursos estabelecido no inciso (i) do 
item 5.5. 
 
5.5.2. – Observado o disposto no item 5.5.1 acima, em caso de desenquadramento 
do Fundo com relação ao limite de que trata o inciso (vi) do item 5.5 acima, o 
Administrador deverá (i) comunicar imediatamente tal fato à CVM, apresentando as 
justificativas devidas; e (ii) informar à CVM tão logo a Carteira esteja reenquadrada. 
 
5.5.2.1. – Caso os investimentos do Fundo nas Companhias Investidas não sejam 
realizados dentro do prazo previsto no inciso (i) do item 5.5 acima, o Gestor deverá 
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restituir aos Cotistas os valores aportados no Fundo para a realização de 
investimentos em Valores Mobiliários Alvos originalmente programados e não 
concretizados por qualquer motivo, observado que nenhum juros deverá incidir ou 
ser pago aos Cotistas com relação aos valores restituídos. 
 
5.5.3. – O Fundo em nenhuma hipótese poderá prestar aval, fiança, aceite e/ou 
qualquer tipo de coobrigação. 
 
Coinvestimento 
 
5.6. – Caso o Fundo não faça o investimento total disponível em uma Oportunidade 
de Investimento, o Gestor poderá oferecer, a seu exclusivo critério, a Oportunidade 
de Coinvestimento a terceiros, incluindo para os investidores de carteiras e/ou os 
fundos de investimento administrados pelo Administrador e/ou pelo Gestor ou 
Partes Relacionadas, respeitado o Direito de Preferência dos Cotistas. 
 
5.6.1. – A decisão do Gestor em relação às Oportunidades de Coinvestimento levará 
em consideração a fonte da operação, as políticas de investimento do Fundo e de 
outros veículos ou fundos de investimento, geridos ou não pelo Gestor, os valores 
relativos de capital disponíveis para investimento pelo Fundo, a natureza e a 
extensão de envolvimento na operação por cada um dos respectivos times de 
profissionais do Gestor e de terceiros investidores, e outras considerações 
entendidas como relevantes pelo Gestor, a seu exclusivo critério. 
 
5.7. – O Administrador, o Gestor e/ou suas Partes Relacionadas poderão coinvestir 
em Companhias Alvo e/ou Companhias Investidas. 
 
Transações entre Companhias Investidas, o Gestor, Administrador e suas 
Partes Relacionadas 
 
5.8. – Sujeita à regulamentação aplicável, as Companhias Investidas poderão 
realizar transações comerciais com Partes Relacionadas ao Administrador e/ou 
Gestor, inclusive fundos de investimento administrados e/ou geridos pelo 
Administrador e/ou Gestor, desde que em condições competitivas e de mercado, 
observado ainda que referidas Companhias Investidas não poderão ser controladas 
pelo Fundo, hipótese em que não estarão sujeitas à deliberação pela Assembleia 
Geral. 
 
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital 
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5.9. – O Fundo poderá realizar adiantamentos para futuro aumento de capital nas 
Companhias Investidas, observado que: 
 

(i) o Fundo possua investimento em ações da Companhia Investida na data 
da realização do adiantamento para futuro aumento de capital; 
 

(ii) o Fundo poderá utilizar até 100% (cem por cento) de seu capital subscrito 
e dentro das disponibilidades do Fundo, para a realização de 
adiantamentos para futuro aumento de capital; 

 
(iii) é vedada qualquer forma de arrependimento do adiantamento por parte 

do Fundo; e 
 

(iv) o adiantamento deverá ser convertido em aumento de capital da 
Companhia Investida em, no máximo, 12 (doze) meses. 

 
Investimento em Debêntures Simples 
 
5.10. – O investimento pelo Fundo em debêntures não conversíveis está limitado ao 
máximo de 33% (trinta e três por cento) do total do capital subscrito do Fundo.  
 
Investimento no Exterior 
 
5.11. – O Fundo pode investir até 20% (vinte por cento) de seu capital subscrito em 
ativos no exterior, nos termos da regulamentação aplicável.  
 

CAPÍTULO VI – DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO E DA GESTÃO DA 
CARTEIRA; DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO FUNDO; 

DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 
 
Deveres do Administrador 
 
6.1. – Observadas as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação 
aplicável, o Administrador terá poderes para realizar todos os atos necessários em 
relação ao funcionamento e à manutenção do Fundo, incluindo, sem limitação: 
 
(i) contratar, em nome do Fundo, o Custodiante, o Gestor, o Escriturador e os 

Auditores Independentes, bem como quaisquer outros prestadores de 
serviços do Fundo; 
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(ii) manter, às suas expensas, os documentos abaixo atualizados e em perfeita 
ordem, por 5 (cinco) anos após o encerramento e liquidação do Fundo: 

 
a. os registros de Cotistas e de transferências de Cotas; 
 
b. o livro de atas das Assembleias Gerais; 
 
c. o livro de presença de Cotistas; 
 
d. os pareceres dos Auditores Independentes; 
 
e. os registros contábeis e as demonstrações contábeis referentes às 

operações realizadas pelo Fundo e seu patrimônio; e 
 
f. a documentação relativa às operações e ao patrimônio do Fundo; 

 
(iii) receber dividendos, bonificações e qualquer rendimento ou quaisquer 

valores atribuídos ao Fundo e transferi-los aos Cotistas, conforme as 
instruções do Gestor e nos termos deste Regulamento; 

 
(iv) pagar, a suas expensas, eventuais multas cominatórias impostas pela CVM, 

nos termos da regulamentação vigente, em razão de atrasos no 
cumprimento dos prazos previstos na regulamentação aplicável ou neste 
Regulamento, excetuando-se as multas decorrentes de atraso no envio de 
demonstrações contábeis do Fundo à CVM; 

 
(v) elaborar anualmente as demonstrações contábeis do Fundo e, em conjunto 

com o Gestor, relatório a respeito das operações e resultados do Fundo, 
incluindo a declaração de que foram obedecidas as disposições da 
regulamentação aplicável e deste Regulamento, nos termos do Capítulo XIII 
deste Regulamento; 

 
(vi) no caso de instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter 

a documentação referida no inciso (ii) acima até seu término; 
 
(vii) empregar, na defesa dos direitos dos Cotistas e do Fundo, a diligência 

exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para 
assegurá-los, tomando inclusive as medidas judiciais cabíveis; 
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(viii) transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em 
decorrência de sua condição de Administrador; 

 
(ix) manter os títulos ou valores mobiliários fungíveis integrantes da Carteira 

custodiados pelo Custodiante; 
 
(x) divulgar a todos os Cotistas e à CVM, qualquer ato ou fato relevante atinente 

ao Fundo;  
 
(xi) elaborar e divulgar as informações previstas na regulamentação aplicável; 
 
(xii) convocar a Assembleia Geral sempre que solicitado pelos Cotistas ou 

sempre que o Gestor assim solicitar; 
 
(xiii) cumprir, nos termos da regulamentação em vigor, as deliberações do 

Gestor e da Assembleia Geral; 
 
(xiv) cumprir todas as disposições constantes deste Regulamento e do Contrato 

de Gestão; 
 
(xv) representar o Fundo em juízo e fora dele, empregando, na defesa dos 

direitos do Fundo, a diligência exigida pelas circunstâncias, praticando 
todos os atos necessários para assegurar tais direitos, inclusive tomando 
as medidas judiciais cabíveis, bem como praticar todos os atos necessários 
à administração do Fundo, observadas as limitações legais e 
regulamentares em vigor, bem como o disposto neste Regulamento;  

 
(xvi) abrir, manter e encerrar contas bancárias e assinar cheques e ordens de 

pagamento, bem como abrir, manter e encerrar contas junto a corretoras e 
outras entidades autorizadas a atuar em negociações bursáteis e outras 
similares; 

 
(xvii) realizar Chamadas de Capital aos Cotistas de acordo com as instruções do 

Gestor, sempre em observância aos procedimentos descritos neste 
Regulamento e nos boletins de subscrição de Cotas; 

 
(xviii) manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços 

contratados pelo Fundo e informados no momento do seu registro, bem 
como as demais informações cadastrais; 

 
(xix) comunicar a CVM sobre eventuais desenquadramento da Carteira; 
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(xx) fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo Fundo; e 
 
(xxi) disponibilizar aos Cotistas e à CVM os seguintes documentos, relativos a 

informações eventuais sobre o Fundo: 
 

(a) edital de convocação e outros documentos relativos a Assembleias 
Gerais, no mesmo dia de sua convocação; 

 
(b) no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas em 

Assembleia Geral, caso as Cotas estejam admitidas à negociação em 
mercados organizados; 

 
(c) até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral; e 
 
(d) prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento 

da Oferta, nos prazos estabelecidos em regulamentação específica. 
 
6.2. – Na data deste Regulamento, o Administrador declara que tem completa 
independência no exercício de suas funções perante o Fundo e não se encontra em 
situação que possa configurar Conflito de Interesses com relação ao Fundo e/ou 
aos Cotistas. O Administrador deverá informar aos Cotistas qualquer evento que 
venha a colocá-lo em situação que possa configurar Conflito de Interesses com 
relação ao Fundo e/ou aos Cotistas.  
 
Gestão da Carteira 
 
6.3. – O Gestor terá poderes para, conforme outorgados pelo Administrador por 
meio deste Regulamento e do Contrato de Gestão, representar o Fundo e realizar 
todos os atos relacionados à gestão da Carteira, bem como exercer todos os direitos 
inerentes aos Valores Mobiliários Alvos e aos Outros Valores Mobiliários integrantes 
da Carteira, observadas as limitações deste Regulamento e da regulamentação em 
vigor. 
 
6.4. – Observadas as limitações previstas neste Regulamento, no Contrato de 
Gestão e na regulamentação aplicável, o Gestor deverá: 

 
(i) adquirir e alienar Valores Mobiliários Alvos, de acordo com instruções do 

Comitê de Investimentos;  
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(ii) decidir sobre as Chamadas de Capital a serem realizadas pelo 
Administrador para a viabilização de investimentos em Valores Mobiliários 
Alvos e, conforme o caso, pagamentos de despesas e encargos do Fundo; 

 
(iii) acompanhar os investimentos do Fundo em Valores Mobiliários Alvos; 
 
(iv) transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em 

decorrência de sua condição de Gestor; 
 
(v) exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos inerentes 

ao patrimônio e às atividades do Fundo; 
 
(vi) cumprir, nos termos da regulamentação em vigor, as deliberações da 

Assembleia Geral;  
 
(vii) realizar recomendações para a Assembleia Geral sobre a emissão de novas 

Cotas, observado o disposto neste Regulamento; 
 
(viii) instruir o Administrador acerca da realização de amortização parcial ou 

integral de Cotas; 
 
(ix) custear as despesas de propaganda do Fundo;  
 
(x) cumprir todas as disposições constantes deste Regulamento e do Contrato 

de Gestão;  
 
(xi) representar o Fundo e, por conseguinte, os Cotistas em toda e qualquer 

assembleia geral das Companhias Investidas, de acordo com os termos e 
condições previstos neste Regulamento e na regulamentação aplicável; 

 
(xii) elaborar, em conjunto com o Administrador, relatório de que trata o item 6.1, 

inciso (v) acima; 
 
(xiii) verificar a observância, pelas Companhias Investidas, durante o período de 

duração do investimento, dos requisitos estipulados neste Regulamento; 
 
(xiv) empregar a diligência esperada pelas circunstâncias no exercício de suas 

funções junto às Companhias Investidas, sempre no melhor interesse das 
Companhias Investidas e do Fundo; 
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(xv) contratar terceiros, dentro do escopo da atividade de gestão, para prestar 
serviços legais, fiscais, contábeis e de consultoria especializada para atuar 
no processo de due diligence das Companhias Investidas ou de 
monitoramento dos Valores Mobiliários Alvos;  

 
(xvi) acompanhar o processo de due diligence nas Companhias Investidas; 
 
(xvii) fornecer aos Cotistas que assim requererem, estudos e análises de 

investimento para fundamentar as decisões a serem tomadas em 
Assembleia Geral, incluindo os registros apropriados com as justificativas 
das recomendações e respectivas decisões; 

 
(xviii) fornecer aos Cotistas, conforme conteúdo e em periodicidade anual, 

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

 
(xix) fornecer ao Administrador todas as informações e documentos necessários 

para que este possa cumprir suas obrigações, incluindo, dentre outros: 
 

(a) as informações necessárias para que o Administrador determine se o 
Fundo se enquadra ou não como entidade de investimento, nos 
termos da regulamentação contábil específica; 

 
(b) as demonstrações contábeis anuais auditadas das Companhias 

Investidas, caso aplicável; e 
 
(c) o laudo de avaliação do valor justo das Companhias Investidas, 

quando aplicável nos termos da regulamentação contábil específica, 
bem como todos os documentos necessários para que o 
Administrador possa validá-lo e formar suas conclusões acerca das 
premissas utilizadas pelo Gestor para o cálculo do valor justo. 

 
6.4.1. – Sempre que forem requeridas informações na forma prevista nos incisos 
(xvii) e (xviii) do item 6.4 acima, o Gestor, em conjunto com o Administrador, poderão 
submeter a questão à prévia apreciação da Assembleia Geral, tendo em conta os 
interesses do Fundo e dos demais Cotistas, e eventuais Conflitos de Interesses em 
relação a conhecimentos técnicos e às Companhias Investidas nas quais o Fundo 

1º RTD-RJ Protocolo 1910141 Selo ECQD53501-HDA. RJ,31/07/2018
Nº de controle: 004f24d4f494360b9c0bf99bfdb8b1fd



152

 

24 

tenha investido, ficando, nesta hipótese, impedidos de votar os Cotistas que 
requereram a informação. 
 
6.5. – Sem prejuízo do disposto no Contrato de Gestão, o Gestor tem poderes para 
e obriga-se a:  
 
(i) firmar, em nome do Fundo, quando necessário, acordos de 

confidencialidade com a Companhia Alvo ou seus respectivos acionistas ou 
membros da administração para início do processo de avaliação da 
realização de investimentos por parte do Fundo;  

 
(ii) conduzir a avaliação dos negócios de Companhia Alvo com vistas a 

determinar a viabilidade e tamanho do investimento do Fundo;  
 
(iii) decidir sobre todo e qualquer investimento, desinvestimento ou alteração 

na estrutura de investimentos, incluindo suas condições gerais e preços;  
 
(iv) preparar e submeter à Assembleia Geral de Cotistas quaisquer outros 

materiais necessários às suas deliberações;  
 
(v) firmar, em nome do Fundo, todos os contratos ou outros documentos 

relativos aos investimentos e desinvestimentos, diretos ou indiretos, a 
serem realizados pelo Fundo, em estrita observância à política de 
investimento do Fundo, incluindo, mas não se limitando, acordos de 
acionistas da Companhia Investida de que o Fundo participe, bem como os 
contratos, acordos de investimento e/ou coinvestimento boletins de 
subscrição, livros de acionistas, acordos de investimento ou quaisquer 
outros documentos, acordos ou ajustes relacionados à subscrição ou 
aquisição dos referidos investimentos, bem como comparecer e votar em 
assembleias gerais e reuniões de órgãos administrativos de qualquer 
espécie da Companhia Investida, observadas as limitações legais e as 
previstas neste Regulamento;  

 
(vi) exercer todos os direitos inerentes aos valores mobiliários alvos integrantes 

da carteira do Fundo, podendo, ainda, adquirir, alienar ou, sob qualquer 
forma, dispor de valores mobiliários alvos, transigir, dar e receber quitação, 
enfim, praticar todos os atos necessários à gestão da carteira do Fundo, 
observadas as limitações legais, e regulamentares em vigor, as 
determinações judiciais relativas aos ativos do Fundo, bem como o disposto 
neste Regulamento; e 
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(vii) realizar provisões dos ativos da Carteira quando (i) verificada a notória 

insolvência de uma Companhia Investida; (ii) houver atraso ou não 
pagamento de juros ou amortizações superior a 30 (trinta) dias 
relativamente aos Valores Mobiliários que tenham sido adquiridos pelo 
Fundo; ou (iii) ocorrer o pedido de autofalência por uma Companhia 
Investida, a concessão de plano de recuperação judicial ou extrajudicial, 
bem como a homologação de qualquer pedido de recuperação judicial ou 
extrajudicial envolvendo uma Companhia Investida ou, ainda, a decretação 
de falência de uma Companhia Investida. 

 
6.6. – Na data deste Regulamento, o Gestor declara que tem completa 
independência no exercício de suas funções perante o Fundo e não se encontra em 
situação que possa configurar Conflito de Interesses com relação ao Fundo e/ou 
aos Cotistas. O Gestor deverá informar ao Administrador e aos Cotistas qualquer 
evento que venha a colocá-lo em situação que possa configurar Conflito de 
Interesses com relação ao Fundo e/ou aos Cotistas. 
 
Contratação de Prestadores de Serviço 
 
6.7. – O Administrador e o Gestor poderão contratar, em nome do Fundo, sem 
observar qualquer limite de despesas, prestadores de serviços legais, fiscais, 
contábeis, de avaliação, financeiros, de assessoria, de consultoria ou quaisquer 
outros serviços de terceiros, às expensas do Fundo. 
 
6.7.1. – Os prestadores de serviços, conforme mencionados no item 6.7 acima, que 
atuarem em benefício do Fundo deverão ser selecionados pelo Administrador e o 
Gestor dentre prestadores de primeira linha, com experiência comprovada e 
reputação reconhecida pelo mercado. 
 
6.7.2. – O Administrador, contratou (i) em nome do Fundo o Custodiante, para 
prestar serviços de custódia, tesouraria e controladoria dos Valores Mobiliários 
Alvos integrantes da Carteira, e (ii) o Escriturador para prestar serviços de 
escrituração e registro de Cotas. 
 
6.7.3. – Sem prejuízo do disposto na regulamentação aplicável, o Administrador e 
os demais prestadores de serviços contratados respondem perante a CVM, na 
esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões 
contrários à lei, ao Regulamento ou às disposições regulamentares aplicáveis.  
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Vedações Aplicáveis ao Administrador e ao Gestor 
 
6.8. – É vedado ao Administrador e ao Gestor, direta ou indiretamente, em nome do 
Fundo: 

 
(i) receber depósito em conta corrente; 

 
(ii) contrair ou efetuar empréstimos, salvo: (a) nas modalidades estabelecidas 

pela CVM; ou (b) para fazer frente ao inadimplemento de Cotistas que deixem 
de integralizar as suas Cotas subscritas;  
 

(iii) prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma, exceto 
mediante aprovação da Assembleia Geral nos termos deste Regulamento; 
 

(iv) vender Cotas à prestação, salvo o disposto na regulamentação aplicável; 
 

(v) realizar qualquer investimento ou desinvestimento em descumprimento do 
disposto na regulamentação em vigor ou neste Regulamento; 
 

(vi) negociar com duplicatas ou notas promissórias, excetuadas aquelas de que 
trata a regulamentação aplicável, ou outros títulos não autorizados pela CVM 
ou pela política de investimento do Fundo; 
 

(vii) prometer rendimento predeterminado aos Cotistas;  
 

(viii) aplicar recursos do Fundo: (a) na aquisição de bens imóveis, (b) na aquisição 
de direitos creditórios, ressalvadas as hipóteses previstas na regulamentação 
aplicável ou caso os direitos creditórios sejam emitidos por Companhias 
Investidas, ou (c) na subscrição ou aquisição de ações de sua própria 
emissão; 
 

(ix) utilizar recursos do Fundo para pagamento de seguro contra perdas 
financeiras de Cotistas; e 
 

(x) praticar qualquer ato de liberalidade. 
 
Destituição do Administrador, do Gestor, do Custodiante e/ou do Escriturador 
 
6.9. – O Administrador e/ou o Gestor poderão ser destituídos de suas respectivas 
funções com ou sem Justa Causa, mediante deliberação da Assembleia Geral, nos 
termos da Instrução CVM 578. 
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6.9.1. – Na hipótese de destituição do Gestor e/ou do Administrador com ou sem 
Justa Causa, o destituído terá direito à respectiva parcela da Taxa de Administração 
e/ou Taxa de Performance devida até a data de sua destituição. Fica estabelecido 
que a Justa Causa relativa ao Gestor ou ao Administrador, individualmente, não 
deve ser fundamento para destituição dos demais prestadores de serviços, e 
tampouco impactará a remuneração devida aos demais prestadores de serviços.  
Para fins deste item, o Gestor não poderá ser destituído por Justa Causa em 
eventos de caso fortuito ou força maior, conforme previsto por lei. Ademais, Justa 
Causa causada individualmente pelo Administrador não constituirá um motivo para 
a destituição do Gestor por Justa Causa. 
 
6.9.2. – O Gestor, suas afiliadas e Veículos de Investimento BTG, poderão continuar 
a deter suas participações nas Companhias Investidas, com todos os direitos 
inerentes à condição indireta de Cotista, nas hipóteses do Gestor: (a) vir a renunciar 
ao seu cargo, ou (b) for descredenciado pela CVM, ou (c) for destituído. 
 
6.9.3. – As deliberações sobre a destituição ou substituição do Gestor e/ou do 
Administrador deverão ser precedidas do recebimento, pelo Gestor e/ou 
Administrador, conforme aplicável, de uma notificação de tal intenção de remoção, 
com no mínimo 60 (sessenta) dias corridos de antecedência da destituição ou 
substituição. 
 
6.9.4. – A destituição e/ou substituição do Custodiante e/ou do Escriturador 
dependerá de prévia deliberação da Assembleia Geral. 
 
Renúncia do Administrador e/ou do Gestor 
 
6.10. – Observado o disposto nos itens abaixo, o Administrador, o Gestor e/ou o 
Custodiante poderão renunciar às suas funções mediante notificação, por escrito, 
endereçada aos Cotistas e à CVM, com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) 
dias. Na hipótese de renúncia do Administrador, do Gestor e/ou do Custodiante, o 
Administrador deverá convocar a Assembleia Geral para eleger o respectivo 
substituto. A Assembleia Geral de que trata este item 6.10. também poderá ser 
convocada por Quotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas 
subscritas. 
 
6.10.1. – Na hipótese de renúncia do Administrador, Gestor e/ou do Custodiante, o 
mesmo continuará obrigado a prestar os serviços de administração e/ou gestão do 
Fundo até a sua efetiva substituição, que deverá ocorrer, no máximo, em 180 (cento 
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e oitenta) dias, contados da Assembleia Geral de que trata o item 6.10. acima. O 
Administrador, Gestor e/ou do Custodiante deverá receber a remuneração 
correspondente ao período em que permanecer no cargo, calculada e paga nos 
termos deste Regulamento. 
 
6.10.2. – Caso a Assembleia Geral de que trata o item 6.10. acima não nomeie 
instituição habilitada para substituir o Administrador, o Custodiante e/ou o Gestor, 
conforme aplicável, ou não obtenha quórum suficiente para deliberar sobre a 
substituição do Administrador, do Custodiante ou do Gestor, conforme aplicável, ou, 
ainda, sobre a liquidação do Fundo, o Administrador procederá à liquidação 
automática do Fundo, sem necessidade de aprovação da Assembleia Geral, dentro 
do prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data estabelecida para a realização 
da Assembleia Geral. 
 
6.10.3. – A liquidação do Fundo nos termos dos itens acima deverá ser efetuada 
pelo Administrador, ainda que após sua renúncia. 
 
Do Comitê de Investimento 
 
6.11. – O Fundo conta com um Comitê de Investimentos, que formado por até 05 
(cinco) membros, sendo certo que será constituído por 02 (dois) membros indicados 
pelo Gestor, 02 (dois) membros indicados pelo Administrador, e 01 (um) membro 
externo indicado pelo Gestor e pelo Administrador em comum acordo, que será o 
Presidente do Conselho. 
 
6.10.1. – Cada membro terá direito a voto, e em caso de qualquer divergência nas 
deliberações do Comitê, o Presidente do Conselho terá a palavra final.  
 
6.10.2. – Para instalação do Comitê de Investimentos será necessária a presença 
de no mínimo 03 (três) membros além do Presidente do Conselho.  
 
6.10.3. – As deliberações do Comitê de Investimentos deverão seguir o formato 
abaixo: 
 
(i) deliberações ordinárias, tais como, aprovação de novos investimentos, a 

decisão se dará por maioria simples.  
 
(ii) destituição de membros do Comitê, a decisão se dará por maioria dos 

66,66%, incluindo o voto do Presidente do Conselho; 
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(iii) indicação de novos membros do Comitê, se for o caso de destituição, o 
Administrador ou Gestor que tiver seu membro indicado destituído, poderá 
indicar novo membro; e 

 
(iv) destituição do Presidente do Conselho se dará por unanimidade dos demais 

membros. 
 

CAPÍTULO VII – DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
 
7.1. – Observado o disposto nos itens 7.2 a 7.9 abaixo, compete privativamente à 
Assembleia Geral deliberar sobre as matérias indicadas abaixo, além de outras 
matérias que a ela venham a ser atribuídas por força da regulamentação em vigor 
e deste Regulamento:  
 
(i) deliberar sobre as demonstrações contábeis do Fundo apresentadas pelo 

Administrador, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, em 
até 180 (cento e oitenta) dias após o término do exercício social a que se 
referirem;  

 
(ii) deliberar, quando for o caso, sobre o requerimento de informações de 

Cotistas, observado o disposto no parágrafo único do artigo 40 da Instrução 
CVM 578; 

 
(iii) deliberar sobre a emissão e distribuição de novas Cotas acima do limite 

autorizado no item 8.2, bem como os prazos, termos e condições para 
subscrição e integralização dessas Cotas, observado o disposto no item 8.2.1 
deste Regulamento;  

 
(iv) deliberar sobre alterações ao Regulamento;  
 
(v) deliberar sobre a integralização de Cotas mediante entrega de Valores 

Mobiliários Alvos, bem como sobre o respectivo laudo de avaliação;  
 

(vi) deliberar sobre a amortização de Cotas mediante entrega de Valores 
Mobiliários Alvos ou Outros Valores Mobiliários;  

 
(vii) deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão ou transformação do Fundo 

proposta pelo Gestor;  
 
(viii) deliberar sobre a liquidação do Fundo;  
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(ix) deliberar sobre (a) a destituição do Administrador com ou sem Justa Causa 

e nomeação de seu substituto, ou sobre a nomeação do substituto do 
Administrador em caso de renúncia ou descredenciamento; (b) a destituição 
do Gestor com ou sem Justa Causa e nomeação de seu substituto, ou sobre 
a nomeação do substituto do Gestor em caso de renúncia ou 
descredenciamento; (c) a destituição do Custodiante e nomeação de seu 
substituto; e (d) a destituição do Escriturador e nomeação de seu substituto;  

 
(x) deliberar sobre aumento na Taxa de Administração e Taxa de Performance; 
 
(xi) deliberar sobre os procedimentos para entrega de Valores Mobiliários Alvos 

para fins de pagamento de resgate das Cotas ainda em circulação;  
 
(xii) deliberar sobre a alteração do quórum de instalação e deliberação da 

Assembleia Geral;  
 
(xiii) deliberar sobre a antecipação ou prorrogação do Prazo de Duração, incluindo 

a hipótese de aprovação da prorrogação do Prazo de Duração por 
recomendação do Gestor;  

 
(xiv) deliberar sobre a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais em processos 

de iniciativa do Fundo (polo ativo), sendo tal aprovação desnecessária nas 
hipóteses de defesa dos interesses do Fundo em qualquer situação na qual 
o Fundo figure no polo passivo;  

 
(xv) deliberar sobre a alteração dos limites de investimento;  
 
(xvi) deliberar sobre a alteração da classificação do Fundo perante a 

ABVCAP/ANBIMA;  
 
(xvii) realizar operações com Partes Relacionadas, ressalvado o disposto no item 

5.8 deste Regulamento;  
 

(xviii) aprovar atos que configurem potencial Conflito de Interesses;   
 

(xix) a inclusão de encargos não previstos no item 15.1 ou o seu respectivo 
aumento acima dos limites máximos previstos neste Regulamento; e 
 

(xx) deliberar sobre a instalação, composição, organização e funcionamento dos 
comitês e conselhos do Fundo. 
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7.1.1. – As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria dos 
votos dos Cotistas presentes, em primeira e segunda convocação, ressalvadas: (a) 
aquelas referidas nos incisos (iii), (iv), (v), (vii), (x), (xii), (xxi), (xix) e (xx) acima, que 
somente poderão ser adotadas mediante aprovação por Cotistas representando 
65% (sessenta e cinco por cento) das Cotas emitidas e integralizadas; (b) aquelas 
referidas nos incisos (xvii) e (xviii) acima somente poderão ser adotadas mediante 
aprovação por Cotistas representando 2/3 (dois terços) das Cotas emitidas e 
integralizadas; e (c) a matéria referida no inciso (ix) acima, que somente poderá ser 
adotada mediante aprovação por Cotistas representando 3/4 (três quartos) das 
Cotas emitidas e integralizadas. 
 
7.2. – A convocação da Assembleia Geral far-se-á mediante carta ou e-mail ou, 
alternativamente, por qualquer outro meio que permita a respectiva confirmação de 
recebimento, devendo a carta de convocação conter, obrigatoriamente, o dia, hora 
e local em que será realizada a Assembleia Geral e a respectiva ordem do dia. A 
convocação da Assembleia Geral deverá ser realizada com antecedência mínima 
de (i) 15 (quinze) dias em primeira convocação, ou (ii) 5 (cinco) dias em segunda 
convocação, podendo a segunda convocação ocorrer em conjunto com a primeira 
convocação.  
 
7.2.1. – A Assembleia Geral poderá ser convocada, a qualquer tempo, pelo 
Administrador ou mediante solicitação do Gestor ou de Cotistas ou grupo de 
Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) da totalidade das Cotas.  
 
7.3. – Independentemente da realização apropriada de convocação, será 
considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os Cotistas.  
 
7.4. – As Assembleias Gerais serão realizadas na sede do Administrador ou, na 
impossibilidade de serem realizadas na sede do Administrador, em lugar a ser 
previamente indicado pelo Administrador na carta de convocação.  
 
7.4.1. – Será permitida a participação na Assembleia Geral por telefone ou 
videoconferência, desde que o voto do Cotista seja formalizado por escrito para o 
Administrador antes da Assembleia Geral.  
 
7.5. – As Assembleias Gerais somente serão instaladas: (i) em primeira 
convocação, com a presença da unanimidade dos Cotistas; e (ii) em segunda 
convocação, com a presença de Cotistas, que representem, no mínimo 65% 
(sessenta e cinco por cento) das Cotas emitidas e integralizadas.  

1º RTD-RJ Protocolo 1910141 Selo ECQD53501-HDA. RJ,31/07/2018
Nº de controle: 004f24d4f494360b9c0bf99bfdb8b1fd



160

 

32 

  
7.6. – Terão legitimidade para comparecer à Assembleia Geral os Cotistas, seus 
representantes legais e os seus procuradores, desde que a procuração que confira 
poderes aos procuradores não tenha mais de 1 (um) ano.  
 
7.7. – Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas que estiverem 
registrados nos livros e registros do Fundo na data de convocação da Assembleia 
Geral ou na conta de depósito do Fundo, conforme o caso, e estiverem em dia com 
todas as obrigações perante o Fundo. O direito de voto será assegurado a qualquer 
Cotista que atenda aos requisitos acima descritos. 
 
7.8. – Os Cotistas deverão exercer o direito de voto no interesse do Fundo. 
 
7.8.1. – Não podem votar nas Assembleias Gerais e nem fazer parte do cômputo 
para fins de apuração do quórum de aprovação estabelecido no item 7.1.1 acima: 
 
(i) o Administrador; 
 
(ii) o Gestor; 
 
(iii) as Partes Relacionadas;  
 
(iv) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; 
 
(v) o Cotista de cujo interesse seja conflitante com o do Fundo; e 
 
(vi) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens 

de sua propriedade que concorram para a formação do Patrimônio do 
Fundo. 

 
7.8.2. – Não se aplica a vedação prevista no item 7.8.1 acima quando: 
 
(i) os únicos Cotistas forem as pessoas mencionadas no item 7.8.1 acima; ou 

 
(ii) houver aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas, manifestada 

na própria Assembleia Geral, ou em instrumento de procuração que se refira 
especificamente à Assembleia Geral em que se dará a permissão de voto. 

 
7.8.3. – O Cotista deve informar ao Administrador e aos demais Cotistas as 
circunstâncias que possam impedi-lo de exercer seu voto, nos termos do disposto 
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no item 7.8.1, incisos (v) e (vi), sem prejuízo do dever de diligência do Administrador 
e do Gestor em buscar identificar os Cotistas que estejam nessa situação. 
 
7.9. – Em cada Assembleia Geral, após a deliberação e a aprovação das matérias 
da respectiva ordem do dia, o Administrador ou o secretário da Assembleia Geral 
lavrarão a ata da Assembleia Geral, a qual deverá ser aprovada e assinada pelos 
Cotistas presentes. Os Cotistas que participarem da Assembleia Geral por telefone 
ou videoconferência deverão enviar ao Administrador cópia da ata assinada por 
correio eletrônico ou fax assim que possível e uma via original da ata assinada por 
correio comum ou serviço de entrega. 
 
7.10. – As deliberações da Assembleia Geral poderão ser adotadas mediante 
processo de consulta formal realizada por escrito, via carta ou e-mail, ficando os 
Cotistas obrigados a manter sempre seus dados cadastrais atualizados junto ao 
Administrador, sem necessidade de reunião, caso em que os Cotistas terão o prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da consulta, para respondê-la. 
 
7.10.1. – Da consulta deverão constar todas as informações necessárias ou 
apropriadas para que os Cotistas exerçam seu direito de voto. 
 

CAPÍTULO VIII – DA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO FUNDO E DAS 
EMISSÕES DE COTAS 

 
8.1. – O patrimônio do Fundo será representado por uma única classe de Cotas, 
conforme estabelecido neste Regulamento e em cada Suplemento. As 
características, os direitos e as condições de emissão, distribuição, subscrição, 
integralização, remuneração, amortização e resgate das Cotas estão descritos 
neste Capítulo VIII e no Capítulo IX deste Regulamento, bem como nos 
Suplementos referentes a cada emissão de Cotas. 
 
8.1.1. – As Cotas deverão ser totalmente subscritas até a data de encerramento da 
respectiva Oferta, de acordo com o prazo estabelecido no Suplemento referente a 
cada emissão de Cotas. As Cotas que não forem subscritas nos termos deste item 
e do respectivo Suplemento serão canceladas pelo Administrador. 
 
Emissão de Novas Cotas e Capital Autorizado 
 
8.2. – Emissões de novas Cotas após a primeira emissão, além do limite do capital 
autorizado de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), deverão ser realizadas 
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mediante proposta do Gestor e aprovação da Assembleia Geral, observado o 
disposto no Capítulo VII, bem como na regulamentação aplicável.  
 
8.2.1. – O Preço de Emissão e o Preço de Integralização das Cotas que venham a 
ser emitidas pelo Fundo serão definidos pela Assembleia Geral e constarão do 
respectivo Suplemento, observado o disposto ne Regulamento.  
 
8.2.2. – Os Cotistas terão direito de preferência para subscrever e integralizar 
quaisquer novas Cotas que venham a ser emitidas pelo Fundo após a primeira 
emissão. 
 
Patrimônio Mínimo Inicial 
 
8.3. – O patrimônio mínimo inicial para funcionamento do Fundo é de 
R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).  
 

CAPÍTULO IX – DAS CARACTERÍSTICAS, DIREITOS, EMISSÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, SUBSCRIÇÃO, INTEGRALIZAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E 

RESGATE DAS COTAS 
 
Características das Cotas e Direitos Patrimoniais 
 
9.1. – As Cotas correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido e pertencem 
a uma única classe. 
 
9.1.1. – Todas as Cotas serão registradas pelo Administrador e mantidas em contas 
de depósito individuais separadas em nome dos Cotistas. 
 
Valor das Cotas 
 
9.2. – As Cotas terão seu valor calculado diariamente e tal valor corresponderá à 
divisão do Patrimônio Líquido pelo número de Cotas emitidas e em circulação, 
ambos na data de apuração do valor das Cotas. 
 
Direito de Voto  
 
9.3. – Sem prejuízo do disposto neste Regulamento, todas as Cotas terão direito de 
voto nas Assembleias Gerais, correspondendo a cada Cota 1 (um) voto. 
 
Distribuição e Subscrição das Cotas 
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9.4. – As Cotas serão objeto de Ofertas destinadas exclusivamente a Investidores 
Profissionais, condição esta que será atestada pelo Administrador. 
 
9.4.1. – As Cotas deverão ser subscritas pelos Cotistas até a data de encerramento 
da respectiva Oferta, conforme prazo estabelecido no Suplemento referente a cada 
emissão de Cotas.  
 
9.4.2. – No ato da subscrição de Cotas, o subscritor: (i) assinará o boletim individual 
de subscrição, que será autenticado pelo Administrador; (ii) se comprometerá, de 
forma irrevogável e irretratável, a integralizar as Cotas por ele subscritas em 
atendimento às Chamadas de Capital que venham a ser realizadas pelo 
Administrador, nos termos deste Regulamento e do respectivo boletim de 
subscrição de Cotas; e (iii) receberá um exemplar atualizado deste Regulamento e, 
por meio da assinatura do Termo de Adesão, deverá declarar a sua condição de 
Investidor Profissional e atestar que está ciente das disposições contidas neste 
Regulamento e: (a) de que a Oferta não foi registrada perante a CVM, e (b) de que 
as Cotas estão sujeitas às restrições de negociação previstas neste Regulamento. 
 
Integralização das Cotas 
 
9.5. – As Cotas serão integralizadas pelo respectivo Preço de Integralização em 
atendimento às Chamadas de Capital a serem realizadas pelo Administrador, 
conforme instruções do Gestor, de acordo com as instruções do Comitê de 
Investimentos e com este Regulamento.  
 
9.5.1. – Na medida em que sejam identificadas oportunidades de investimento em 
Valores Mobiliários Alvos e/ou necessidades de recursos para pagamento de 
despesas e encargos do Fundo, o Administrador, de acordo com as instruções do 
Comitê de Investimentos, realizará Chamadas de Capital, ou seja, comunicará os 
Cotistas sobre tal oportunidade e/ou necessidade, solicitando o aporte de recursos 
no Fundo mediante a integralização parcial ou total das Cotas subscritas por cada 
um dos Cotistas nos termos dos respectivos Compromissos de Investimento. 
 
9.5.2. – As Chamadas de Capital para a realização de investimentos em Valores 
Mobiliários Alvos serão realizadas a qualquer momento durante o Prazo de Duração 
e estarão limitadas ao valor do Capital Comprometido de cada Cotista. As 
Chamadas de Capital para o pagamento de despesas e encargos do Fundo também 
serão realizadas a qualquer momento durante o Prazo de Duração, mas não estarão 
limitadas ao valor do Capital Comprometido de cada Cotista. 
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9.5.3. – Ao receberem a Chamada de Capital, os Cotistas serão obrigados a 
integralizar parte ou a totalidade de suas Cotas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da Chamada de Capital, conforme solicitado pelo 
Administrador, em observância às instruções do Comitê de Investimentos, e de 
acordo com o disposto nos respectivos Compromissos de Investimento. 
 
9.5.4. – A integralização de Cotas será realizada: (i) em moeda corrente nacional 
(a) por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, ou (b) por meio de 
crédito dos respectivos valores em recursos disponíveis diretamente na conta de 
titularidade do Fundo, mediante qualquer mecanismo de transferência de recursos 
autorizado pelo BACEN.  
 
Inadimplemento dos Cotistas 
 
9.6. – No caso de inadimplemento, o Administrador notificará o Cotista Inadimplente 
para sanar o inadimplemento no prazo de até 10 (dez) dias corridos. Caso o Cotista 
Inadimplente não sane o inadimplemento dentro de 10 (dez) dias corridos a partir 
da notificação descrita acima, o Administrador poderá tomar quaisquer das 
seguintes providências, em conjunto ou isoladamente:  
 
(i) iniciar, por si ou por meio de terceiros, os procedimentos de cobrança 

extrajudicial e/ou judicial para a cobrança dos valores correspondentes às 
Cotas não integralizadas conforme cada Chamada de Capital, acrescidos 
de (a) multa não-compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor 
inadimplido, (b) de juros mensais de 1% (um por cento), (c) dos custos de 
tal cobrança; 

 
(ii) deduzir o valor inadimplido de quaisquer distribuições pelo Fundo devidos 

a esse Cotista Inadimplente, desde a data em que esse saldo deveria ter 
sido pago até a data em que ocorrer o pagamento integral desse saldo, 
sendo certo que eventuais saldos existentes, após esta dedução, serão 
entregues ao Cotista Inadimplente; 

 
(iii) contrair, em nome do Fundo, empréstimo para sanar o referido 

inadimplemento e limitado ao valor inadimplido, direcionando os juros e 
demais encargos ao Cotista Inadimplente, podendo o Administrador, em 
nome do Fundo, dar as Cotas do Cotista Inadimplente em garantia ao 
empréstimo (e direcionar os recebíveis oriundos de tais Cotas do Cotista 

1º RTD-RJ Protocolo 1910141 Selo ECQD53501-HDA. RJ,31/07/2018
Nº de controle: 004f24d4f494360b9c0bf99bfdb8b1fd



165 

 

37 

Inadimplente para sanar tal empréstimo), nas condições acordadas entre os 
Administrador e a instituição concedente do empréstimo;  

 
(iv) convocar uma Assembleia Geral, desde que o Fundo não detenha recursos 

em caixa suficientes para os fins da Chamada de Capital em questão, com 
o objetivo de deliberar a proposta de que o saldo não integralizado pelo 
Cotista Inadimplente o seja pelos demais Cotistas, proporcionalmente à 
participação de cada Cotista na Chamada de Capital em questão, limitado 
ao respectivo saldo disponível de cada capital comprometido individual e 
desde que a nova Chamada de Capital seja suficiente para sanar o 
inadimplemento do Cotista Inadimplente; e  

 
(v) suspender os direitos políticos e econômicos do Cotista Inadimplente 

(incluindo direito de indicar membros ao Conselho de Supervisão, conforme 
aplicável), até o completo adimplemento de suas obrigações. Tais direitos 
políticos e patrimoniais, conforme descrito neste Regulamento, estarão 
suspensos até o que ocorrer primeiro dentre: (i) a data em que for quitada 
a obrigação do Cotista Inadimplente; e (ii) a data de liquidação do Fundo.  

 
9.6.1. – Caso o Cotista Inadimplente venha a cumprir com suas obrigações após a 
suspensão de seus direitos, conforme indicado acima, tal Cotista Inadimplente 
reassumirá seus direitos políticos e patrimoniais, conforme previsto neste 
Regulamento. 
 
9.6.2. – Todas as despesas, incluindo honorários advocatícios, incorridas pelo 
Administrador ou pelo Fundo em com relação à inadimplência do Cotista 
Inadimplente deverão ser suportadas por tal Cotista Inadimplente integralmente, a 
menos que de outra forma determinado pelo Administrador em sua exclusiva 
discricionariedade. 
 
9.6.3. – Em caso de inadimplência decorrente de falha operacional, será concedido 
aos Cotistas o prazo de 1 (um) Dia Útil contado da data de seu vencimento original 
para a realização do pagamento da integralização de Cotas sem a incidência de 
qualquer penalidade, multa ou mora. 
 
Procedimentos referentes à Amortização de Cotas 
 
9.7. – Qualquer distribuição dos recursos financeiros líquidos do Fundo para os 
Cotistas ocorrerá somente por meio da amortização integral ou parcial das suas 
Cotas, observadas as disposições deste Regulamento e do Suplemento referente a 
cada emissão de Cotas, observado que qualquer amortização e distribuição de 
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recursos financeiros líquidos deverá ser realizada de forma pro rata para todos os 
Cotistas, sem prejuízo ao disposto no item 9.6 deste Regulamento. 
 
9.7.1. – Sujeito a prévia instrução dada pelo Gestor, o Administrador realizará 
amortizações parciais e/ou integrais das Cotas a qualquer momento no decorrer do 
Prazo de Duração, à medida que o valor dos ganhos e rendimentos do Fundo 
decorrentes dos seus investimentos em Valores Mobiliários Alvos e em Outros 
Valores Mobiliáriosseja suficiente para pagar o valor de todas as exigibilidades e 
provisões do Fundo. Qualquer distribuição a título de amortização de Cotas 
abrangerá todas as Cotas em benefício da totalidade dos Cotistas. 
 
9.7.2. – Para fins de amortização de Cotas, será considerado o valor da Cota do Dia 
Útil imediatamente anterior à data do pagamento da respectiva parcela de 
amortização, correspondente à divisão do Patrimônio Líquido pelo número de Cotas 
emitidas e em circulação, ambos apurados no Dia Útil imediatamente anterior à 
referida data do pagamento da respectiva parcela de amortização. 
 
9.7.3. – Quando a data estipulada para qualquer pagamento de amortização de 
Cotas aos Cotistas cair em dia que não seja Dia Útil, tal pagamento será efetuado 
no primeiro Dia Útil seguinte. 
 
9.7.4. – Os pagamentos de amortizações das Cotas serão realizados 
prioritariamente em moeda corrente nacional, podendo ser realizados em Valores 
Mobiliários Alvos e/ou Outros Valores Mobiliários, quando houver deliberação da 
Assembleia Geral neste sentido. Os pagamentos em moeda corrente nacional serão 
realizados por meio de qualquer mecanismo de transferência de recursos 
autorizado pelo BACEN. 
 
9.7.5. – Ao final do Prazo de Duração ou quando da liquidação antecipada do Fundo, 
todas as Cotas deverão ter seu valor integralmente amortizado. Não havendo 
recursos em moeda corrente nacional suficientes para realizar o pagamento da 
amortização total das Cotas em circulação à época da liquidação do Fundo, o 
Administrador deverá convocar a Assembleia Geral a fim de deliberar sobre a 
prorrogação do Prazo de Duração ou o resgate de Cotas em Valores Mobiliários 
Alvos.  
 
Resgate das Cotas 
 
9.8. – As Cotas somente serão resgatadas na data de liquidação do Fundo. 
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Transferência de Cotas 
 
9.9. – No caso de alienação voluntária de Cotas, o Cotista alienante deverá 
manifestar sua intenção mediante notificação ao Administrador e ao Gestor, os 
quais informarão os demais Cotistas, observado que os demais Cotistas terão 
direito de preferência para adquirir as Cotas ofertadas pelo Cotista alienante, em 
igualdade de condições, na proporção das Cotas integralizadas detidas por cada 
Cotista (excetuadas da base de cálculo as Cotas detidas pelo Cotista alienante) 
especificando o preço, condições de pagamento e demais condições aplicáveis à 
oferta. Os procedimentos para exercício do direito de preferência serão detalhados 
nos Compromissos de Investimento. 
 
9.9.1. – A validade e eficácia de qualquer transferência de Cotas a quaisquer 
terceiros estarão sujeitas à: (i) observância ao disposto neste Regulamento; (ii) 
comprovação, ao intermediário das operações de aquisição de Cotas no mercado 
secundário, de que o adquirente das Cotas se qualifica para ser investidor do Fundo, 
nos termos do Regulamento; e (iii) aprovação do Gestor. Caso quaisquer Cotas a 
serem alienadas não sejam adquiridas pelos demais Cotistas em razão do exercício 
do direito de preferência descrito acima, o Gestor e/ou suas afiliadas e Veículos de 
Investimento BTG terão direito de preferência para tal aquisição, nos mesmos 
termos e condições de potencial adquirente para tais Cotas. 
 
9.9.2. – No caso das Cotas a serem cedidas não estarem totalmente integralizadas, 
o potencial adquirente deverá, como condição de validade para a referida 
transferência, assumir expressamente, por escrito, a responsabilidade por todas as 
suas obrigações perante o Fundo no tocante à integralização das Cotas não 
integralizadas. 
 
9.9.3. – Não haverá direito de preferência nas hipóteses de: (i) sucessão de Cotista 
(causa mortis ou decorrente de reestruturação societária do Cotista, entre outros 
eventos de sucessão), ou (ii) em se tratando de Cotista pessoa física, em caso de 
transferência a seu cônjuge e/ou filho/a(s), ou (iii) transferência pelo Cotista para 
suas Partes Relacionadas e/ou veículos ou fundos de investimento detidos 
exclusivamente pelo Cotista, observado que, para seja realizada uma transferência 
nos termos deste item, o Administrador e o Gestor deverão ser notificados sobre a 
operação com no mínimo 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência, podendo recusar a 
referida transferência mediante justificativa por escrito.’ 
 
Registro das Cotas na B3 
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9.10. – As Cotas não serão registradas para distribuição no MDA e negociação no 
SF, ambos administrados e operacionalizados pela B3. 
 

CAPÍTULO X – DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE GESTÃO E DE 
PERFORMANCE 

 
10.1. – Pela prestação dos serviços de administração, controladoria, gestão da 
Carteira, custódia qualificada dos ativos integrantes da Carteira, tesouraria, 
controladoria, processamento, distribuição e escrituração das Quotas, será devida 
pelo Fundo, uma Taxa de Administração, equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) 
a.a. incidindo sobre o capital comprometido até ser investido 80% (oitenta por cento) 
na primeira emissão de Cotas, e posteriormente, passando então a incidir sobre o 
Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais) mensais. 
 
10.1.1. – A Taxa de Administração será calculada e apropriada diariamente, à base 
de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e paga no 5º (quinto) Dia Útil do 
mês subsequente ao vencido. 
 
10.1.2. – A primeira Taxa de Administração será paga no 5º (quinto) Dia Útil do mês 
subsequente ao mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas, pro rata 
temporis, até o último Dia Útil do referido mês. 
 
10.2. – Pelos serviços de gestão da Carteira, o Gestor fará jus ao recebimento da 
remuneração pela gestão, que será descontada da Taxa de Administração, de 
acordo com os termos e condições previstas no Contrato de Gestão.  
 
10.3. – A taxa de custódia anual máxima a ser paga pelo Fundo será de até 0% 
(zero por cento) ao ano incidente sobre o Patrimônio Líquido. 
 
10.4. – Pelos serviços de escrituração de cotas, caso o seja contratado, o 
Escriturador fará jus ao recebimento de remuneração, que não será descontada da 
Taxa de Administração, de acordo com os termos e condições previstas no 
respectivo contrato de prestação do serviço. 
 
10.5. – O Administrador poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração 
sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços eventualmente 
contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total 
da Taxa de Administração. 
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Taxa de Performance 
 
10.6. - O Gestor receberá, ainda, Taxa de Performance auferida em virtude do 
resultado do Fundo, equivalente a (i) 20% (vinte por cento) da rentabilidade do 
Capital Investido já deduzidas todas as taxas e despesas pagas pelo FUNDO, 
inclusive a Taxa de Administração, que exceder a variação anual obtida através da 
acumulação, na forma de capitalização composta, do Índice de Preço ao 
Consumidor Amplo (“IPCA”), acrescido de 6,5% (seis ponto cinco por cento) 
(“Retorno Preferencial”), conforme definido abaixo: 
 
(i) Até que os Cotistas recebam, por meio do pagamento de distribuição de 
dividendos e/ou amortização de suas Cotas, recursos e/ou títulos e valores 
mobiliários que correspondam a 100% (cem por cento) do valor do Capital Investido 
corrigido pelo Retorno Preferencial, não será devida Taxa de Performance; 
 
(ii) Após o retorno integral do Capital Investido corrigido pelo Retorno Preferencial 
aos Cotistas, quaisquer outros pagamentos aos Cotistas resultantes do retorno de 
seus investimentos deverão observar a seguinte proporção: (a) 80% (oitenta por 
cento) serão entregues aos Cotistas a título de distribuição de rendimentos e/ou 
pagamento de amortização de Cotas do Fundo; e (b) 20% (vinte por cento) serão 
pagos diretamente pelo Fundo ao Gestor a título de Taxa de Performance de acordo 
com a fórmula abaixo (“Fórmula Da Performance”):  
 

P = 20% × [VD − (Cc − VDa)], onde 
 
P = total da Taxa de Performance (P > 0), 
 
VD = Valor a ser distribuído aos Cotistas a título de dividendos ou amortização de 
Cotas pelo Fundo, bruto da Taxa de Performance, 
 
Cc = Soma de todas as integralizações de Cotas feitas pelos Cotistas corrigidas 
desde as respectivas datas de recebimento pelo Fundo pelo Retorno Preferencial 
até o momento de cálculo da Taxa de Performance, 
 
VDa = Soma de todos os valores já distribuídos aos Cotistas a título de dividendos 
ou amortização de Cotas do Fundo corrigidos desde as respectivas datas de 
pagamento pelo Retorno Preferencial até o momento de cálculo da Taxa de 
Performance, limitado ao valor de Cc. 
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10.6.1. - A Taxa de Performance será distribuída ao Gestor na data de cada 
distribuição de resultados aos Cotistas do Fundo, em decorrência de amortização 
ou resgate de Cotas pelo Fundo ou da distribuição de dividendos diretamente pelas 
Companhias Investidas. 
 
10.6.2. - O pagamento da remuneração ao Gestor será efetuado diretamente pelo 
Fundo, sendo a Taxa de Performance é apurada e provisionada por Dia Útil, até o 
último Dia Útil de cada semestre ou ano civil e paga ao Gestor no mês subsequente 
ao encerramento do semestre ou ano civil, já deduzidas todas as demais despesas 
do Fundo, inclusive a Taxa de Administração. 
 
10.6.3. - Caso o Gestor renuncie ou seja descredenciado pela CVM ou ainda tenha 
sido destituído com Justa Causa, conforme definida no Artigo 6.9 deste 
Regulamento, pela Assembleia Geral de Cotistas, este não fará jus ao recebimento 
de qualquer valor a título de Taxa de Performance, sem prejuízo de eventuais 
valores recebidos pelo Gestor anteriormente à data da renúncia, 
descredenciamento ou destituição. 
 
10.6.4. - Caso o Gestor seja destituído sem Justa Causa, a apuração da 
remuneração devida a título de Taxa de Performance que deverá ser paga ao 
Gestor, sem prejuízo de eventuais valores recebidos pelo Gestor anteriormente à 
data da destituição, será calculada de acordo com a metodologia abaixo: 
 

(i) Será contratado pelo Fundo, no momento da destituição, um avaliador, 
escolhido em Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, convocada 
devidamente para esse fim, a partir de lista tríplice apresentada pelo 
Gestor que relacione pessoas renomadas e de reputação no mercado e 
que não possuam vínculo de qualquer espécie com o Gestor. Este 
avaliador determinará o valor a ser distribuído aos Cotistas a título de 
dividendos ou amortização de Cotas proveniente da venda de toda a 
carteira do Fundo, ou seja, o termo VD da Fórmula Da Performance 
constante do caput deste artigo, que corresponde ao valor a que fazem 
jus os Cotistas a título de amortização ou resgate de Cotas do Fundo no 
caso do desinvestimento de toda a carteira do Fundo na data da 
destituição (“VD Da Carteira”). O valor correspondente ao valor de Taxa 
de Performance devida será apurado pela utilização da Fórmula Da 
Performance, utilizando o VD da Carteira no cálculo. A Taxa de 
Performance calculada conforme o procedimento acima, denominada 
“Taxa de Performance Devida”, deve ser provisionada no FUNDO e 
atualizada monetariamente pelo CDI (a “Taxa de Performance Devida”);  
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(ii) À medida que haja distribuição aos Cotistas do Capital Investido 

devidamente corrigido pela variação do Retorno Preferencial, conforme 
estabelecido no caput deste artigo, a Taxa de Performance Devida deverá 
ser paga ao Gestor destituído, antes de quaisquer outros pagamentos de 
Taxa de Performance ao novo gestor.  

 
10.6.5. - A Taxa de Performance Devida estará limitada ao valor total de Taxa de 
Performance devida pelo Fundo, independente do valor provisionado. Ou seja, o 
Fundo não pagará nenhuma remuneração ao Gestor destituído se não tiver gerado 
retornos superiores ao Retorno Preferencial. Da mesma forma, o novo gestor do 
Fundo, que venha a substituir o Gestor destituído não receberá qualquer quantia a 
título de Taxa de Performance até que a Taxa de Performance Devida seja 
integralmente paga ao Gestor destituído. 
 
Taxa de Ingresso e Saída 
 
10.7. – O Fundo não cobrará taxa de ingresso ou saída. 
 

CAPÍTULO XI – DA AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 
11.1. – O Administrador do Fundo deverá efetuar a mensuração dos ativos e 
passivos, bem como o reconhecimento de receitas e despesas, que compõem a 
carteira do Fundo na forma estabelecida pela Instrução CVM 579 e observados os 
critérios ali descritos. 
 
11.2. – O Administrador assume a responsabilidade perante a CVM e os Cotistas 
pelos critérios, valores e premissas utilizados na avaliação econômica adotada pelo 
Fundo, garantindo, ainda que uma vez adotado o referido critério de avaliação, que 
este será consistente ao longo dos exercícios contábeis subsequentes. 
 
11.3. – Observado o que dispõe o Capítulo V deste Regulamento, a Carteira 
observará os demais requisitos de composição e diversificação estabelecidos pelas 
normas regulamentares em vigor. 
 

CAPÍTULO XII – DA LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E DE SEUS INVESTIMENTOS 
 
12.1. – A qualquer momento durante o Prazo de Duração, a liquidação financeira 
dos Valores Mobiliários Alvos integrantes da Carteira será realizada pelo 
Administrador, conforme as propostas de desinvestimento aprovadas pelo Gestor, 
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observados quaisquer dos procedimentos descritos a seguir e de acordo com o 
melhor interesse dos Cotistas: 
 
(i) venda dos Valores Mobiliários Alvos e dos Outros Valores Mobiliários em 

bolsa de valores ou mercado de balcão organizado no Brasil e/ou no 
Exterior, caso tais ativos sejam admitidos à negociação nesses mercados; 
ou 

 
(ii) venda dos Valores Mobiliários Alvos e dos Outros Valores Mobiliários que 

não sejam admitidos à negociação em bolsa de valores ou mercado de 
balcão organizado no Brasil e/ou no Exterior por meio de negociações 
privadas; ou 

 
(iii) na impossibilidade de utilização dos procedimentos descritos acima, 

entrega dos Valores Mobiliários Alvos e/ou dos Outros Valores Mobiliários 
aos Cotistas, mediante observância do disposto neste Regulamento.  

 
12.1.1. – Em qualquer caso, a liquidação dos investimentos do Fundo será realizada 
em observância às normas operacionais estabelecidas pela CVM aplicáveis ao 
Fundo. 
 
12.2. – O Fundo poderá ser liquidado antes de seu Prazo de Duração na ocorrência 
das seguintes situações: 
 
(i) caso todos os Valores Mobiliários Alvos tenham sido alienados antes do 

encerramento do Prazo de Duração; e/ou 
 
(ii) mediante deliberação da Assembleia Geral, observado o disposto no 

Capítulo VII acima. 
 
12.3. – Quando do encerramento e liquidação do Fundo, os Auditores 
Independentes deverão emitir pareceres técnicos atestando a conformidade das 
respectivas demonstrações contábeis. 
 

CAPÍTULO XIII – DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO 
 
13.1. – Sem prejuízo das obrigações previstas neste Regulamento, o Administrador 
deverá divulgar a todos os Cotistas e à CVM qualquer ato ou fato relevante atinente 
ao Fundo, nos termos da regulamentação aplicável. 
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13.1.1. – As informações acima deverão ser enviadas pelo Administrador por 
correspondência ou meio eletrônico endereçado a cada um dos Cotistas, devendo 
todos os documentos e informações correspondentes ser remetidos à CVM na 
mesma data de sua divulgação, por meio do Sistema de Envio de Documentos 
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores. 
 
13.2. – O Administrador deverá enviar as seguintes informações aos Cotistas, à 
CVM e à entidade administradora de mercado organizado onde as cotas estejam 
admitidas à negociação, por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível 
na página da CVM na rede mundial de computadores: 
 
(i) trimestralmente, em até 15 (quinze) dias após o encerramento do trimestre 

civil a que se referirem, as informações referidas no modelo do Anexo 46-I 
da Instrução CVM 578; 

 
(ii) semestralmente, em até 150 (cento e cinquenta) dias após o encerramento 

do semestre a que se referirem, a composição da Carteira, discriminando 
quantidade e espécie dos títulos e valores mobiliários que a integram; 

 
(iii) anualmente, em até 150 (cento e cinquenta dias) dias após o encerramento 

do exercício social, as demonstrações contábeis auditadas referidas na 
Seção II do Capítulo VIII da Instrução CVM 578, acompanhadas do relatório 
dos Auditores Independentes e do relatório do Administrador e Gestor a que 
se referem os arts. 39, inciso (iv), e 40, inciso (i) da Instrução CVM 578. 

 
13.3. – As informações prestadas pelo Administrador ou contidas em qualquer 
material de divulgação do Fundo não poderão estar em desacordo com este 
Regulamento ou com quaisquer relatórios protocolados na CVM. 
 
13.4. – O Administrador deverá enviar simultaneamente à CVM exemplares de 
quaisquer comunicações recebidas relativas ao Fundo divulgadas para Cotistas ou 
terceiros. 
 

CAPÍTULO XIV – DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
14.1. – O Fundo terá escrituração contábil própria, devendo as aplicações, as contas 
e as demonstrações contábeis do Fundo ser segregadas daquelas do 
Administrador. 
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14.2. – O Fundo está sujeito às normas de escrituração, elaboração, remessa e 
publicidade de demonstrações contábeis determinadas pela CVM, incluindo a 
Instrução CVM 579. 
 
14.3. – O exercício social do Fundo terá início em 1º de março e encerramento no 
último dia de fevereiro de cada ano. 
 
14.4. – As demonstrações contábeis do Fundo, elaboradas ao final de cada 
exercício social, deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na 
CVM.  
 

CAPÍTULO XV – DOS ENCARGOS DO FUNDO 
 
15.1. – O Fundo pagará a totalidade das despesas relativas ao funcionamento e à 
administração do Fundo, incluindo, sem limitação: 
 
(i) custos e despesas diretamente relacionados com a estruturação, a 

constituição e o registro do Fundo na CVM, tais como registros junto a 
registros de títulos e documentos, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica, taxas de registro na CVM, taxas cobradas por entidades de 
autorregulação, serviços de tradução e outras despesas similares; 

 
(ii) emolumentos, encargos com empréstimos e comissões pagos por operações 

do Fundo; 
 

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

(iv) despesas com registro de documentos em cartório, impressão, expedição e 
publicação de relatórios e informações periódicas, previstas neste 
Regulamento e na regulamentação aplicável; 
 

(v) despesas com correspondência do interesse do Fundo, inclusive 
comunicações aos Cotistas; 
 

(vi) honorários e despesas dos Auditores Independentes encarregados da 
auditoria anual das demonstrações contábeis do Fundo;  
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(vii) honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em razão 
da defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor 
de eventuais condenações, penalidades ou danos imputados ao Fundo, se 
for o caso; 
 

(viii) parcela de prejuízos eventuais futuros não coberta por apólices de seguro e 
não decorrentes de culpa ou dolo do Administrador, Gestor, Custodiante e/ou 
Escriturador no exercício de suas respectivas funções; 
 

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

(x) quaisquer despesas inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, 
transformação ou liquidação do Fundo;  
 

(xi) quaisquer despesas inerentes à realização de Assembleia Gerais;  
 

(xii) taxas de liquidação, registro, negociação e custódia dos Valores Mobiliários 
Alvos e dos Outros Valores Mobiliários integrantes da Carteira; e 
 

(xiii) despesas com a contratação de terceiros para prestar serviços legais, fiscais, 
contábeis e de consultoria especializada; 
 

(xiv) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de 
voto decorrente de Valores Mobiliários Alvos e/ou de Outros Valores 
Mobiliários integrantes da Carteira; 
 

(xv) despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com 
certificados ou recibos de depósito de Valores Mobiliários Alvos;  
 

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

(xvii) honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado, 
caso aplicável. 
 

(xviii) Custos decorrentes de listagem de Ativos ou da Holding em Bolsas de 
Valores ou mercados de balcão organizados no Exterior. 
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15.1.1. – Cada Cotista pagará a totalidade das despesas acima descritas relativas 
ao funcionamento e à administração do Fundo, de forma pro rata a sua participação 
no Patrimônio Líquido. 
 
15.2. – Quaisquer despesas não previstas como encargos do Fundo correrão por 
conta do Administrador, salvo decisão contrária da Assembleia Geral, observado o 
disposto no Capítulo VII deste Regulamento. 
 

CAPÍTULO XVI – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 
 
16.1. – O Fundo, o Administrador, o Gestor e os Cotistas obrigam-se a submeter à 
arbitragem toda e qualquer Controvérsia baseada em matéria decorrente de ou 
relacionada a este Regulamento, ou à constituição, operação, gestão e 
funcionamento do Fundo e que não possam ser solucionadas amigavelmente pelo 
Fundo, pelo Administrador, pelo Gestor, pelo Custodiante e/ou pelos Cotistas, 
conforme o caso, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir do 
recebimento, pelas partes aplicáveis da notificação de tal Controvérsia. Referido 
prazo poderá ser prorrogado mediante o consentimento de todas as partes 
aplicáveis. 
 
16.2. – O tribunal arbitral terá sede na Cidade do São Paulo, Estado de São Paulo. 
A arbitragem será definitivamente decidida pela CCBC ou sua sucessora, de acordo 
com as Regras CCBC em vigor e conforme vigentes no momento de tal arbitragem. 
Todo o processo arbitral deverá ser conduzido em português. Caso as Regras 
CCBC sejam silentes em qualquer aspecto procedimental, estas serão 
suplementadas pelas disposições da Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996. Uma 
vez iniciada a arbitragem os árbitros deverão decidir qualquer Controvérsia ou 
demanda de acordo com as leis do Brasil, inclusive as de cunho incidental, cautelar, 
coercitivo ou interlocutório, sendo vedado aos árbitros decidir por equidade. 
 
16.3. – O tribunal arbitral será composto por três árbitros, dos quais um será 
nomeado pela(s) requerente(s) e um pela(s) requerida(s). Os 2 (dois) árbitros 
indicados pelas partes deverão indicar conjuntamente o terceiro árbitro, que atuará 
como presidente do tribunal arbitral. Caso uma parte deixe de indicar um árbitro ou 
caso os 2 (dois) árbitros indicados pelas partes não cheguem a um consenso quanto 
à indicação do terceiro nos termos das Regras da CCBC, as nomeações faltantes 
serão feitas pela CCBC. 
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16.4. – Qualquer laudo arbitral proferido pelo Tribunal Arbitral deverá ser definitivo 
e vincular cada uma das partes que figuraram como partes da disputa, podendo tal 
laudo ser levado a qualquer tribunal competente para determinar a sua execução. 
 
16.5. – Não obstante o acima exposto, cada uma das partes reserva-se o direito de 
recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de (i) obter medidas cautelares de 
proteção de direitos previamente à instituição da arbitragem, sendo que qualquer 
procedimento neste sentido não será considerado como ato de renúncia à 
arbitragem como o único meio de solução de conflitos escolhido pelas partes; (ii) 
executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral, inclusive, mas não exclusivamente, 
o laudo arbitral e (iii) pleitear eventualmente a nulidade de referido laudo arbitral, 
conforme previsto em lei. Na hipótese de as partes recorrem ao poder judiciário, o 
foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo será o competente para 
conhecer de qualquer procedimento judicial. 
 
16.6. – Os custos do procedimento arbitral serão compartilhados entre as partes 
envolvidas no processo arbitral. 
 

CAPÍTULO XVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. – Para fins do disposto neste Regulamento, e-mail é considerado como forma 
de correspondência válida entre o Administrador, o Custodiante, Gestor e os 
Cotistas. 
 
17.2. – Os Cotistas, o Administrador, o Custodiante e o Gestor serão responsáveis 
por manter em sigilo, não podendo revelar, utilizar ou divulgar, direta ou 
indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente com terceiros, as 
informações e/ou documentos referentes aos investimentos e operações do Fundo. 
Sem prejuízo do acima disposto, as informações poderão ser reveladas, utilizadas 
ou divulgadas (i) com o consentimento prévio do Gestor, (ii) em decorrência de 
obrigação estabelecida nos termos deste Regulamento, ou (iii) se de outra forma 
exigido por agências regulatórias governamentais, entidades de autorregulação, lei, 
ação judicial ou litígio em que a parte receptora seja ré, autora ou outra parte 
nomeada (desde que, em cada hipótese, o Gestor seja notificado antecipadamente 
de qualquer divulgação). 
 
17.3. – Este Regulamento deverá ser regido e interpretado de acordo com as Leis 
da República Federativa do Brasil. 

 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM   
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ANEXO I 
 

Suplemento referente à [•] Emissão e Oferta de Cotas do Pegasus Evergreen 
Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia 

 
Os termos e expressões utilizados neste Suplemento em letra maiúscula, no 
singular ou no plural, terão os mesmos significados definidos no Regulamento, do 
qual este Suplemento é parte integrante e inseparável, exceto se de outra forma 
estiverem aqui definidos. 
 
Características da [•] Emissão de Cotas do Fundo (“[•] Emissão”) e Oferta de 

Cotas da [•] Emissão 
Montante Total da [•] 
Emissão 
 

R$[•] ([•] reais). 
 

Quantidade Total de Cotas 
 

No mínimo [•] ([•]) e, no máximo, [•] ([•]) Cotas. 
 

Preço de Emissão Unitário 
 

R$[•] ([•] reais) por Cota da [•] Emissão. 

Forma de colocação das 
Cotas 
 

As Cotas serão objeto de Oferta nos termos da 
regulamentação aplicável. A Oferta será 
intermediada pelo Banco BTG Pactual S.A. 
 

Subscrição das Cotas As Cotas deverão ser totalmente subscritas até a 
data de encerramento da Oferta. [A Oferta terá início 
a partir do registro automático do Fundo junto à CVM 
e prazo de [12 (doze) meses], podendo ser 
prorrogada por igual período.] 
 

Preço de Integralização [ou 
Critérios para cálculo do 
Preço de Integralização]  
 

R$[•] ([•] reais) por Cota da [•] Emissão.  

Integralização das Cotas As Cotas serão integralizadas pelo Preço de 
Integralização, mediante Chamadas de Capital a 
serem realizadas pelo Administrador, de acordo com 
instruções do Gestor, observados os procedimentos 
descritos no Regulamento. 
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ANEXO II 
Fatores de Risco 

 
Os termos e expressões utilizados neste anexo em letra maiúscula, no singular ou 
no plural, terão os mesmos significados definidos no Regulamento, do qual este 
anexo é parte integrante e inseparável, exceto se de outra forma estiverem aqui 
definidos. 

 
Não obstante a diligência do Administrador e do Gestor em colocar em prática a 
política de investimento delineada, os investimentos do Fundo estão, por sua 
natureza, inclusive, mas não se limitando, a riscos decorrentes de variações de 
mercado, riscos inerentes aos emissores dos títulos, valores mobiliários alvos e 
outros valores mobiliários integrantes das respectivas carteiras de investimentos e 
riscos de crédito de modo geral.  
 
O Administrador e o Gestor não poderão, em qualquer hipótese, ser 
responsabilizados por qualquer depreciação dos ativos da Carteira ou por eventuais 
prejuízos impostos aos Cotistas.  
 
Mesmo que o Administrador mantenha rotinas e procedimentos de gerenciamento 
de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para 
o Fundo e para o Cotista, inclusive a possibilidade de Patrimônio Líquido negativo 
do Fundo.  
 
O Fundo e os Cotistas estão sujeitos aos seguintes fatores de riscos, de forma não 
exaustiva:  
 
(i) Risco de Liquidez: consiste no risco de redução ou inexistência de 

demanda pelos ativos integrantes da Carteira nos respectivos mercados em 
que são negociados, devido a condições específicas atribuídas a esses 
ativos ou aos próprios mercados em que são negociados. Em virtude de tais 
riscos, o Fundo poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou 
negociar os referidos ativos pelo preço e no tempo desejados, de acordo 
com a estratégia de gestão adotada para o Fundo, os quais permanecerão 
expostos, durante o respectivo período de falta de liquidez, aos riscos 
associados aos referidos ativos e às posições assumidas em mercados de 
derivativos, se for o caso, que podem, inclusive, obrigar o Fundo a aceitar 
descontos nos seus respectivos preços, de forma a realizar sua negociação 
em mercado. Estes fatores podem prejudicar o pagamento de amortizações 
e resgates aos Cotistas, nos termos do Regulamento.  
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(ii) Risco de Crédito: consiste no risco de inadimplemento ou atraso no 

pagamento de juros e/ou principal pelos emissores dos ativos ou pelas 
contrapartes das operações do Fundo, podendo ocasionar, conforme o 
caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das 
operações contratadas e não liquidadas. Alterações e equívocos na 
avaliação do risco de crédito do emissor podem acarretar em oscilações no 
preço de negociação dos títulos que compõem a Carteira.  

 
(iii) Risco de Mercado: consiste no risco de flutuações nos preços e na 

rentabilidade dos ativos do FUNDO, os quais são afetados por diversos 
fatores de mercado, como liquidez, crédito, alterações políticas, 
econômicas e fiscais. Esta constante oscilação de preços pode fazer com 
que determinados ativos sejam avaliados por valores diferentes ao de 
emissão e/ou contabilização, podendo acarretar volatilidade das Cotas e 
perdas aos Cotistas.  

 
(iv) Risco de Investimento no Exterior: o Fundo poderá manter até 20% de 

seu capital subscrito investido em ativos financeiros negociados no exterior 
ou adquirir cotas de fundos de investimento que invistam no exterior. 
Consequentemente, sua performance pode ser afetada por requisitos legais 
ou regulatórios, por exigências tributárias relativas a todos os países nos 
quais ele invista ou, ainda, pela variação do Real em relação a outras 
moedas. Os investimentos do Fundo estarão expostos a alterações nas 
condições política, econômica ou social nos países onde investe, o que 
pode afetar negativamente o valor de seus ativos. Podem ocorrer atrasos 
na transferência de juros, dividendos, ganhos de capital ou principal, entre 
países onde o Fundo invista e o Brasil, o que pode interferir na liquidez e no 
desempenho do Fundo.  

 
(v) Risco de Concentração: o Fundo aplicará, no máximo, 30% (trinta) do seu 

patrimônio em Valores Mobiliários Alvos emitidos por uma única Companhia 
Investida. Contudo, tendo em vista que as participações detidas pelo Fundo 
poderão ser consolidadas em uma Holding, caso qualquer perda afete a 
Holding  poderá ter um impacto adverso significativo sobre o Fundo. O 
disposto neste item implicará risco de concentração dos investimentos do 
Fundo em Valores Mobiliários Alvos emitidos pela Companhia Investida. 

 
(vi) Riscos de Acontecimentos e Percepção de Risco em Outros Países: o 

mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas 
condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de 

1º RTD-RJ Protocolo 1910141 Selo ECQD53501-HDA. RJ,31/07/2018
Nº de controle: 004f24d4f494360b9c0bf99bfdb8b1fd



181 

 

53 

economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos 
nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço de 
ativos e valores mobiliários emitidos no País, reduzindo o interesse dos 
investidores nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas, o que 
poderá prejudicar de forma negativa as atividades das Companhias 
Investidas e, por conseguinte, os resultados do Fundo e a rentabilidade dos 
Cotistas.  

 
(vii) Risco Relacionado a Fatores Macroeconômicos e a Política 

Governamental: o Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos 
advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle do Administrador e/ou 
do Gestor, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos 
extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de 
natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e 
influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais 
brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização 
da moeda e de mudanças legislativas, poderão resultar em (a) perda de 
liquidez dos ativos que compõem a Carteira, e/ou (b) inadimplência dos 
emissores dos ativos. Tais fatos poderão acarretar prejuízos para os 
Cotistas. Adicionalmente, o Fundo desenvolverá suas atividades no 
mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da política 
econômica praticada pelo Governo Federal. Ocasionalmente, o governo 
brasileiro intervém na economia realizando relevantes mudanças em suas 
políticas. As medidas do Governo Brasileiro para controlar a inflação e 
implementar as políticas econômica e monetária têm envolvido, no passado 
recente, alterações nas taxas de juros, desvalorização da moeda, controle 
de câmbio, aumento das tarifas públicas, entre outras medidas. Essas 
políticas, bem como outras condições macroeconômicas, têm impactado 
significativamente a economia e o mercado de capitais nacional. A adoção 
de medidas que possam resultar na flutuação da moeda, indexação da 
economia, instabilidade de preços, elevação de taxas de juros ou influenciar 
a política fiscal vigente poderão impactar os negócios, as condições 
financeiras, os resultados do Fundo e a consequente distribuição de 
rendimentos aos Cotistas. Impactos negativos na economia, tais como 
recessão, perda do poder aquisitivo da moeda e aumento exagerado das 
taxas de juros resultantes de políticas internas ou fatores externos podem 
influenciar nos resultados do Fundo.  
 

(viii) Riscos de Alterações da Legislação Tributária: o Governo Federal 
regularmente introduz alterações nos regimes fiscais que podem aumentar 
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a carga tributária incidente sobre o mercado de valores mobiliários 
brasileiro. Essas alterações incluem modificações na alíquota e na base de 
cálculo dos tributos e, ocasionalmente, a criação de impostos temporários, 
cujos recursos são destinados a determinadas finalidades governamentais. 
Os efeitos dessas medidas de reforma fiscal e quaisquer outras alterações 
decorrentes da promulgação de reformas fiscais adicionais não podem ser 
quantificados. No entanto, algumas dessas medidas poderão sujeitar as 
Companhias Investidas, os Outros Valores Mobiliários integrantes da 
Carteira, o Fundo e/ou os Cotistas a novos recolhimentos não previstos 
inicialmente. Não há como garantir que as regras tributárias atualmente 
aplicáveis às Companhias Investidas, aos Outros Ativos integrantes da 
Carteira, ao Fundo e/ou aos Cotistas permanecerão vigentes, existindo o 
risco de tais regras serem modificadas no contexto de uma eventual reforma 
tributária, o que poderá impactar os resultados do Fundo e, 
consequentemente, a rentabilidade dos Cotistas.  
 

(ix) Riscos de Alterações na Legislação Setorial: O mercado de Mídia e o 
Setor Audiovisual contam com diversos instrumentos regulatórios bem 
como a Lei do SEAC e a Lei da TV Paga, que tem como finalidade, 
respectivamente, regular a relação dos agentes econômicos e estabelecer 
parâmetros mínimo de exibição conteúdo independente brasileiro, além de 
serem abastecidos com uma quantidade significativa de recursos 
incentivados, dentre eles a Lei do Audiovisual e o Fundo Setorial do 
Audiovisual responsáveis por parcela relevante do financiamento da 
produção independente brasileira. Apesar do Fundo não ter como alvo 
investir em Ativos que dependam desses recursos para manter o curso 
regular dos seus negócios, mudanças nessas searas poderão afetar o 
ecossistema do Setor no Brasil, podendo consequentemente afetar a 
rentabilidade desses investimentos. 
 

(x) Riscos de não Realização dos Investimentos por parte do Fundo: os 
investimentos do Fundo são considerados de longo prazo e o retorno do 
investimento pode não ser condizente com o esperado pelo Cotista e não 
há garantias de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estejam 
disponíveis no momento e em quantidades convenientes ou desejáveis à 
satisfação de sua política de investimentos, o que pode resultar em 
investimentos menores ou mesmo na não realização destes investimentos.  

 
(xi) Risco de Resgate das Cotas em Títulos e/ou Valores Mobiliários Alvos: 

conforme previsto no Regulamento, poderá haver a liquidação do Fundo em 
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situações predeterminadas. Se alguma dessas situações se verificar, há a 
possibilidade de que as Cotas venham a ser resgatadas em títulos e/ou 
Valores Mobiliários Alvos de emissão das Companhias Investidas. Nessa 
hipótese, os Cotistas poderão encontrar dificuldades para negociar os 
referidos títulos e/ou Valores Mobiliários Alvos de emissão das Companhias 
Investidas que venham a ser recebidos do Fundo.  

 
(xii) Risco Relacionado ao Resgate e à Liquidez das Cotas: o Fundo, 

constituído sob a forma de condomínio fechado, não admite o resgate de 
suas Cotas a qualquer momento. A amortização das Cotas será realizada 
na medida em que o Fundo tenha disponibilidade para tanto, a critério do 
Gestor, ou na data de liquidação do Fundo. Caso os Cotistas queiram se 
desfazer dos seus investimentos no Fundo, será necessária a venda das 
suas Cotas no mercado secundário, devendo ser observado, para tanto, os 
termos e condições dos respectivos Compromissos de Investimento e o 
disposto no Regulamento. Ainda, considerando tratar-se de um produto 
novo e que o mercado secundário existente no Brasil para negociação de 
cotas de fundos de investimento em participações apresenta baixa liquidez, 
os Cotistas poderão ter dificuldade em realizar a venda das suas Cotas e/ou 
poderão obter preços reduzidos na venda de suas Cotas.  

 
(xiii) Riscos Relacionados às Companhias Investidas: embora Fundo tenha 

participação no processo decisório das Companhias Investidas, não há 
garantias de: (i) bom desempenho de quaisquer das Companhias 
Investidas, (ii) solvência das Companhias Investidas, ou (iii) continuidade 
das atividades das Companhias Investidas. Tais riscos, se materializados, 
podem impactar negativa e significativamente os resultados da Carteira e o 
valor das Cotas. Não obstante a diligência e o cuidado do Administrador e 
do Gestor, os pagamentos relativos aos títulos ou Valores Mobiliários Alvos 
de emissão das Companhias Investidas, como dividendos, juros sobre 
capital próprio e outras formas de remuneração/bonificação podem vir a se 
frustrar em razão da insolvência, falência, mau desempenho operacional da 
respectiva Companhia Investida, ou, ainda, outros fatores. Em tais 
ocorrências, o Fundo e os seus Cotistas poderão experimentar perdas, não 
havendo qualquer garantia ou certeza quanto à possibilidade de eliminação 
de tais riscos. Os investimentos nas Companhias Investidas envolvem 
riscos relativos aos respectivos setores em que atuam tais companhias. Não 
há garantia quanto ao desempenho desses setores e nem tampouco 
certeza de que o desempenho de cada uma das Companhias Investidas 
acompanhe pari passu o desempenho médio do seu respectivo setor. 
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Adicionalmente, ainda que o desempenho das Companhias Investidas 
acompanhe o desempenho do seu setor de atuação, não há garantia de que 
o Fundo e os seus Cotistas não experimentarão perdas, nem há certeza 
quanto à possibilidade de eliminação de tais riscos. Os investimentos do 
Fundo poderão ser feitos em companhias fechadas, as quais, embora 
tenham de adotar as práticas de governança indicadas no Regulamento, 
não estão obrigadas a observar as mesmas regras que as companhias 
abertas relativamente à divulgação de suas informações ao mercado e a 
seus acionistas, o que pode representar uma dificuldade para o Fundo 
quanto: (i) ao bom acompanhamento das atividades e resultados dessas 
companhias, e (ii) a correta decisão sobre a liquidação do investimento, o 
que pode afetar o valor das Cotas.  
 

(xiv) Riscos Relacionados à Amortização: os recursos gerados pelo Fundo 
serão provenientes rendimentos, dividendos e outras bonificações que 
sejam atribuídos aos Valores Mobiliários Alvos de emissão das Companhias 
Investidas e ao retorno do investimento em tais Companhias Investidas 
mediante o seu desinvestimento. A capacidade do Fundo de amortizar as 
Cotas está condicionada ao recebimento pelo Fundo dos recursos acima 
citados.  

 
(xv) Risco de Patrimônio Líquido Negativo: as eventuais perdas patrimoniais 

do Fundo não estão limitadas ao valor do Capital Integralizado, de forma 
que os Cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais no 
Fundo. 

 
(xvi) Risco de Derivativos: consiste no risco de distorção de preço entre o 

derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade 
do Fundo, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações e 
não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos 
Cotistas.  

 
(xvii) Demais Riscos: o Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos 

advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle do Administrador e/ou 
do Gestor, tais como moratória, inadimplemento de pagamentos mudança 
nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos 
financeiros integrantes da Carteira, alteração na política monetária, 
aplicações ou resgates significativos.   

 
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do 
Gestor, do Custodiante ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.  
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