
Comite de Investimentos

ATA DA VIGESIMA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS 

DA MARINGA PREVIDENCIA. As nove horas e vinte minutos, do dia vinte e seis de 

novembro do ano de dois mil e vinte e urn, reuniu-se o Comite de Investimentos da Maringa 

Previdencia, ordinariamente, na sala de reunioes da autarquia com a presenga da presidente 

Cinthia Soares Amboni e dos membros Jose da Silva Neves, Ademir Aparecido Antonelli, 
Leandro dos Santos Domingos e ausencia justificada de Maria Silvana Barbosa Frigo. ITEM 1 

- Leitura da ata da 21a reuniao ordinaria: foi realizada a leitura da referida ata sendo 

aprovada por unanimidade. ITEM 2 - Analise do cenario macroeconomico e expectativas 

de mercado: os membros assistiram o video denominado Minuto Touro de Ouro, de autoria 

de Pablo Spyer, atualizado e postado diariamente no grupo de WhatsApp XP Investir 
Transforma, apresentando as movimentagoes sobre o mercado financeiro. Neste momento, 
foi realizado a verificagao das principais alteragoes pautadas na Resolugao CMN 4.963, de 25 

de novembro de 2021, que substitui a Resolugao CMN 3.922, a partir de 03 de Janeiro de 

2022. Apos foram lidos trechos dos principais acontecimentos do texto publicado pelo Sr. 
Daniel, da SOMMA Investimentos, no grupo APEPREV RPPS PR, no qual se destaca a 

expectativa com a votagao da PEC dos Precatorios e da quarta onda de COVID-19 devido a 

nova variante: “Durante a madrugada brasileira, o petroleo caia mais de 2% e os mercados 

asiaticos e futures de NY afundavam, antecipando queda no consume, diante da quarta onda 

da covid na Europa e o risco da cepa sul-africana.” Enquanto isso no Brasil “O Ibov comegou 

o ano aos 119 mil pontos, cravou seu pico historico de fechamento em junho (130.776,27), 
mas vive uma rapida deterioragao nos ultimos meses com a piora do quadro fiscal, inflagao 

acelerada e ruidos politicos.”. Conclui-se que enquanto nao houver equilibrio no cenario 

politico as perspectivas em relagao ao mercado financeiro sao de muitas incertezas, alem 

disso, ha uma grande preocupagao do mercado com o impacto que uma nova onda de 

COVID-19 podera trazer para a economia global. ITEM 3 - Avaliagao dos investimentos 

que compoe o patrimonio: ao analisar a carteira de investimentos, verificou-se que no mes 

de novembro a carteira encontra-se em uma boa tendencia de recuperagao em comparagao 

ao mes de outubro e que ha uma grande possibilidade do fechamento mensal ser positivo, no 

entanto, as incertezas e a volatilidade no mercado financeiro, bem como a instabilidade 

politica do pais, continuam impactando negativamente o cenario economico. ITEM 4 - 

Proposigoes de investimentos/desinvestimentos: o Comite emitira parecer propondo ao 

Conselho de Administragao autorizagao para aplicar o valor correspondente a parcela da 

divida previdenciaria, no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para aplicagao 

no Fundo CAIXA FI BRASIL REF. Dl LONGO PRAZO e dos recursos superavitarios das 

contribuigoes previdenciarias, no valor aproximado de R$ 5.900.000,00 (cinco milhoes e 

novecentos mil reais), correspondentes ao mes de NOVEMBRO e R$ 6.100.000,00 (seis 

milhoes e cem mil reais) referente ao 13° salario, na renda fixa, atraves de aquisigoes de
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TITULOS PUBLICOS DIRETO DO TESOURO (NTN-B 2040). A Presidente do Comite de 

Investimentos, Cinthia Soares Amboni, informou que em reuniao com representantes do 

Sicredi foi realizada a apresentaqao do Fundo Multimercado Sicredi Bolsa Americana 
vem

39
40
41 que
42 apresentando boa rentabilidade em comparagao aos fundos da mesma classe de ativos
43 existentes hoje na Carteira, portanto, o Comite decidiu que ira solicitar Parecer da Consultoria 

para urn possivel aporte de recurso, e encaminhar para a aprovagao do Conselho de 

Administragao. ITEM 5 - Analise do Parecer da Consultoria Credito e Mercado sobre o
Fundo Kinea FIR: A Consultoria de Investimentos Credito e Mercado disponibilizou analise 
referente

44
45
46
47 ao Fundo KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL

MULTIESTRATEGIA48 FIP, e destaca que apesar da excelente proposta de retorno 

apresentada pelos gestores, bem como a oportunidade de diversificagao da carteira do 

RPPS, a aplicagao nao foi recomendada: “Diante da analise dos fundamentos do fundo e do 

contexto do mesmo na carteira do RPPS, consideramos importante a exposigao no segmento 

para proporcionar diversificagao ao portfolio, entretanto, ressaltamos que ate o memento da 

presente analise o fundo adquiriu apenas uma companhia representando aproximadamente 

15% do capital do fundo. Nao obtivemos maiores informagoes sobre as demais companhias 

que compoem o pipeline do fundo, embora seja usual diante do modelo de gestao, nao 

permite uma analise aprofundada acerca do investimento, portanto, nao recomendamos a 

exposigao.” Sendo assim, o Comite nao ira proper aporte ao Fundo e por isso nao sera 

apresentado ao Conselho de Administragao. ITEM 6 - Assuntos gerais: Os membros 

assistiram urn video do Economista Ronaldo Borges, da Consultoria Mais Valia, que explanou 

itens relevantes para a elaboragao da Politica de Investimentos, quanto a Inflagao, Taxa 

Selic, Titulos Publicos, oportunidades com a queda da Bolsa de Valores e expectativas para 

2022. A Presidente do Comite de Investimentos, Cinthia Soares Amboni destacou a 

importancia da participagao dos membros do Comite na AGC do Fundo OSASCO, e que 

aguarda parecer da Consultoria Financeira para envio do voto referente as pautas. Nada mais 

havendo a tratar foi encerrada a reuniao as onze horas e vinte e cinco minutos, e eu Leandro 

dos Santos Domingos, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 

devidamente assinada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. X
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Cinthia Soares, Amboni 

Presidente
T=^~ATtenTir Aparecido Antoi

Membro

Jbseda»8ilva Neves 
11 Membro

Leandro dos Santos Domingos 

Membro
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CONVOCAgAO
Portaria n° 027/2018, artigos 15 e 16

VIGESIMA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA - COMITE DE INVESTIMENTOS

Data: 26/11/2021

Inicio: 9h00

Local: Sala de reunioes da Maringa Previdencia

A Presidente do Comite de Investimentos convoca todos os membros para reuniao ordinaria, a 

tratar dos seguintes assuntos:

Pauta:
1) Leitura da Ata da 21° Reuniao Ordinaria do Comite de Investimentos

2) Analise do cenario macroeconomico e expectativas de mercado;

3) Avaliagao dos investimentos que compoe o patrimonio;

4) Proposigoes de investimentos/desinvestimentos;

5) Analise do Parecer da Consultoria Credito e Mercado sobre o Fundo Kinea FIP

6) Assuntos gerais.

Cinthia Soares Amboni

Presidente

Ciencia:

/Ademir Aparecido Antonelli

Jose da Silva Neves

/ /Maria Silvana Barbosa Frigo

Leandro dos Santos Domingos

Av. Carneiro Leao, 135 - Galeria do Edificio Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 - Maringa - PR 

www.maringaprevidencia.com.br- contato@maringaprevidencia.com.br
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1. Constituigao do Fundo 

1.1 Prestadores de Servigos

Administrador

0 Fundo e administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIUArioS LTDA., sociedade com sede 
na Cidade e Estado de Sao Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3400, 82 andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no 
CNPJ/ME sob o n? 62.418.140/0001-31, autorizada pela CVM para o exercicio profissional de administragao de carteiras 
de valores mobiliarios conforme Ato Declaratorio n^ 2.528, de 29 de julho de 1993.

Gestor

A gestao da Carteira do Fundo ficara a cargo da KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A., sociedade com sede na 
Cidade e Estado de Sao Paulo, Rua Minas de Prata, n? 30, 22 andar, Vila Olimpia, CEP 04552-080, inscrita no CNPJ/ME 
sob o n2 04.661.817/0001-61, autorizada pela CVM para o exercicio profissional de administragao de carteiras de valores 
mobiliarios na categoria "gestor de recursos" conforme Ato Declaratorio ne 13.189, de 12 de agosto de 2013.

1.2 Historico de gestao

A Kinea Private Equity Investimentos foi constituida em 2007, sendo liderada por ex executives do BankBoston 
objetivo de fazer gestao de investimentos de longo prazo de forma independente, mas com o respaldo de urn grande 
grupo financeiro, o Itau Unibanco, trazendo solidez em seus processes e controles internes. Possui R$55,7 bilboes de 
AUM entre os segmentos de private equity, hedge funds, real estate e infraestrutura.

com o

Time de Investimentos e Gestao

A equipe de gestao da Kinea Private Equity tern como representante o Camilo Cabianca Ramos e conta com urn Time 
Senior composto por 7 profissionais de vasta experiencia no mercado financeiro, trabalhando e investindo juntos ha 
mais de 20 anos.
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Fonte: Apresenta;3o Kinea PE V Feeder Institucional I FIP Multiestrategia 08.2021

Gestor

Camilo Cabianca Ramos

Camilo e graduado em administra^ao de empresas pela Funda^ao Getulio Vargas (EAESP-FGV), tendo cursado urn 
semestre academico na Tulane University (EUA). Faz parte da equipe Kinea desde abril de 2011. Possui mais de 15 anos 
de experiencia no mercado financeiro, dos quais 10 em Private Equity. Camilo iniciou sua carreira na Rosenberg Partners 
e trabalhou por 6 anos na area de Investment Banking do Banco Itau BBA, executou diversos projetos de M&A e ofertas 
publicas de a<;6es. Atualmente, e membro do Conselho de Administra?ao do Grupo A Educagao e da Verzani & Sandrini 
e esteve envolvido diretamente nas transa?6es de Delfin Imagem, Eliane Revestimentos Ceramicos, Grupo ABC, AGV 
Logistica e Cobasi.

Estrategia

O fundo de investimento utilizara a estrategia de private equity com participagao minoritaria nas companhias investida, 
visando a quantidade de oportunidades de mercado endere^avel maior, a concorrencia de poucos players bem 
estabelecidos, a voluations de desconto minoritarios, o risco relative das operates de estruturas protetivas e mais 
alavancadas de retorno e o modelo de gestao ativa sem controle.

Com os seguintes mveis de estrategia:
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Nivel Estrategico:

• Indicacao de membro (s) do concelho de Administragao, com atuagao ativa;
• Sugestao de membros independentes com qualidade e experiencias para o momento das empresas, conforme 

necessidade;
• Suporte na definigao estrategica de longo prazo.

Nivel Tatico:

• Criagao de comites para tratar de temas especificos (permanentes ou nao);
• Possibilidade de trazer membros externos com conhecimento especifico para cada tema.

Nivel Operational:

• Indicagoes de executives com o perfil adequado as empresas e aos acionistas;
• Lideranga em assuntos especificos ligados a conhecimento da Kinea (ex: aquisigoes, estrutura de capital, 

processo de abertura de capital).

1.3 Portfolio

Conforme citada na Apresentagao da Kinea PE V Feeder Institucional I FIP Multiestrategia de agosto de 2021 
disponibilizada pela gestora.

O Gestor ja realizou 15 transagoes, sem perdas de capital, ate a presente data, comprometendo aportes que 
aproximadamente R$ 2,5 bilboes. Vale ressaltar que a Kinea realizou investimentos em empresas que julga ser lideres 
de mercado ou lideres regionais, aumentando a liquidez do portfolio dada a sua relevancia estrategica, das 8 transagoes 
realizadas ate 2018 o gestor obteve 7 saidas totals:

somam

Companhia Setor Estrategia de Saida Comprador

Venda para EstrategicoEducajloWIZARD Bites#*.!

ui/das
AhourldtCims O tocanicrta

Locacao Venda para Estrategico

2 Grupo
Delfin ■W* /xxv

OmnicomGroup

Fusao e IPOSaiide
* l.« •TW&VKiJcrtr

ape, Midia Venda para Estrategico

©AVENIDA Nao ReaiizadoVarejo

elaane Venda para EstrategicoIndustria MOHAWK

UNtNTER
Educacao Pagamento antecipado

I LMS\Logistics Venda para Estrategico

Fonte: Apresentagao da Kinea PE V Feeder Institucional I FIP Multiestrategia de agosto de 2021
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Estudo de caso:

Delfin
A Clmica Delfin Gonzalez Miranda S.A., e uma sociedade anonima de capital fechado, constituida em novembro de 1986, 
com sede na Avenida Antonio Carlos Magalhaes, 442 no bairro do Itaigara - Salvador, Bahia.

Tem como objetivo a presta?ao de servigos, diretamente, por meio de pessoas conveniadas ou contratadas, de medicina 
diagnostica, em todos os seus campos e areas, inclusive nas areas de radiologia, diagnostico por imagem, metodos 
graficos, analises clmicas, medicina nuclear, patologia clmica, laboratorial e outras, podendo manter laboratories, 
participar de pesquisas, prestar services auxiliares e desenvolver atividades complementares ou de suporte a essas 
atividades, bem como a participafao em outras sociedades ou outros empreendimentos.

Possui seis unidades, sendo cinco na Bahia (Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana e Santo Antonio de Jesus) e 
uma em Natal - RN.

A companhia iniciou no portfolio da Kinea em Janeiro de 2013, apresentou TIR Bruta no periodo de 23,2% conforme 
exposto no grafico abaixo. O ativo foi desinvestido em novembro de 2016.

23,2%

11,2%
7,3%:

M%

W Grupo
y Delfin

TIR Bruta % 
IPCA %

CZD cdi %
EZH IBOVESPA %

Entrada: Jan-13 
Saida: Nov-16 
MOIC Bruto: 2.2x

Fonte: Apresentagao da Kinea PE V Feeder Institucional I FIP Multiestrategia de agosto de 2021

Unidas

A Companhia de Locagao das Americas ("Companhia", "Controladora", "Grupo" ou "Locamerica"), foi constituida em 
18 de julho de 2008, e uma sociedade anonima de capital aberto registrada na Bolsa de Valores (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcao) e suas agoes sao negociadas em Novo Mercado, IBOV e IBrX-100 sob o codigo 'LCAM3'.

A Companhia tem a sua sede em Luxemburgo, Belo Horizonte, MG - Brasil. Atuando em diversos estados brasileiros, 
por meio de suas filiais e tem por objeto as seguintes atividades:
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• Locagao de veiculos nacionais e importados com ou sem motorista, aluguel de maquinas e equipamentos e 
intermediafao de negocios em geral -segmento "Gestao de frotas" e "RAC" (Locamerica, Unidas S.A., Unidas 
Agro Locagao de Veiculos S.A. (incorporada em 1° de fevereiro de 2021), Unidas Veiculos Especiais S.A., Amorim 
& Amorim Ltda. e Costa Dourada Veiculos Ltda.;

• Compra e revenda de veiculos usados (Acelero Comercio de Veiculos S.A. e Unidas Comercial de Veiculos S.A.);
• Gestao de frota de terceiros e intermedia$ao de negocios em geral (Agile Gestao de Frotas e Servigos S.A. e 

Unidas S.A.);
• Gerenciamento de franquias (Unidas Franquias do Brasil S.A.);
• Solu?6es para rastreamento, telemetria e IOT - Internet of Thinking (Iter Tecnologia S.A.).

Em 30 de setembro de 2021, a frota do Grupo era composta por: 180.864 veiculos, no qual a frota e renovada apos o 
termino de sua vida util-economica, de acordo com as caracteristicas dos veiculos locados e das condigoes dos contratos 
firmados com os clientes.

A companhia iniciou no portfolio da Kinea em julho de 2011, apresentou TIR Bruta no periodo de 12,2% conforme 
exposto no grafico abaixo. O ativo foi desinvestido em margo de 2018.

12,2%Ha io,6%—

Y

inidas
; Aluguel de Garros
■ Entrada: Jul 11 
Saida: Mar-18 

i MOIC Bruta: 2,lx

TIR Bruta % 
IPCA %

ED cdi %
I BO VESPA %

Fonte: Apresenta?ao da Kinea PE V Feeder Institucional I FIR Multiestrategia de agosto de 2021
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1.4 Definigao de FIP

O Fundo de Investimento em Participa^oes (fundo), constitufdo sob a forma de condomfnio fechado, e uma comunhao 
de recursos destinados a aquisifao de agoes, debentures, bonus de subscri^ao, ou outros ti'tulos e valores mobiliarios 
conversiveis ou permutaveis em agoes de emissao de companhias, abertas ou fechadas, participando do processo 
decisorio da companhia investida, com efetiva influencia na definigao de sua poh'tica estrategica e na sua gestao, 
notadamente atraves da indicagao de membros do Conselho de Administra?ao.

Sempre que o fundo decidir aplicar recursos em companhias que estejam, ou possam estar envolvidas em processo de 
recupera^ao e reestruturagao, sera admitida a integralizagao de cotas em bens ou direitos, inclusive creditos, desde que 
tais bens e direitos estejam vinculados ao processo de recuperagao da sociedade investida e desde que o valor dos 
mesmos esteja respaldado em laudo de avaliatpao elaborado por empresa especializada.

A participagiao do fundo no processo decisorio da companhia investida pode ocorrer:

- pela deten?ao de a?6es que integrem o respective bloco de controle,

- pela celebra^ao de acordo de acionistas ou, ainda,

- pela celebra?ao de ajuste de natureza diversa ou adogao de procedimento que assegure ao fundo efetiva influencia 
na definigao de sua poh'tica estrategica e na sua gestao.

Uma das vantagens do FIR e a possibilidade da empresa que ainda nao possui um estagio e um porte que Ihe permita 
acessar o mercado atraves de oferta primaria de agoes, mas que necessita de capital para desenvolver seus negocios 
venha captar recursos fornecidos por investidores.

Caracterfsticas Gerais1.5

Informa^des Gerais

Publico Alvo: Investidores qualificados.

Situagao Atual: Em fase pre-operacional.

Tipo do Fundo: Fundo de Private Equity de 
condomfnio fechado (FIP).
Setores: subsetores de (i) varejo de vestuario, (ii) 
varejo de alimentos, e (iii) varejo de material de 
construgao, dentre outros.

Taxas

Taxa de Administragao: 1,85% a.a.
Taxa de Performance: 20% acima do retorno 
de IPCA + 6,5%

Retorno Alvo: IPCA +20%

Instituigoes

Administrador: Intrag DTVM
Prazos

Prazo de Investimentos
Prazo de Duragao do fundo: 10 anos, contados 
da Data de Infcio do Fundo, podendo ser 
prorrogado
Perfodo de Investimento: 5 anos contados da 
Data de Infcio do Fundo.
Perfodo de Desinvestimento Nao informado.

Gestao: Kinea Investimentos

Gestor: Camilo Cabianca Ramos

Custodiante: Itau Unibanco
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2.2 Ativos em carteira
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Setor PET SHOP

O setor de Pet Shop no Brasil esta entre os tres maiores mercados do mundo, ficando atras dos Estados Unidos e a 
China. Em 2020, o pais fechou com entorno de R$ 40,1 bilhoes de faturamento, 13,5% a mais do que no ano anterior, 
segundo projegao do Institute Pet Brasil.

Com a pandemia foi gerada uma maior tra^ao no setor, que ja estava em crescimento, fortalecendo a tendencia de 
humanizagao dos animais com oferta de produtos Premium, atendendo todas as necessidades dos bichos de estimate.

O comercio eletronico hoje corresponde a 4,4% do faturamento do setor (R$ 1,5 bilhao), ganhando impulse no ano 
passado. O mercado pet e composto por empresas de pequeno porte, sendo que mais de 90% sao pequenas e medias 
empresas, as grandes redes correspondem a 10% do faturamento, que tambem tiveram crescimento.

"Conforme os numeros atualizados, foi apontado que mesmo com as dificuldades perante a crise que veio junto da 
pandemia, as farmlias nao deixaram de cuidar de seu pet", comenta o presidente-executivo do IPB, Nelo Marraccini. 
"Acreditamos que o consumidor ao longo de 2021, deve continuar a oferecer esses produtos que em grande parte sao 
produzidos pelo Brasil e para os pets brasileiros. A rede varejista para pets e ampla, e e caracterizada pela alta 
capilaridade, e foi essencial para as farmlias durante o periodo da covid-19".

Canal de acesso

Os Pet shops pequenos e medios sao os principals canais de acesso aos produtos, representando praticamente metade 
de todas as vendas do setor (48,1%); seguidos por clmicas e hospitals veterinarios (17,9%); agro-lojas (10,2%); varejo 
alimentar (9%); pet shops de grande porte (7,3%); e-commerce (5,2%); e outros como clubes de servi?o, lojas de 
conveniencia, entre outros (2,3%). O comercio eletronico tambem continua crescendo, indicando uma mudang:a 
progressiva de habitos das farmlias que possuem pet. Em 2020, esse comercio eletronico representou 4,6% das 
aquisi?5es de produtos, mas cresceu isoladamente 25% em rela?ao a 2019.

Proje^ao de crescimento em 2021
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Para 2021 a project) do Institute Pet Brasil aponta que setor pet deve crescer 13,8% com base nos numeros 
apresentados no l9 trimestre deste ano, setor deve chegar a R$ 46,5 bilboes em faturamento. Pet shops pequenos e 
medio representam praticamente metade de toda movimentagao.

COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A. CNPJ: 53.153.938/0001-08

Trata-se de uma companhia fundada em 1985, que nasceu como loja de produtos agropecuarios, devido a falta de 
ragoes para animais na epoca, e com o passar do tempo, a empresa passou a focar em animais de pequeno porte. A 
Cobasi foi pioneira em estabelecer o conceito de shopping para animais, na decada de 90 que a empresa abriu sua 
primeira loja do tipo megastore, reunindo diversos produtos pets em grandes lojas, modelo que mantem ate o 
momento.

A Cobasi possui 120 lojas, a maioria no Estado de Sao Paulo, e outras 11 em constru?ao, com meta de abrir 30 a 40 lojas 
no ano de 2021 e manter o ritmo em 2022, faturou R$ 1,5 bilhoes no ano de 2020 e espera faturar 2 bilhoes no ano de 
2021.

A empresa tern como socios fundadores a familia Nassar, o senhor Rames Nassar e seus filhos Joao, Ricardo e o Paulo 
Nassar atualmente co-fundador e CEO.

Desde de 2008 a Cobasi possui site, mas so em 2018 passou a digitalizar, a empresa realizou urn acordo societario com 
a consultoria Omni55, que auxiliou a digitaliza?ao de empresas como a Loja Americanas. A?ao que auxiliou a enfrentar 
a pandemia que veio logo depois, entorno de 25% da receita vem de canais digitais.

Alem do investimento em lojas ffsicas e no digital, a Cobasi pretende realizar aquisi^oes e se tornar um ecossistema 
vertical de produtos pets. A companhia ja trabalha conectando seus clientes com parceiros para consultas veterinarias, 
banho e tosa, e com expectativa de incorporar tambem os services de adestradores, dogwalkers e petsitters.

A Kinea Investimentos, aportou R$ 300 milhoes na companhia Cobasi em troca de uma participa?ao minoritaria, 
expandindo os negocios no segmento pet, e posicionando a segunda maior varejista pet do Brasil para um piano 
agressivo de expansao, que envolve M8iAs e um IPO no future proximo.

O objetivo do investimento e ser usado para digitalizagao da companhia, abertura de novas lojas fisicas e na cria^ao de 
um ecossistema de services para animais.
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Fonte: Apresenta?ao Kinea PE V Feeder Institucional I FIP Multiestrategia 2021.08

Com a entrada de capital por parte dos fundos, a companhia ter3 ~R$450m de Caixa h'quido permitindo a acelera?ao do 
piano de expansao de lojas, digitaliza?ao e implementagao da prestagao de novos servigos.

Situagao do fundo3

O Fundo foi constituido em 05 de setembro de 2021, sob a forma de condomi'nio fechado. Sua oferta foi registrada na 
CVM em 27 de setembro de 2021, sendo serie unica - Classe B, nos termos da Instrugao da CVM n^ 578, de 17 de margo 
de 2021, conforme alterada, e da Instrugao da CVM n? 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrugao 
CVM n.9 578/16" e "Instrugao CVM n.9 400/03", respectivamente).

O Fundo e destinado a Investidores Qualificados, que se qualifiquem como Investidores Institucionais. A Oferta e 
composta por no rnmirno 700.000 (setecentas mil) cotas, totalizando o montante de R$700.000.000,00 (setecentos 
milhoes de reals), considerando o prego de R$ 1.000,00 (urn mil) por cota.

Sendo subscrito o montante minimo de 100.000 (cem mil) de cotas, devendo totalizar o montante rnmirno de 
investimento por investidor de R$100.000.000,00 (cem milhoes de reais).
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4 Conclusao

Conclusao sobre o Fundo4.1

0 objetivo do fundo e prover rendimentos de longo prazo aos quotistas por meio da aloca^ao de seus recursos na 
aquisigao de ativos do segmento de Private Equity. 0 gestor do fundo Kinea Private Equity Investimentos S.A. CNPJ: 
04.661.817/0001-61, e uma gestora de vasta experiencia no mercado de Private Equity com experiencia de atua?ao a 
mais de 20 anos. Realiza seus investimentos baseando-se em uma metodologia como objetivo a gestao de fundos de 
mvestimento em participagoes (private Equity), como tambem no mercado nacional ou internacional. Podendo prestar 
servigos de assessoria tecnica e administrative na area de investimentos no mercado financeiro e de capitais.

Trata-se de um Fundo de Investimentos participagoes constituido sob a forma de condommio fechado, com prazo 
de duragao de 10 anos. Com alvo de investimento pelo Fundo as Cotas Classe B emitidas pelo Fundo Investido, que por 
sua vez tern como objetivo a realizagao de investimentos em agoes, bonus de subscrigao, debentures conversiveis e 
outros tftulos e valores mobiliarios conversiveis ou permutaveis em agoes, de emissao de Sociedades Alvo ou Sociedades 
Investidas, conforme previsto no regulamento do Fundo Investido e na Instrugao CVM 578/16. O Fundo podera investir 
de acordo com sua politica de investimentos exposta na CVM em debentures, publicas ou privadas, conversiveis ou nao 
em agoes nao incorra em restrigoes estabelecidas pela regulamentagao especifica aplicavel a RPPS.

em

E importante destacar que a captagao do fundo de investimento Master sera de R$ 2 bilboes (dois bilboes de reais) e o 
Feeder de aproximadamente R$ 200 a 500 milhoes (duzentos a quatrocentos milhoes de reais), sendo enderegado R$ 
300 milhoes (trezentos milhoes de reais) para a companhia Cobasi, ou seja, ate o momento a companhia investida pelo 
fundo apresentam apenas 15% do portfolio total.

Analisando o setor de atuagao da companhia Cobasi, o segmento de Pet Shop tern apresentado crescimento nos ultimos 
anos mesmo com a pandemia foi gerada uma maior tragao no setor, que ja estava em crescimento, fortalecendo a 
tendencia de humamzagao dos animais com oferta de produtos premium, atendendo todas as necessidades dos bichos 
de estimagao.

E imprescindivel obter a compreensao de que os RPPSs devem assumir mais riscos 
das reservas tecnicas para poderem superar suas metas, diversificando a carteira de investimentos 
buscar eficiencia na gestao dos recursos. O investimento na economia real se demonstra eficiente 
rentabilidades satisfatorias no longo prazo, em contrapartida, deve ser considerada pelo investidor a percepgao que, 
maiores retornos sao acompanhados por maiores exposigoes a riscos. Portanto, e fundamental ter o entendimento 
quanto aos principals riscos que o investimento income. No caso do fundo em analise, os principals riscos sao: de nao 
obter a rentabilidade desejada; da liquidez reduzida e o desempenho do mercado de atuagao. Consideramos importante 
a leitura dos principals fatores de risco, detalhados no regulamento do fundo e no anexo deste relatorio.

Conforme PORTARIA MPS N2 402, de 10 de dezembro de 2008, artigo 16, os tftulos e valores mobiliarios integrantes 
das carteiras dos RPPS's, devem ser consideradas a marcagao a mercado para o enquadramento da carteira. 
avaliagao, o fundo esta enquadrado no que determina a Resolugao CMN n^ 3.922/2010 e suas alteragoes, artigo 82, 
Inciso IV Almea "a", nao havendo impedimento para aportes de recursos pelos RPPSs (regulamento v. 10/08/2021).

na gestao dos recursos garantidores 
com objetivo de 

na busca por

Em nossa
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4.2 Conclusao para o MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDIENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS DE MARINGA

A polftica de investimentos do RPPS elaborada para o exerdcio de 2021 permite aloca?ao no limite superior de ate 
5,00% em fundos enquadrados no Artigo 8°, Inciso IV Almea "a", da Resolu?ao CMN 3.922/2010 e suas altera?oes. 
Atualmente, a carteira do RPPS possui investimentos neste subsegmento, no valor total de R$ 6.274.643,33 
representando 1,12% total da carteira, dentro do limite tragado, possibilitando novos investimentos no segmento.

Atualmente, o RPPS possui investimentos em fundos com estrategias semelhantes. Cabe destacar que a estrategia de 
macro alocagao recomendada para investimentos de longa maturagao, e direcionados a capturar os resultados da 
recuperagao da economia real, sugere investimentos em produtos deste segmento ate o limite maximo permitido pela 
Resolugao CMN n^ 3.922/2010 e suas alteragoes.

O fundo e constituido sob a forma de condominio fechado, com prazo de 10 anos de duragao. Desta forma, nao e 
permitido o resgate de cotas.

Diante da analise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, consideramos importante a 
exposigao no segmento para proporcionar diversificagao ao portfolio, entretanto, ressaltamos que ate o momento da 
presente analise o fundo adquiriu apenas uma companhia representando aproximadamente 15% do capital do fundo. 
Nao obtivemos maiores informagoes sobre as demais companhias que compoem o pipeline do fundo, embora seja usual 
diante do modelo de gestao, nao permite uma analise aprofundada acerca do investimento, portanto, nao 
recomendamos a exposigao.

A administradora/gestora cumpre os requisites exigidos na lista exaustiva das instituigoes que atendem as novas 
condigoes estabelecidas na Resolugao CMN n^ 4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, § 2^, Inciso I, portanto, 
o fundo esta apto para receber aportes do RPPS.

Na opgao de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverao estar credenciados, em obediencia aos 
requisites da Resolugao CMN ne 3.922/10, Artigo 1Q, § l9, Inciso VI, e § 39, Portaria MPS 519/2011 e alteragoes, 
considerados aptos pelo orgao colegiado competente do RPPS.

Santos, 22 de novembro de 2021.

Credito & Mercado - Consultoria em Investimentos
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5. Fatores de Risco

Segue abaixo os riscos que o fundo esta exposto, conforme descrito no Artigo 58 do regulamento do Fundo:

(i) Risco de Liquidez: consiste no risco de redu?ao ou inexistencia de demanda pelos ativos integrantes da 
Carteira nos respectivos mercados em que sao negociados, devido a condi?6es espedficas atribuidas 
ativos ou aos proprios mercados em que sao negociados. Em virtude de tais riscos, o Fundo podera encontrar 
dificuldades para liquidar posi?6es ou negociar os referidos ativos pelo pre?o e no tempo desejados, de 
acordo com a estrategia de gestao adotada para o Fundo, o qual permanecera exposto, durante o respective 
penodo de falta de liquidez, aos riscos associados aos referidos ativos, que podem, inclusive, obrigar o Fundo 
a aceitar descontos nos seus respectivos pre^os, de forma a realizar sua negocia^ao em mercado. Estes 
fatores podem prejudicar o pagamento de amortizagoes e resgates aos Cotistas, nos termos do Regulamento.

a esses

(n) Risco relacionado ao Resgate e a Liquidez das Cotas: o Fundo, constituido sob forma de condominio 
fechado, nao admite o resgate de suas Cotas a qualquer momento. A amortiza?ao das Cotas sera realizada a 
medida que o Fundo tenha disponibilidade para tanto, na forma prevista neste Regulamento, ou na data de 
liquidate do Fundo. Alem disso, o mercado secundario de cotas de fundos de investimento e muito pouco 
desenvolvido no Brasil, havendo o risco para os Cotistas que queiram se desfazer dos seus investimentos 
Fundo, de nao conseguirem negociar suas Cotas em mercado secundario em fun$ao da potencial ausencia 
de compradores interessados. Assim, em razao da baixa liquidez das Cotas e observado o disposto 
Regulamento, os Cotistas poderao ter dificuldade em realizar a venda das suas Cotas e/ou poderao obter 
pregos reduzidos na venda de suas Cotas.

no

no

(iii) Risco de Concentrator o Fundo devera aplicar, no mmimo, 95% (noventa e cinco por cento) de 
patrimonio liquido em Cotas do Fundo Investido, o que implicara na concentrate dos investimentos do 
Fundo em ativos emitidos por urn unico emissor e de pouca liquidez. Quanto maior 
recursos aplicados pelo Fundo em ativos de 
Desta forma, o Fundo estara sujeito

previstos no respective regulamento do Fundo Investido. O resultado do Fundo dependera dos resultados 
atingidos pelo Fundo Investido.

(iv) Riscos relacionados ao Investimento do Fundo Investido nas Sociedades Investidas: embora o Fundo 
Investido tenha participate no processo decisorio das Sociedades Investidas, salvo nas hipoteses previstas 
na regulamentato aplicavel, nao ha garantias de (i) bom desempenho das Sociedades Investidas, (ii) 
solvencia das Sociedades Investidas ou (iii) continuidade das atividades das Sociedades Investidas. Tais riscos, 
se materializados, podem impactar negativa e significativamente os resultados do Fundo Investido e, 
portanto, da Carteira e o valor das Cotas. Os investimentos do Fundo Investido poderao ser feitos em 
companhias fechadas, as quais, embora tenham de adotar as praticas de governan^a indicadas 
regulamento do Fundo Investido, nao estao obrigadas a observar as mesmas regras que companhias abertas

seu

a concentrate de
mesmo emissor, maior e o risco que o Fundo esta exposto. 

mesmos riscos do Fundo Investido, conforme fatores de risco

um

aos

no
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relativamente a divulgagao de suas informa?6es ao mercado e a seus acionistas, o que pode representar 
dificuldade para o Fundo Investido quanto (i) ao bom acompanhamento das atividades e resultados da 
Sociedade Investida, e (ii) a correta decisao sobre a liquidagao do investimento, o que pode afetar o valor da 
carteira do Fundo Investido e, consequentemente, o valor da Carteira e das Cotas. 0 Fundo Investido pode 
ter participagoes minoritarias em Sociedades Investidas, o que podera limitar sua capacidade de proteger 
seus interesses em tais Sociedades Investidas. Ainda que, quando da realizagao de aporte de capital 
determinada Sociedade Alvo ou Sociedade Investida, o Fundo Investido tendem negociar condigoes que Ihe 
assegurem direitos para proteger seus interesses em face da referida Sociedade Alvo ou Sociedade Investida 
e dos demais acionistas, nao ha garantia que todos os direitos pleiteados serao concedidos ao Fundo 
Investido, o que pode afetar o valor da carteira do Fundo Investido e, consequentemente, o valor da Carteira 
e das Cotas.

uma

em uma

(v) Risco de Governanga: caso o Fundo venha a emitir novas Cotas ou caso seja criada uma nova classe de 
Cotas, mediante deliberagao em Assembleia Geral de Cotistas, os novos cotistas podem modificar a relagao 
de poderes para alteragao deste Regulamento. De igual modo, os atuais Cotistas, desde que titulares de 
determinada quantidade de Cotas para fins de observancia do quorum previsto neste Regulamento, o qual 
pode ser, em determinados casos, a maioria dos presentes a Assembleia Geral, poderao, independentemente 
da presenga da totalidade dos Cotistas do Fundo na respectiva Assembleia Geral de Cotistas, ou, ainda, do 
voto afirmativo da totalidade dos Cotistas do Fundo ou mesmo, em determinados casos, da maioria das Cotas 
emitidas, na respectiva Assembleia Geral de Cotistas, aprovar alteragoes ao presente Regulamento 
autorizagao da pratica de atos nao previstos ou em excesso ao previsto neste Regulamento. Tais alteragoes 
ou atos poderao afetar o modo de operagao do Fundo ou resultar em custos adicionais ao Fundo de forma 
contraria ao interesse de parte dos Cotistas.

(vi) Possibilidade de endividamento pelo Fundo: o Fundo podera contrair ou efetuar emprestimos nas 
hipoteses previstas neste Regulamento, de modo que o patrimonio h'quido do Fundo podera ser afetado em 
decorrencia da eventual obtengao de tais emprestimos.

(vii) Ausencia de Direito de Controlar as Operagoes do Fundo: os Cotistas, em geral, nao terao oportunidade 
de participar nas operagoes do dia a dia do Fundo. A propriedade das Cotas nao confere aos seus titulares a 
propriedade direta sobre os ativos a serem investidos pelo Fundo ou sobre fragao ideal especffica de tais 
ativos. Os direitos dos Cotistas sao exercidos sobre todos os ativos da carteira de modo nao individualizado, 
proporcionalmente ao numero de Cotas detidas.

ou a

(viii) Riscos relacionados as Sociedades Investidas e riscos setoriais: uma parcela significativa dos 
investimentos do Fundo Investido sera feita em titulos ou valores mobiliarios de emissao de Sociedades 
Investidas, o que, por sua natureza, envolve riscos do negocio, financeiros, do mercado e/ou legais. Embora 
o Fundo Investido tenha sempre participagao no processo decisorio das respectivas Sociedades Investidas, 
nao ha garantias de (i) bom desempenho de quaisquer das Sociedades Investidas, (ii) solvencia das 
Sociedades Investidas e (iii) continuidade das atividades das Sociedades Investidas. Tais riscos, se
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materializados, podem impactar negativa e significativamente 
Fundo Investido e o 
avaliarao corretamente

os resultados da carteira de investimentos do 
valor das cotas do Fundo Investido. Nao se pode garantir que o Administrador e o Gestor 

—■ a natureza e a magnitude dos varies fatores que podem afetar o valor de tais 
investimentos. Movimentos de pregos e do mercado em que sao feitos os investimentos do Fundo Investido 
podem ser volateis e uma variedade de outros fatores a eles inerentes e de diffcil previsao, tais 

e mternacionais, podem afetar de forma significativa os 
e o valor de seus investimentos. Consequentemente, o

. , periodo especifico pode nao ser necessariamente urn indicative dos
resultados que podem ser esperados em penodos futures.

como
acontecimentos economicos e politicos nacionais 
resultados das atividades do Fundo Investido 
desempenho do Fundo Investido em urn

o Fundo Investido pretende participar do processo de tomada de decisoes estrategicas de cada uma das 
Sociedades Investidas. Embora tal participa5ao em algumas circunstancias 
estrategia de investimento do Fundo Investido

possa ser importante para a
... e P°ssa aumentar a capacidade do Fundo Investido de

admmistrar seus investimentos, tambem pode sujeitar o Fundo Investido a reivindicafoes a que ele nao 
estaria sujeito se fosse apenas urn investidor passivo. Por exemplo, 
tenha sua falencia decretada

caso alguma das Sociedades Investidas 
haja a desconsideragao da personalidade jundica deou caso

uma Sociedade
responsabihdade pelo pagamento de determinados passives da Sociedade Investida podera ser 

atnbuida ao Fundo Investido, impactando o valor das Cotas, e podendo, inclusive, gerar patrimonio llquido 

negativo e sujeitar os cotistas do Fundo Investido a realizarem aportes adicionais de 
Investido, o que, por sua

Investida, a

recursos no Fundo
_ vez' P°deria resultar, inclusive, na hipotese de o Fundo solicitar aos Cotistas a

realiza?ao de aportes adicionais de recursos no Fundo.

Uma Parcela dos investimentos do Fundo Investido pode envolver investimentos 
emissao de companhias abertas

em valores mobiliarios de
em companhias que venham a abrir seu capital. Investimentos 

companhias abertas podem sujeitar o Fundo Investido a riscos que variam em tipo e grau daqueles 
nos investimentos em companhias fechadas. Tais riscos incluem.

ou
em

envolvidos
sem limitagao, maior volatilidade na 

avauapao de ta.s companhias, maiores obriga?6es de divulga?a~o de informal sobre tais companhias,

'mites a capacidade do Fundo Investido de alienar tais valores mobiliarios em determinados momentos 
(inclusive dev,do ao conhecimento, pelo Fundo Investido, de informafoes nao publicas relevantes) maior 
probabil'dade de propositura de a?6es pelos acionistas contra os membros do conselho de administragao

dessas companhias, processes administrativos movidos pela CVM e aumento nos custos relacionados a cada 
urn desses riscos.

Investimentos em Sociedades Investidas envolvem riscos relacionados
^ aos setores em que as Sociedades

nvestidas atuam. Nao ha garantia quanto ao desempenho de quaisquer desses setores, tampouco
de que o desempenho de cada uma das Sociedades Investidas acompanhe pari passu o desempenho medio 

o seu respective setor. Adicionalmente, ainda que o desempenho das Sociedades Investidas acompanhe o 
desempenho das demais empresas do seu setor de atua?ao, nao ha garantia de que o Fundo Investido e os 
seus cotistas nao experimentarao perdas, nem ha certeza quanto a possibilidade de eliminafao de tais riscos.

certeza
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0 Fundo Investido podera investir em Sociedades Investidas que atuam em setores regulamentados. As 
operates de tais Sociedades Investidas estarao sujeitas ao cumprimento da regulamenta^ao aplicavel, 
podendo estar sujeitas a um maior grau de regulamentagao tanto em decorrencia de novas exigencias quanto 
de regulamentagao de mercados anteriormente nao regulamentados. Os pregos podem ser controlados 
artificialmente e os onus regulatorios podem aumentar os custos operacionais dessas Sociedades Investidas. 
Dessa forma, a cria?ao de regulamentagao ou a alteragao de regulamenta^ao ja existente pode afetar o 
desempenho das Sociedades Investidas. Em fungao de diversos fatores relacionados ao funcionamento de 
orgaos publicos dos quais o Fundo Investido pode vir a depender no desempenho de suas operates, nao ha 
garantias de que o Fundo Investido conseguira exercer todos os seus direitos como acionista das Sociedades 
Investidas, ou como adquirente ou alienante de a?6es ou outros valores mobiliarios de emissao de tais 
Sociedades Investidas, nem de que, caso o Fundo Investido consiga exercer tais direitos, os efeitos obtidos 
serao condizentes com os seus direitos originais e/ou obtidos no tempo esperado. Tais fatores poderao 
impactar negativamente a rentabilidade da carteira de investimentos do Fundo Investido e, 
consequentemente, do Fundo.

Nao obstante a diligencia e o cuidado do Administrador, os pagamentos relatives aos valores mobiliarios de 
emissao das Sociedades Investidas, como dividendos, juros sobre o capital proprio e outras formas de 
remunera^ao e bonificagao, podem vir a se frustrar em razao da insolvencia, falencia, mau desempenho 
operacional da respectiva Sociedade Investida, ou, ainda, outros fatores. Em tais ocorrencias, o Fundo 
Investido e os seus cotistas poderao experimentar perdas, nao havendo qualquer garantia ou certeza quanto 
a possibilidade de eliminagao de tais riscos.

No processo de desinvestimento de uma Sociedade Investida, o Fundo Investido pode ser solicitado a 
oferecer informagoes sobre o negocio e situagao financeira de uma Sociedade Investida tfpicas em situagoes 
de venda de participagao societaria. 0 Fundo Investido pode desconhecer ativos insubsistentes e passives 
supervenientes que poderao gerar obrigagao de indenizagao pelo Fundo Investido aos adquirentes da 
Sociedade Investida, o que pode afetar o valor das Cotas. Ademais, o processo de desinvestimento podera 
ocorrer em etapas, sendo possivel que o Fundo Investido, com a diminuigao de sua participagao na Sociedade 
Investida, perca gradualmente o poder de participar no processo decisorio da Sociedade Investida, o que 
pode afetar sua capacidade de agregar valor ao respective investimento.

(ix) Risco de Mercado: consiste no risco de flutuagoes nos pregos e na rentabilidade dos ativos integrantes 
da Carteira, os quais sao afetados por diversos fatores de mercado, como liquidez, credito, alteragoes 
politicas, economicas e fiscais. Essas oscilagoes de prego podem fazer com que determinados ativos sejam 
avaliados por valores diferentes ao de emissao e/ou contabilizagao, podendo acarretar volatilidade das Cotas 
e perdas aos Cotistas.

(x) Risco de Precificagao dos Ativos: a precificagao dos titulos e valores mobiliarios e demais ativos 
financeiros integrantes da carteira de investimentos do Fundo Investido e da Carteira sera realizada de 
acordo com os criterios e procedimentos para registro e avaliagao de titulos e valores mobiliarios e demais
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operates estabelecidas neste Regulamento, no regulamento do Fundo Investido e na regulamentafao 
vigor, havendo o risco de que a avalia?ao da Carteira nao reflita necessariamente o valor da Carteira quando 
da venda de ativos. Referidos criterios de avaliafao de ativos, tais como os de marcafao a mercado, poderao

ocasionar variagdes no valor dos ativos do Fundo Investido e do Fundo, podendo resultar em perdas aos 
Cotistas.

em

(xi) Risco de Credito: consiste no risco de inadimplemento atraso no pagamento de juros e/ou principal 
pelos emissores dos ativos ou pelas contrapartes das operates do Fundo, podendo ocasionar, conforme o 
caso, a redu^ao de ganhos ou mesmo perdas financeiras ate o valor das operates contratadas 
liquidadas. Altera^oes e equivocos na avaliagao do risco de credito do emissor podem acarretar oscilagoes 
no prefo de negocia^ao dos ativos que compoem a Carteira.

ou

e nao

(xn) R,scos de alteragao da legislate aplicavel aos RPPS, ao Fundo e/ou aos Cotistas: A legisla?ao aplicavel 

aos RPPS, ao Fundo, aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo, sem limitagao, leis 
tributarias e regulamenta?6es aplicaveis a RPPS, a exemplo da Resolugao 3.922, esta sujeita a altera?6es. 
Nesse caso, as disposi?6es previstas no Paragrafo Primeiro do Artigo 69 poderao ser aplicaveis e/ou 
implementadas, conforme o caso, o que podera impactar de maneira adversa o valor das Cotas, bem 
as condifoes para distribui^ao de rendimentos das Cotas.

como

(xiii) Riscos de Altera^oes da Legislagao Tributaria: altera^oes na legisla?ao tributaria ou 
interpreta?ao e aplica^ao podem implicar o aumento da carga tributaria incidente sobre o investimento no 
Fundo e o tratamento fiscal dos Cotistas. Essas altera?6es incluem, mas nao se limitam, a (i) eventual extin^ao 
de isengoes fiscais, na forma da legisla^ao em vigor, (ii) possiveis modifica?6es na ah'quota e/ou na base de 
calculo dos tributes existentes, (iii) cria?ao de tributes; bem como, (iv) mudan^as na interpreta?ao 
aplica?ao da legisla?ao tributaria em vigor por parte dos tribunais ou das autoridades governamentais. Os 
efeitos de medidas de altera^ao fiscal nao podem ser quantificados, no entanto, poderao sujeitar o Fundo, 
as cotas do Fundo Investido, os Outros Ativos e/ou os Cotistas a novos recolhimentos nao previstos 
imcialmente. Nao ha como garantir que as regras tributarias atualmente aplicaveis ao Fundo, as cotas do

Fundo Investido, aos Outros Ativos e aos Cotistas permanecerao vigentes, existindo o risco de tais regras 
serem

na sua

ou

modificadas no contexto de uma eventual reforma tributaria, o que podera impactar os resultados do 
Fundo Investido, bem como a rentabilidade de suas cotas, dos Outros Ativos e, consequentemente, os 
resultados do Fundo e a rentabilidade dos Cotistas. Com a edi?ao da lnstru?ao CVM 578, os FIPs puderam 
mvestir em cotas de outros FIP, inclusive de forma preponderante. No entanto, a legisla?ao tributaria ainda 
exige que, alem de aderente as regras de diversifica?ao da CVM, o FIP devera investir, no mmimo, 67% 
(sessenta e sete por cento) do seu patrimonio h'quido em agoes de sociedades anonimas, debentures 
conversiveis e bonus de subscri^ao. Desta forma, nao obstante o Fundo, nos termos do Regulamento, estar 
obrigado a investir 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimonio h'quido em Cotas Classe B do Fundo 
Investido, em atengao ao disposto no Artigo 44, §29, || da lnstrufao CVM 578, por nao atender aos requisites 
da legislate tributaria para aplicagao do tratamento tributario proprio de urn FIP, os Cotistas estarao 
sujeitos, com rela$ao aos rendimentos auferidos nas amortizagoes ou no resgate das Cotas, as ah'quotas
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regressivas do IR, que variam de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco decimos por cento) a 15% (quinze por 
cento), conforme o prazo do investimento, nos moldes da previsao do Artigo 12, §52, da Lei n2 11.312/06, 
combinado com o Artigo is, da Lei n2 11.033, de 21 de dezembro de 2004, ambos refletidos no Artigo 32, § 
52, e no Artigo 69 da lnstru?ao Normativa RFB n5 1.585, de 31 de agosto de 2015.

(xiv) Riscos de Acontecimentos e Percep$ao de Risco em outros Raises: o mercado de capitals no Brasil e 
influenciado, em diferentes graus, pelas conduces economicas e de mercado de outros paises, incluindo 
paises de economia emergente. A rea^ao dos investidores aos acontecimentos nesses outros paises pode 
causar um efeito adverse sobre 0 pre?o de ativos e valores mobiliarios emitidos no Pais, reduzindo o interesse 
dos investidores nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas, 0 que podera ter um efeito negative nos 
resultados do Fundo e na rentabilidade dos Cotistas.

(xv) Risco relacionado a Fatores Macroeconomicos e a Poh'tica Governamental: o Fundo tambem podera 
estar sujeito a outros riscos advindos de motives alheios ou exogenos ao seu controle, tais como a ocorrencia, 
no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinarios ou situates especiais de mercado ou, ainda, de eventos de 
natureza poh'tica, economica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante 
0 mercado financeiro e/ou de capitals brasileiro, incluindo variances nas taxas de juros, eventos de 
desvaloriza?ao da moeda e de mudan^as legislativas. Tais eventos podem resultar em (i) perda de liquidez 
dos ativos que compoem a Carteira, e (ii) inadimplemento por parte dos emissores dos ativos. O Fundo 
desenvolvera suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da politica 
economica praticada pelo Governo Federal. Ocasionalmente, 0 governo brasileiro intervem na economia 
realizando relevantes mudan^as em suas politicas. As medidas do Governo Federal para controlar a inflagao 
e implementar as politicas economica e monetaria tern envolvido, no passado recente, altera$6es nas taxas 
de juros, desvaloriza^ao da moeda, controle de cambio, aumento das tarifas publicas, entre outras medidas. 
Essas politicas, bem como outras condi^oes macroeconomicas, tern impactado significativamente a 
economia e 0 mercado de capitals nacional. A ado?ao de medidas que possam resultar na flutua^ao da 
moeda, indexa^ao da economia, instabilidade de pre?os, eleva?ao de taxas de juros ou influenciar a politica 
fiscal vigente poderao impactar o Fundo e os Cotistas de forma negativa.

(xvi) Risco relacionado a Morosidade da Justi^a Brasileira: o Fundo e/ou o Fundo Investido poderao 
partes de demandas judiciais relacionadas aos negocios das Sociedades Investidas, tanto no polo ativo 
quanto no polo passive. Em virtude da reconhecida morosidade do sistema judiciario brasileiro, a resolufao 
de tais demandas podera nao ser alcangada em tempo razoavel. Ademais, nao ha garantia de que o Fundo 
e/ou 0 Fundo Investido obterao resultados favoraveis em suas demandas judiciais. Os fatos mencionados 
acima poderao afetar de forma adversa 0 desenvolvimento dos negocios do Fundo Investido e, 
consequentemente, os resultados do Fundo e a rentabilidade dos Cotistas.

ser

(xvii) Amortizagao e/ou resgate das Cotas com cotas do Fundo Investido ou Outros Ativos integrantes da 
Carteira: o Regulamento contempla circunstancias em que as Cotas poderao ser amortizadas ou resgatadas 
em especie com Cotas do Fundo Investido e/ou Outros Ativos integrantes da Carteira. Nestes casos, os
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Cotistas poderao encontrar dificuldades 
recebidos do Fundo.

na negociagao das Cotas do Fundo Investido e/ou dos Outros Ativos

(XVIII) Riscos relacionados a amorti2a5ao de Cotas: os recursos gerados pelo Fundo serao provenientes dos 
rend,memos que sejam atribuidos as Cotas do Fundo Investido e ao retorno do investimento no Fundo

Investido. A capacidade do Fundo de amortizar as Cotas esta condicionada ao recebimento, pelo Fundo dos 
recursos acima citados.

(xix) Risco de Patrimonio H'quido Negativo: as eventuais perdas patrimoniais do Fundo atualmente na~o 
estao limitadas ao valor do Capital Subscrito pelos Cotistas e em razao da natureza condominial do Fundo

os Cotistas sao responsaveis por suprir os recursos necessarios para reverter urn eventual patrimonio liquido 
negativo. Dessa forma, os Cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais no Fundo.

(XX) Riscos Relacionados aos Direitos e Obrigaf6es Sobreviventes: o Administrador podera manter o Fundo

em funconamento apos o final do Prazo de Duragao nas hipbteses descritas no Paragrafo Unico do Artigo 3= 
acima. A capacidade do Fundo de amortizar as Cotas com a distribute de proventos decorrentes do 
recebimento de valores decorrentes das referidas hipoteses esta

obriga^oes contratuais e legais que podem nao estar sob
condicionada a eventos futures e 

o controle do Administrador e/ou do Gestor. Em
razao do exposto acima, recursos do Fundo poderao 
for o caso, somente liberados

retidos para fazer frente as referidas hipoteses e, se 
aos Cotistas mesmo apos o encerramento do Prazo de Dura^ao 

Adicionalmente, poderao ocorrer situates em que os Cotistas sejam chamados para aportar 
adicionais no Fundo para fazer frente as hipbteses descritas no Paragrafo Unico do Artigo 3= acima, 
apos o encerramento do Prazo de Dura?ao.

ser

recursos

mesmo

(XXI) Riscos de nao Realizagao dos Investimentos do Fundo: os investimentos do Fundo sao considerados de 
medio e longo prazo e o retorno do investimento pode nao ser condizente com o esperado pelo Cotista Nao 
ha garantias de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estarao disponiveis no momento e em 
quantidades convenientes ou desejaveis a satisfagao de sua politica de investimento, o que pode resultar em 
investimentos menores ou mesmo a nao realiza?ao desses investimentos.

(xxii) Risco de Descontinuidade: o Regulamento estabelece hipoteses de liquidagao antecipada do Fundo. 
Nessas situates, os Cotistas terao seu horizonte original de investimento reduzido 
reinvestiros recursos recebidos

e poderao nao conseguir
com a mesma remunerate proporcionada pelo Fundo (conforme aplicavel), 

nao sendo devida pelo Fundo, pelo Administrador ou pelo custodiante nenhuma indenizagao, multa 
penalidade, a qualquer Cotista, a qualquer titulo, em decorrencia desse fato.

ou

(xxiii) Ausencia de classifica?ao de risco das Cotas:

com isso, os investidores nao contarao com
as Cotas nao foram objeto de classificagao de risco e, 

analise de risco independente realizada por uma empresa 
i aos potenciais investidores, antes de subscrever as 

na aquisi?ao de Cotas, inclusive, mas nao somente, aqueles aqui

uma
de classificato de risco (empresa de rating). Cabera 
Cotas, analisar todos os riscos envolvidos
descritos.
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(xxiv) Riscos Relacionados a amortiza?ao de Cotas: os recursos gerados pelo Fundo serao provenientes dos 
rendimentos, dividendos e outras bonifica?6es que sejam atribufdas ao Fundo Investido, os quais serao 
provenientes dos valores mobiliarios de emissao das Sociedades Investidas do Fundo Investido e ao retorno 
do investimento nas Sociedades Investidas do Fundo Investido, mediante o seu desinvestimento. A 
capacidade do Fundo de amortizar as Cotas esta condicionada ao recebimento, pelo Fundo, dos recursos 
acima citados.

(xxv) Risco da inexistencia de rendimento pre-determinado: o valor das Cotas podera ser atualizado 
periodicamente conforme definido no Regulamento. Tal atualizagao tern como finalidade definir qual parcela 
do patrimonio h'quido, devidamente ajustado, deve ser alocada aos Cotistas quando da liquidagao de suas 
respectivas Cotas e nao representa nem devera ser considerada, sob nenhuma hipotese ou circunstancia, 
como uma promessa ou obrigagao, legal ou contratual do Administrador, do Gestor e/ou de suas respectivas 
partes relacionadas, em assegurar tal alocagao ou remuneragao aos Cotistas, nao sendo aplicado as Cotas 
qualquer garantia de rendimento.

(xxvi) Risco relacionado ao Ajuste Temporal: os investidores que subscreverem cotas do Fundo Investido 
apos a Data de Primeiro Fechamento Master estarao sujeitos ao pagamento do Ajuste Temporal (conforme 
termos definidos no regulamento do Fundo Investido). Dessa forma, tais investidores desembolsarao, 
quando da integralizagao de cotas do Fundo Investido, mais recursos do que os investidores que 
subscreverem cotas do Fundo Investido ate a Data de Primeiro Fechamento Master (inclusive) (conforme 
definido no regulamento do Fundo Investido), o que podera resultar em recebimento de rendimentos 
inferiores aos de tais investidores quando comparados os valores efetivamente desembolsados.

(xxvii) Risco Socioambiental: as Sociedades Investidas do Fundo Investido, direta ou indiretamente, podem 
estar sujeitas a maior risco de contingencias socioambientais decorrentes de suas atividades, bem como de 
eventual nao cumprimento da legislagao socioambiental aplicavel e de eventos adversos, especialmente se 
exercerem atividade com significative impacto socioambiental, tais como acidentes, vazamentos, explosoes 
ou outros incidentes que podem resultar em lesoes corporals, mortes, danos ao meio ambiente e a 
coletividade que poderao gerar dispendios para as Sociedades Investidas, impactando o desempenho dos 
investimentos do Fundo Investido e, por consequencia, do Fundo.

(xxviii) Risco de Descasamento do Prazo de Duragao do Fundo e do Fundo Investido: no caso de redugao 
do prazo de duragao do Fundo Investido ou liquidagao antecipada do Fundo Investido, a liquidagao do Fundo 
Investido podera ensejar o resgate das Cotas do Fundo Investido mediante a entrega de ativos do Fundo 
Investido ao Fundo, sendo certo que, nessa hipotese, o Gestor podera convocar Assembleia Geral de Cotistas 
para deliberar sobre a eventual liquidagao antecipada do Fundo, mediante a entrega da referida participagao 
nas Sociedades Investidas, ou sobre a estrategia a ser adotada para o desinvestimento em tais ativos. No 
caso de ocorrer a redugao do Prazo de Duragao nao acompanhada pela redugao do prazo de duragao do 
Fundo Investido, os Cotistas poderao receber o resgate de suas Cotas mediante a entrega de ativos do Fundo 
aos Cotistas do Fundo Investido e Outros Ativos.
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(xxix) Arbitragem: o Regulamento preve a arbitragem como meio de solu?ao de disputas. 0 envolvimento 
do Fundo em eventual procedimento arbitral pode gerar impactos significativos ao patrimonio l.quido do 
Fundo, implicando em custos que podem impactar o resultado do Fundo.

(xxx) Outros Riscos:

exogenos ao seu controle, tais
o Fundo tambem podera estar sujeito a outros riscos advindos de motives alheios

como moratoria, inadimplemento de pagamentos, mudan^a nas regras 
aplicaveis aos ativos financeiros integrantes da Carteira, altera?ao na politica monetaria, alterapao na politica 
fiscal, aplicagoes ou

ou

resgates significativos, os quais, se materializados, poderao acarretar perdas ao Fundo e
aos Cotistas.

(XXXI) Risco Decorrente da Pandemia da COVID-19 e Demais Doenpas: o surto de doenfas transmissfveis em 
todo o mundo, tais como o coronavirus (COVID-19), o Zika, o Ebola, a gripe aviaria, a febre aftosa, 
suina, a Sindrome Respiratoria no Oriente Medio on MERS e a Sindrome Respiratoria Aguda Grave ou SARS, 
pode ocasionar maior volatilidade no mercado de capitals global e resultar

economia brasileira, podendo inclusive afetar a confian?a do investidor e afetar adversamente o interesse 
de investidores na aquisigao

quarentena dos empregados das Sociedades Investidas

a gripe

em efeito recessive sobre a

manutenfao de Cotas. Tais surtos de doengas tambem podem resultarou em
ou na incapacidade de acessar suas instalagoes, o 

que prejudicaria as suas respectivas atividades e resultados operacionais. Adicionalmente, qualquer surto de 
tais doengas no Brasil pode afetar negativamente de forma direta as operagoes das Sociedades Investidas, 
seus negocios e o resultado de suas operagoes, implicando redugao de seus volumes de negocios, dispensas 
temporanas de colaboradores, alem de interrupgoes nos seus negocios. Tais eventos podem afetar sua
capacidade financeira e solvencia, podendo gerar perdas ao Fundo Investido e consequentemente ao Fundo 
e seus Cotistas
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DISCLAIMER

Este Relatorio foi preparado pela Credito & Mercado - Consultoria em Investimentos para uso exclusive do destinatario, nao podendo ser reproduzido 
ou distribufdo por este a qualquer pessoa sem expressa autorizagao da Empresa. As informa?5es aqui contidas sao somente com o objetivo de pr 
informapdes e nao representa, em nenhuma hipotese, uma oferta de compra e venda ou solicitagao de compra e venda de qualquer valor mobiliario 
ou mstrumento financeiro, esta <§ apenas tambem uma OPINlAO que reflete o momento da analise e sao consubstanciadas em informa^oes coletadas 
que julgamos confiaveis. A Credito & Mercado - Consultoria 
tomadas de decisao e consequentes perdas e ganhos. As informapdes aqui contidas nao representam garantia de exatidao das informa?6es prestadas 
ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e nao devern ser consideradas como tais. As opinioes contidas neste Relatorio sao baseadas em 
julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudan$as.

As informapoes deste Relatorio procuram estar em consonancia com o regulamento dos produtos mencionados, mas nao substituent seus materiais 
legulatorios, como regulamentos e prospectos de distribute. E recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento, 
especial atenpao para as clausulas relativas ao objetivo e a polftica de investimento dos produtos de investimento, bem como as dispossess do 
prospecto e do regulamento que tratam dos fatoras de risco a que o (undo esta exposto. Todas as informapoes sobre os produtos aqui mencionados, 
bem como o regulamento e o prospecto, podem ser obtidas com seu gerente, com o responsavel pela distribute 
rentabihdade obtida no passado n5o representa garantia de rentabilidade futura, os produtos estruturados possuem, al<§m da volatilidade, riscos 
associados a sua carteira de credito.

over

Investimentos nao se responsabiliza pela utilizacao destas informacoesem em suas

com

ou em seu site na internet. A

Os RPPS devern estar adequados a Portaria ne 519, de 24 de Agosto de 2011 e suas alterafoes conforme Portarias n? 170, de 25 de Abril de 2012: n9 
440, de 09 de Outubro de 2013 e n« 300 de 03 de Julho de 2015, alem da Resolusao CMN n® 3.922 de 25 de Novembro de 2010 e sua altera?ao 
conforme Resolute CMN ne 4.392 de 19 de Dezembro de 2014, que dispoem sobre as aplica?6es dos recursos financeiros dos Regimes Pioprios de 
Previdencia Social, instituidos pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Muniripios e da outras providencias.
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