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Disclaimer

Este material publicitário (“Material Publicitário”) foi preparado pela Planner Corretora de Valores S.A., na qualidade de coordenador líder da Oferta (conforme
abaixo definido) (“Coordenador Líder”) e pela Verum Produtos Estruturados Ltda. (“Consultor Especializado”), na qualidade de consultor especializado do
Fundo, com finalidade exclusivamente informativa para fins de suporte às apresentações relacionadas à distribuição primária de cotas da segunda emissão do
HUSI Fundo de Investimento Imobiliário (“Oferta”, “Cotas”, “Emissão” e “Fundo”, respectivamente).
Este Material Publicitário apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores (“Investidores”) devem ler o
prospecto da Oferta (“Prospecto”), incluindo seus anexos e documentos incorporados por referência, dentre os quais o regulamento do Fundo (“Regulamento”),
em especial a seção “Fatores de Risco” do Prospecto, para avaliação dos riscos a que o Fundo está exposto, bem como aqueles relacionados à Emissão, à Oferta e
às Cotas, os quais que devem ser considerados para o investimentos nas Cotas.
Qualquer decisão de investimento pelos Investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Prospecto, que conterá informações
detalhadas a respeito da Emissão, da Oferta, das Cotas, do Fundo, suas atividades, situação econômico-financeira e demonstrações financeiras e dos riscos
relacionados a fatores macroeconômicos, aos setores de atuação e às atividades do Fundo. O Prospecto poderá ser obtido junto ao Coordenador Líder, atuando
inclusive na qualidade de administrador do Fundo, o Consultor Especializado, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e/ou a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”).
O presente Material Publicitário não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. As
informações nele contidas não devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. Recomenda-se que os potenciais
investidores consultem, para considerar a tomada de decisão relativa à aquisição de cotas no âmbito da Oferta, as informações contidas no Prospecto, seus
próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e assessores antes da tomada de decisão de investimento.
O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das Cotas, do
Fundo e das demais instituições prestadoras de serviços. A rentabilidade alvo não representa e nem deve ser considerada como promessa ou garantia de
rentabilidade.
A decisão de investimento em Cotas do Fundo é de exclusiva responsabilidade do Investidor e demanda complexa e minuciosa avaliação da estrutura do Fundo,
bem como dos riscos inerentes ao investimento. Recomenda-se que os potenciais Investidores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até
a extensão que julgarem necessário, os riscos de liquidez e outros associados a esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do
Regulamento do Fundo pelo potencial Investidor ao formar seu julgamento para o investimento nas Cotas.
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Outras informações

Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias do Regulamento, do Prospecto, do Contrato de Distribuição e dos
respectivos termos de adesão ao Contrato de Distribuição, os interessados deverão dirigir-se à sede do Administrador, inclusive na qualidade de Coordenador Líder,
nos endereços e websites indicados abaixo:

Administrador / Coordenador Líder/Gestora: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Condomínio Edifício Pedro
Mariz – B31, Itaim Bibi CEP 04538-132, São Paulo -SP A/C: Artur Martins de Figueiredo Telefone: (11) 2172-2600 Fax: (11) 3078-7264 E-mail:
afigueiredo@planner.com.br/jurfundos@planner.com.br
Website: www.planner.com.br
Para acesso ao Prospecto, consulte: www.planner.com.br/oferta-publica. Em seguida, acessar o link “HUSI FII” e, na sequência, “Prospecto”.

Comissão de Valores Mobiliários:

Rio de Janeiro São Paulo Rua Sete de Setembro, nº 111 Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares Edifício Delta
Plaza CEP 20050-901 - Rio de Janeiro – RJ CEP 01333-010 – São Paulo - SP Tel.: (21) 3545-8686 Tel.: (11) 2146-2000
Website: http://www.cvm.gov.br

Link para acesso ao Prospecto: sistemas.cvm.gov.br/?ofertasdist;
neste site, clicar em “Ofertas Registradas / Dispensadas na CVM”, selecionando o ano de 2019. Na página seguinte, selecionar a opção “Quotas de fundo imobiliário”.
Abrindo a nova página, clicar no link contendo a denominação do Fundo e, em seguida, clicar no link para acesso ao Prospecto.

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão:

Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro CEP 01010-901 - São Paulo - SP Tel.: (11) 3233-2000 Fax: (11) 3242-3550 Website: https://www.b3.com.br

Para acessar os documentos da oferta: www.b3.com.br: link de acesso: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-
emissores/ofertaspublicas/ofertas-em-andamento/( ou acessar > Produtos e Serviços > Confira a relação completa dos produtos e serviços e clicar em Saiba Mais >
em Soluções para Emissores > Ofertas Públicas, clique em saiba mais > Ofertas em andamento > Fundos) clique em HUSI Fundo de Investimento Imobiliário e, então,
clicar em “Prospecto”)
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I. Visão geral da Oferta

II. Fundamentos Macroeconômicos e Segmento de Saúde

III. O Fundo | FII HUSI 

IV. Estudo de Viabilidade

V. Termos e Condições da Ofertra

VI. Fatores de Risco
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Visão geral da Oferta
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Destaques do Fundo

Contrato atípico de 

locação na modalidade

built to suit (BTS) por

20 anos, renováveis

por + 20 anos

Garantia adicional de 

fiança bancária de 2 

anos e escrow account 

com 3 meses de 

locação

Aprox. R$ 100 milhões 

de investimento

Aluguel representa 

8,5%a.a. do valor do 

fundo (cap rate)

Rendimentos mensais

isentos de imposto * 

Hospital com 

capacidade para até 

200 Leitos – 110 Leitos 

na 1ª fase

(*): para pessoas físicas, após período de obras, conforme legislação vigente

▪ Página 78 do Prospecto ▪ Página 491 do Prospecto 

▪ Página 485 do Prospecto 
▪ Páginas 238 e 239 do Prospecto ▪ Página 483 do Prospecto 

▪ Páginas 499 e 500 do Prospecto 
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Fundamentos Macroeconômicos e 

Segmento de Saúde
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Fundamentos Macroeconômicos

Após dois anos seguidos de forte retração econômica (2015 e 2016), seguidos de lenta recuperação em 2017 e 2018, sinais

de melhora e estabilização tornam-se mais claros para os próximos anos. Atuais níveis da taxa básica de juros e inflação

controlada, devem fortalecer a economia neste novo ciclo, permitindo expansão dos investimentos.

Fonte: BCB; Séries de estatísticas consolidadas, expextatvas de mercado mediana, anual

13,25%

11,25%

13,75%

8,75%

10,75%11,00%
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▪ Página 492 do Prospecto
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Fundamentos do Segmento de Saúde

Fonte: ANS Tabnet; Relatório KPMG: Fusões e Aquisições 2018

O planos privados de assistência à saúde no Brasil contam

com mais 47 milhões beneficiários
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Fusões & Aquisições | Hospitais e Laboratórios

# transações

A Lei 13.097/15, liberou o investimento estrangeiro em ativos

de saúde, mudando a dinâmica do mercado local a partir de

2016. Aumento da concorrência acelerou processos de

verticalização de diversas operações, incluindo aumento de

investimentos para construção de hospitais.

Sistema 
Unimed

33%

Amil
7%

Bradesco 
Saúde

7%
Hapvida

5%

Notre Dame 
Intermédica

5%

Sul América
5%

Outros
38%

Beneficiários por Operadora | Brasil

▪ Páginas 492-493 do Prospecto
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Fundamentos do Segmento de Saúde

Fonte: ANS Tabnet;

A receita de contraprestações dos planos privados de

assistência à saúde atingiram R$ 192 bilhões em 2018,

crescimento de 12,9% a.a. desde 2009.

Tendências de consolidação impulsionadas por dinâmicas de

mercado, com redução de 32% no numero de operadoras

ativas nos últimos 10 anos. Menos de 200 operadoras

possuem mais de 50 mil beneficiários, sendo 74 do Sistema

Unimed
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Receita de Contraprestações | R$ bilhões

Operadoras médico-hospitalares
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▪ Páginas 493-494 do Prospecto
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Fundamentos do Segmento de Saúde

Fonte: Cenário dos Hospitais no Brasil – 2019 (Relatório da Situação dos Hospitais Privados no Brasil: FBH e CNSaúde)

60,9%

14,0% 14,7%

6,7%
3,7%

41,9%

22,0% 19,8%

11,2%
5,1%

Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste Norte

Hospitais Privados versus Beneficiários de Planos 
de Saúde

% Beneficiários de planos de saúde % de hospitais privados

Sudeste; 
1.786

Nordeste; 938

Sul; 846

Centro-Oeste; 
479

Norte; 218

Distribuição dos Hospitais Privados  | # de hospitais

Em janeiro de 2019, o Brasil contava com 4.267 hospitais privados, 41,9% localizados na região Sudeste. Na comparação

com o percentual de beneficiários dos planos de saúde privados por região, a distribuição dos hospitais privados, em geral,

aparenta diferenças. Na região Sudeste, por exemplo, a proporção de beneficiários de planos de saúde é bastante superior à

de hospitais privados, enquanto nas demais regiões, a proporção de hospitais privados é maior do que a proporção de

beneficiários.

▪ Página 494 do Prospecto
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O Fundo | FII HUSI 
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FII HUSI | Informações Gerais 

O Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

foi concebido para viabilizar o projeto de

expansão e de desenvolvimento

hospitalar da Unimed Salto Itu

(“Unimed”), de forma a atender a

demanda crescente por serviços

hospitalares na região e o déficit

estrutural de leitos no estado. O projeto e

a aquisição do terreno onde será

edificado o hospital foram aprovados pela

assembleia de cooperados da Unimed.
Fonte: EMED

▪ Páginas 499-500 do Prospecto
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FII HUSI | Complexo Hospitalar Unimed Salto Itu (Ativo Alvo)

Complexo

Quimio

Hospital

Salas 
Cirúrgicas

Total, de 27.789 m², sendo 23.656m² com 110 
leitos na 1ª fase e capacidade de expansão até 
200 leitos

• 70 leitos de Internação

• 20 leitos U.T.I. Adulto

• 10 leitos U.T.I. Neonatal

• 10 leitos Day Hospital

Quimioterapia com 10 pontos de aplicação

De alta complexidade

9 Salas Cirúrgicas sendo:

• 2 para Cirurgias Ambulatoriais, e

• 1 Sala Híbrida

Fonte: EMED ▪ Páginas 500-501 do Prospecto
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FII HUSI | Complexo Hospitalar Unimed Salto Itu (Ativo Alvo)

Imagem Ilustrativa do Ativo 
Fonte: EMED

▪ Página 501 do Prospecto
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FII HUSI | Complexo Hospitalar Unimed Salto Itu (Ativo Alvo)

Terreno com 20.000 m2 de área, localizado no Município

de Itu na Alça de Acesso à Rodovia da Convenção, distante

3,2 km do Centro de Itu e 4,3 km do Centro do Município

de Salto.

• Além da integralização do terreno, já foram iniciadas

benfeitorias como; terraplanagem, drenagem e tapumes

metálicos de cercamento.

• Estão em fase finais de desenvolvimento os projetos

executivos (arquitetônico e engenharia) e aprovações

junto aos órgãos competentes

Fonte: Google Maps

▪ Páginas 496 e  501 do Prospecto
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~25 km

FII HUSI | Tese de Investimentos 

Fonte:Google Maps

Aproximadamente 2 milhões de

habitantes vivem no entono de até 50km

onde o hospital será instalado,

compreendendo mais de quinze cidades

que podem se aproveitar se beneficiar

com a nova instalação.

Macro Região do Ativo Alvo

▪ Página 495 do Prospecto



18

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO 

FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A 

SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO

FII HUSI | Tese de Investimentos 

Fonte: IBGE Cidades (2018); ANS Tabnet (dez/2018)

Principais cidades potencialmente atingidas pela implantação do novo Hospital, totalizam mais de 1,63 milhão de habitantes.

PIB per 

capita
R$ 45.314 R$ 53.861 R$ 49.861 R$ 46.889 R$ 36.917 R$ 29.921 R$ 31.387 R$ 87.726 R$ 28.732 R$ 13.953 R$ 20.403 R$ 30.548

Macro Região do Ativo Alvo

172.268 117.561 246.908 671.186 121.331 89.943 52.785 48.966
44.972 36.280

33.499 208.494.900

64.642 46.330 96.256 289.607 43.906 25.535 13.444 17.411
8.710 5.216

8.045 47.267.775

Itu Salto Indaiatuba Sorocaba Votorantim São Roque Porto Feliz Cabreúva Salto de
Pirapora

Iperó Araçoiaba da
Serra

Brasil

População x Beneficiários | por município 

População estimada Beneficiários de Planos de Saúde Privados

▪ Página 496 do Prospecto
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FII HUSI | Tese de Investimentos 

Fonte: ANS Tabnet; NOTA: incluindo Sistema Unimed

15,8 milhões de beneficiários

3,5 milhões de beneficiários

3,2 milhões de beneficiários

2,3 milhões de beneficiários

2,2 milhões de beneficiários

2,1 milhões de beneficiários

1°

2°

3°

4°

5°

6°

O Estado de São Paulo concentra pouco mais de 36%

do número de beneficiários em planos privados do país,

além da maior taxa de cobertura, resultado da maior

relevância econômica.

47.267.775

17.194.540

24,20%

41%

Brasil SP

Brasil x Estado de São Paulo

# Beneficiários Taxa de Cobertura de Planos de Saúde

Fundamentos da Demanda

Seis* operadoras do país, controlam 62% dos

beneficiários:

▪ Páginas 496-497 do Prospecto
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FII HUSI | Tese de Investimentos 

Fonte: Cenário dos Hospitais no Brasil – 2019 (Relatório da Situação dos Hospitais Privados no Brasil: FBH e CNSaúde)

Apesar da maior taxa de cobertura, a região Sudeste, que concentra 60,9% dos beneficiários de planos de saúde privados,

conta com apenas 46,4% dos leitos privados. O estado de São Paulo é responsável por 36% dos beneficiários de planos e

21,7% dos leitos.

60,9%

14,0% 14,7%
6,7% 3,7%

46,4%

18,4%
22,6%

8,5%
4,2%

Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste Norte

Leitos Privados versus Beneficiários de Planos de 
Saúde

% Beneficiários de planos de saúde % de Leitos privados

Sudeste
46%

Nordeste
18%

Sul
23%

Centro-Oeste
9%

Norte
4%

Distribuição dos Leitos Privados  | # de Leitos

Fundamentos da Demanda

▪ Página 498 do Prospecto
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FII HUSI | Tese de Investimentos 

Fonte: IBGE Cidades; ANS Tabnet ; (*) Organização Mundial da Saúde (OMS)3,2 leitos hospitalares por 1.000
habitantes;
Nota: Números incluem as cidade de Itu; Salto; Indaiatuba, Sorocaba; Votorantim; São Roque; Porto Feliz;
Cabreúva; Salto de Pirapora; Iperó; Araçoiaba da Serra

~2.250 

# aproximado 
de leitos em 

déficit

5.234

estimativa de 
Leitos 

necessários*

2.981 

leitos total

620 mil 
beneficiarios
de planos de 

saúde

1,6 mm 

habitantes

Região onde será desenvolvido o ativo alvo:

Fundamentos da Demanda

▪ Página 498 do Prospecto
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FII HUSI | Tese de Investimentos 

O ativo imobiliário (Hospital) objeto do fundo estará alugado por prazo mínimo de 20 anos, renováveis por mais 20 anos, com

base em contrato atípico de locação na modalidade Built To Suit (BTS)*.

FII HUSI

Investidores

Pagamento 

Alugueis mensais 

Locação do 

Imóvel

R$

Distribuição dos 

resultados do FII

Recursos (R$) 

para investimento 

no ativo alvo

• 56 mil beneficiários

• Longo historico de ocupação dos leitos atuais

• Demanda propria para os novos leitos do Hospital, 

com base na operação atual

• % de ocupação

O contrato atípico de locação é firmado no âmbito do Art 54-A da Lei 12.744/2012, com o objetivo de remunerar o investidor pelo desembolso realizado no desenvolvimento do

imóvel objeto. O preço acordado, portanto, não necessariamente é balizado por parâmetros de Mercado. Estes contratos tem como características a renúncia da revisional e

multa conforme o período residual. ▪ Páginas  55, 56, 483, 497, 499  do Prospecto
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FII HUSI | Tese de Investimentos 
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Carteira Própria | Local Carteira de Intercâmbio | Local Particulares e Outros Convênios Ociosidade (média Anahp)

Benefícios para Unimed: Demanda por Leitos 

Fonte: UNIMED ▪ Página 499 do Prospecto
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O Sistema Unimed

A Unimed Salto Itu é parte do Sistema Unimed, que está 

presente em 84% do território nacional e conta com:

345 Cooperativas 

115 mil médicos cooperados 

18 milhões de beneficiários 

2.506  hospitais credenciados 

119 hospitais próprios

Atuação Sistema Unimed:

Planos de 

Saúde
Seguros Saúde

Ocupacional

Fonte: UNIMED Salto Itu ▪ Página 504 do Prospecto
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Unimed Salto Itu | Visão Geral

1988

240

720

Hospital
56 mil

+17 mil

Ano de Fundação

Médicos Cooperados

Colaboradores e terceiros

Beneficiários

Beneficiários de Intercâmbio Eventual

Hospital Próprio em Salto

▪ 54 leitos clínicos e cirúrgicos

▪ 6 leitos da UTI,

▪ 6 leitos de maternidade

▪ 2 pronto-Atendimentos: Adulto, Pediátrico

▪ Sala de Emergência

▪ 1 laboratório

▪ 2 centros de diagnóstico e imagem

▪ 2 AIS (Atenção Integral à Saúde)

▪ 1 SOU – Saúde Ocupacional

Fonte: UNIMED Salto Itu
▪ Páginas 504-505 do Prospecto
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Unimed Salto Itu | Linha do Tempo

Criação da Farmácia 

exclusiva dos clientes 

Unimed e do Centro de 

Diagnóstico, em 2007

1988

Fundada em 10 de 

março de 1988, com 

esforços de 27 médicos Construção da unidade 

de pronto-atendimento 

de Itu, em 1992

1992
1995

Inauguração do pronto-atendimento 

de Salto do hospital, em 1995 - um 

dos primeiros hospitais Unimed no 

Brasil

2003

2007

2019

Inauguração da Unimed 

Ativa, voltada à melhoria 

da qualidade de vida dos 

clientes, em 2003

2021

2002

Ampliação da 

Unilab, em 2002

Início da construção 

do Novo Hospital 

Unimed Salto Itu

Previsão para 

Inauguração do Novo 

Hospital Unimed Salto Itu

2010

Inauguração da 

Unidade Central de 

Itu, em 2010

Fonte: UNIMED Salto Itu
▪ Página 505 do Prospecto



27

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO 

FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A 

SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Unimed Salto Itu | Destaques Operacionais
Composição da Carteira por Sexo

Composição por Tipo de Contratação Distribuição por Faixa Etária

Feminino
52,4%

Masculino
47,6%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

00 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 - 99

Masculino Feminino

Coletivo 
Empresarial

74,0%

Coletivo 
Adesão
5,0%

Individual ou 
Familiar
21,0%

A operação possui alta concentração nos planos coletivos

empresariais (74%), com idade média geral em 33,8 anos

(35,4 no setor).

Fonte: UNIMED Salto Itu ▪ Páginas 506 e 507 do Prospecto
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Unimed Salto Itu | Destaques Operacionais

Unimed Salto Itu atingiu 56,1 mil beneficiários em 2018, com incremento do ticket médio para R$ 260 reais. Além

disso, taxa de sinistralidade em 86% está em linha com as grandes companhias.

Fonte: ANS Tabnet (Receita de contraprestações/Despesa assistencial. Grupo Modalidade: Operadoras médico-
hospitalares. Período: 2018

48.892 49.481

56.949
54.770 56.169

184,11
201,31

216,26
239,91

260,47

2014 2015 2016 2017 2018

# Beneficiários x Ticket Médio

Número de Beneficiários Ticket Médio

82%
86%

89%
86%

80%
73%

70%

Sistema
Unimed

Unimed
Salto/Itu

Bradesco
Saúde

Amil Sul América Notre Dame
Intermédica

Hapvida

Taxa de Sinistralidade 2018

▪ Página 506 do Prospecto
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Unimed Salto Itu | Indicadores ANS

Data base Dezembro 2018

(valores R$_000) Índice Apurado Pontos Parâmetros

Índice de Liquidez Corrente_ ILC 4.872,2 1,16 23 > = 1,20 27

Suficiência/ Insuficiência de Lastro_ ISL 515,3 103,3% 24 > = 100% 24

Índice de Margem de Solvência_ IMS(1) 4.408,7 116,0% 17 > = 100% 17

Índice Combinado Ampliado_ ICA 0,965% 13 < = 0,97% 13

Margem de Sobra Líquida_ MSL 3% 11 > = 2% 11

Endividamento Geral_ IEG 53,7% 6 < = 65% 6

Suficiência/ Insuficiência de Vínculo_ ISV 6.357,1 154,1% 2 > = 100% 2

Pontuação 96 100

Classificação Ótima

!

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Fonte: ¹ IMS exigida até Dezembro de 2018 = R$ 27,5 milhões / Realizado no Período = R$ 32 milhões / Necessidade Total em Dezembro de 2022 = 

R$ 39,1 milhões
▪ Página 506 do Prospecto
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Unimed Salto Itu | Destaques Financeiros

136,8
154,9

189,9
203,2

2015 2016 2017 2018

13,3
17,1

29,8

34,6

2015 2016 2017 2018

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

16,8
20,0

31,9

26,5

12,3% 12,9%
16,8%

13,0%

-50, 0%

-40, 0%

-30, 0%

-20, 0%

-10, 0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2015 2016 2017 2018

Lucro e Margem Bruta (R$ milhões)

Receita Líquida (R$ milhões)

Crescimento de 14% a.a. nas receitas, atingindo R$ 203

mm em 2018, com melhora de margens e estrutura de

capital.

Fonte: UNIMED Salto Itu
▪ Páginas 507 e 508 do Prospecto
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Unimed Salto Itu | Destaques Financeiros

valores expressos em | R$’ 000 2015 2016 2017 2018 CAGR(1)

Receita Líquida 136.838 154.864 189.888 203.234 10%

Lucro Bruto 16.775 20.047 31.890 26.484 12%

Margem Bruta (%) 12,3% 12,9% 16,8% 13,0% 0,8 pp

EBITDA 2.450 4.695 12.646 6.275 27%

Margem EBITDA (%) 1,8% 3,0% 6,7% 3,1% 1,3 pp

Lucro Líquido 2.343 3.767 11.258 5.212 22%

Margem Líquida (%) 1,7% 2,4% 5,9% 2,6% 0,9 pp

Patrimônio Líquido 13.254 17.145 29.846 34.575 27%

A Unimed Salto Itu apresentou crescimento consistente da receita nos últimos anos, com melhora no 

resultado líquido, tornando a estrutura de capital mais saudável e robusta. 

(*): CAGR (Compound Annual Growth Rate), taxa média de crescimento anual constante calculada para o período entre 2015 a 2018

Fonte: UNIMED ▪ Página 508 do Prospecto
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FII HUSI | Modelo de Contratação da Obra 

1. Licitação Gerenciador da obra: Processo de escolha para

gerenciamento, com experiencia comprovada

2. Seleção da Construtora: construtora de primeira linha, com

reputação ilibada e notória capacidade de execução de

projetos hospitalares de grande escala e em regiões afastadas

dos grandes centros

3. Construção unificada: na qual apenas uma construtora é

responsável pela execução e se responsabiliza por todo o

projeto, sem transferência de responsabilidades

4. Empreitada Global: faturamento único da construtora para o

Fundo, com grande mitigação de eventuais passivos da

construção para o Fundo e com preço máximo definido

5. Seguros: deverão fazer parte do contrato de construção os

seguintes seguros: (i) Seguro de Acidente de Trabalho, (ii)

Seguro de Risco de Engenharia, (iii) Seguro de

Responsabilidade Civil Cruzada, (iv) Seguro Garantia de

Adiantamento, (v) Seguro Garantia de Retenção ou

“Performance Bond”

6. Entrega: a construtora deverá entregar a obra conforme

projeto contratado, arcando com eventuais estouros de obra ou

multas por atraso, caso o atraso seja de sua responsabilidade

2. Seleção da 

Construtora

3. Construção 

unificada

4. Global

5. Seguros

6. Entrega do 

Projeto

1. Licitação 

Gerenciador

▪ Páginas 501-502 do Prospecto
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FII HUSI | Fase de Obra

Investimento Estimado R$ milhões

Estrutura 23,0

Instalações Elétricas 17,1

Instalações de Ar Condicionado 14,6

Revestimentos Internos 7,6

Administração Local e Despesas Indiretas 7,1

Pisos e Pavimentações 4,4

Revestimentos Externos 3,7

Instalações Hidráulicas 3,5

Paredes e Painéis 3,0

Elevadores 3,0

Impermeabilizações e Tratamentos 2,8

Esquadrias 2,7

Fundações 2,2

Serviços Técnicos 1,5

Aparelhos 1,3

Área Externa e Implantação 1,0

Instalação do Canteiro 0,8

Complementos de Obra 0,7

Total 100,0

Estrutura

23%

Instalações 

Elétricas
17%Instalações de 

Ar Condicionado
15%

Revestimentos 

Internos
8%

Administração 

Local e 
Despesas 
Indiretas

7%

Pisos e 

Pavimentações
4%

Revestimentos 

Externos
4%

Instalações 

Hidráulicas
3%

Paredes e 

Painéis
3%

Elevadores

3%

Impermeabilizações 

e Tratamentos
3%

Outros

10%

Investimento Estimado | %

▪ Página 502 do Prospecto
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FII HUSI | Fase de Obra
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▪ Página 503 do Prospecto
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FII HUSI | Participantes do Projeto Hospital Unimed Salto Itu

▪ Páginas 7, 31 do Prospecto
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Estudo de Viabilidade
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Viabilidade do Fundo

PREMISSAS, ESTIMATIVAS E EXPECTATIVAS DA MODELAGEM

O patrimônio do Fundo: 

constituído em abril de 2018 mediante distribuição pública com 

esforços restritos, contando com a Unimed como única cotista, a qual 

subscreveu 20.000 cotas, totalizando, R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões) (1ª emissão”). 

Desse montante, 7.050 cotas são referentes ao terreno onde será 

construído o hospital e outras 3.100 cotas foram aportados em 

dinheiro para cobertura dos custos do Fundo e do desenvolvimento do 

ativo. 

Ainda restam 9.850 cotas que são um compromisso de integralização 

em caixa a serem chamados até a emissão do Habite-se da obra, 

caso necessário.

O patrimônio atual do Fundo é de R$ 9.683.264,83 (14/08)

Carteira Imobiliaria 9.024.800,44R$         

Títulos de Renda Fixa 359.191,07R$             

Provissoes a Receber 299.375,99R$             

Caixa 7.302,15R$                  

Deducoes (7.422,82)R$                 

TOTAL 9.683.246,83R$ 

▪ Páginas 483-484 do Prospecto
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CUSTOS RFERENTES À CONSTITUIÇÃO DO FUNDO (incidentes à partir da liquidação da oferta)

Custos para o Fundo Montante (R$)
Custo Unitário por 

cota

% sobre o total da 

Oferta(2)

Comissão de Coordenação e Distribuição (Variavel) 500.000,00 4,76 0,50%

Comissão de Coordenação e Distribuição (Fixa) 70.000,00 0,67 0,07%

Comissão de Estruturação do Consultor Especializado 1.800.000,00 17,14 1,80%

Taxa de registro da Oferta na CVM 300.000,00 2,86 0,30%

Taxa de Registro Anbima (*) 16.849,00 0,16 0,02%

Taxa de Analise e anuidade Listagem B3 9.812,43 0,09 0,01%

Publicações e Prospecto 69.300,00 0,66 0,07%

Assessoria legal 100.000,00 0,95 0,10%

Tarifa Oderta publica de distribuiçao B3 - Analise 63.714,13 0,61 0,06%

Tarifa Oderta publica de distribuiçao B3 - Distribuição 57.342,39 0,55 0,06%

Outras despesas 0,00 0,00%

Total dos custos 2.987.017,95 28,45 2,98%

▪ Página 484 do Prospecto
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Viabilidade do Fundo

DESPESAS OPERACIONAIS E RECORRENTES* 

Custos Correntes

mensal anual mensal anual

Gestão, Administracão, Custódia e Controladoria(*) 27.750,00           333.000,00        27.750,00        333.000,00         

Consultoria Tecnica 10.000,00        120.000,00         

Honorário Auditoria - Anual 20.000,00

Laudo anual 15.000,00

Taxa ANBIMA - Bimestral 3.966,00 3.966,00

Taxa CVM - Trimestral 24.059,12 24.059,12

TOTAL 361.025,12        516.025,12         

Durante a Construcao Apos a entrega do imovel

*todas pagas mensalmente, à razão de 1/12avos.

▪ Páginas 484-485 do Prospecto
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Viabilidade do Fundo

RECEITAS OPERACIONAIS

▪ O Fundo possuirá apenas uma fonte de receita operacional não financeira proveniente do contrato de locação com a 

Unimed.

• Será devido ao Fundo um montante anual equivalente a 8,5% (oito e meio por cento) do montante total gasto equivalente 

ao valor do terreno, custos de construção e demais custos incorridos, 

• O Valor do terreno mais benfeitoria e projetos, atualmente ativados no fundo, somam o valor R$ 9.024.800,00,

• O custo total de construção esta estimado em R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), 

• O valor da reserva de caixa, durante o período de construção destinados  a equalizar o fluxo de caixa e as demais

despesas do Fundo, será de R$ 2.000.000,00.

• Valor estimado total, para base de calculo do Aluguel de R$ 111.024.800,00

▪ Página 485 do Prospecto
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• Aluguel estimado para o Fundo: 

R$ 9.437.108,00

• Reserva de caixa*: composta pelo caixa atual do

Fundo (aproximadamente R$ 700 mil), pelo

excedente da 2ª emissão (R$ 170 mil), e pelos

potenciais ganhos gerados na negociação final

com a construtora a ser contratada.

* Caso o montante não seja alcançado pela

somatória destes valores, a diferença será coberta

pela integralização do número de cotas

correspondentes, advindas das cotas ainda não

integralizadas da primeira emissão, que totalizam

9.850 cotas.

- -

9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 
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Aluguel Anual Estimado (R$ MM)

Importante: Como a projeção não considera a inflação do período, os valores acima estão em bases reais, uma vez que o valor locatício será 

ajustado anualmente pelo IPC-A, o valor final recebido pelo Fundo, quando ocorrer, deverá ser ajustado pelo IPCA observado no período.

Os recursos captados e não aplicados serão mantidos em aplicações atreladas ao CDI, sendo que a projeção tomou como base uma aplicação 

em LFT com rendimento médio equivalente a 100% do CDI. 
▪ Páginas 485-486 do Prospecto
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CÁLCULO DE RETORNO

• O modelo considerou uma venda do ativo final ao final 

do 12º ano de contrato

• a taxa de capitalização de saída (“Terminal Cap Rate”) 

utilizada para o cálculo da perpetuidade foi de 7% 

aplicada sobre a receita anual projetada para o 12º 

ano do fluxo de caixa do Fundo. 

• Também foi considerada uma comissão de venda de 

2,5% sobre o valor total da transação.

• Uma cota adquirida na 2ª emissão do Fundo, teria, 

para o cotista, uma taxa interna de retorno (TIR) 

estimada em 7,66 % ao ano (em termos reais), ao 

longo do período analisado. 

• Vale ressaltar que, a TIR projetada, deveria se somar 

à inflação do período para se chegar à TIR nominal da 

emissão. 
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▪ Página 490 do Prospecto
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• Como o modelo está projetado em termos reais, a remuneração líquida da aplicação do Fundo, seria de 4,01% no primeiro ano, que 

considera a remuneração do caixa captado para a obra e os custos operacionais do Fundo, estimamos não haver amortização aos cotistas 

no primeiro ano do Fundo a partir da 2ª emissão. 

• No segundo ano a remuneração líquida do Fundo, deverá ficar em 1,25%, por conta da diminuição dos recursos em caixa para 

construção. Uma vez que haverá um excedente na captação em relação ao custo de obra. Estimamos que esse excedente, caso se 

configure, será amortizado aos cotistas no final do ano 2.

• No terceiro ano, inicia-se os fluxos de alugueis, normalmente durante todo o ano, e se espera

Yeild médio de 7,98% em termos reais e líquidos de Imposto de Renda (para os cotistas que se enquadrarem na lei nº 11.196/05.

PREMISSAS DO ESTUDO

CÁLCULO DE RETORNO

▪ Páginas 490-491 do Prospecto
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Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas da 2ª Emissão do HUSI Fundo de Investimento 

Imobiliário

Administrador e Coordenador 

Líder

Planner Corretora de Valores S.A.

Consultor Especializado VERUM Produtos Estruturados

Assessores Legais Madrona Advogados

Preço de Subscrição por Cota
R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), sem considerar a Taxa de Distribuição 

Primária

Taxa de Distribuição

Primária

R$23,00 (vinte e três reais) por Cota, correspondente ao quociente entre (i) o valor por Cota

dos gastos da distribuição primária das Cotas que será equivalente à soma dos custos da

distribuição primária das Cotas, que inclui, (a) comissão de coordenação e distribuição, a

ser paga ao Coordenador Líder e demais Instituições Participantes da Oferta e (b)

Comissão de Estruturação a ser paga ao Consultor Especializado.

Montante Total da Oferta
R$100.170,00 (cem milhões cento e setenta mil reais), sem considerar as Cotas do Lote 

Adicional e a Taxa de Distribuição Primária.

Montante Mínimo da Oferta
R$80.136.000 (oitenta milhões cento e trinta e seis mil reais), sem considerar a Taxa de 

Distribuição Primária.

Investimento Mínimo
5 (cinco) Cotas, totalizando R$4.4770 ,00 (quatro mil e setecentos reais), sem considerar a 

Taxa de Distribuição Primária.

▪ Páginas 10, 11, 13, 21, 22 e 31 do Prospecto
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Taxa de Administração 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido.

Taxa de Performance Não há.

Remuneração do Consultor 

Especializado

R$10.000,00 (dez mil reais) mensais, a ser corrigido anualmente pela variação positiva do

IGP, devida a partir do pagamento do primeiro aluguel nos termos do Contrato de Locação

Atípica. Adicionalmente à remuneração fixa acima referida, o Consultor Especializado fará

jus ao valor equivalente a 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) do montante total de

Cotas objeto da Oferta que forem efetivamente colocadas, a ser paga em parcela única,

em até 10 (dez) dias contados da publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta.

Público Alvo

Pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil, bem como

fundos de investimento que tenham por objetivo investimento de longo prazo, fundos de

pensão, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, companhias seguradoras,

entidades de previdência complementar e de capitalização, em qualquer caso, com sede

no Brasil, e investidores não residentes que invistam no Brasil segundo as normas

aplicáveis e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento, que formalizem seus

respectivos Boletins de Subscrição, observado o Investimento Mínimo, inexistindo valores

máximos. No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Cotas por clubes de

investimento ou regimes próprios de previdência social.

Tipo e Prazo do Fundo Condomínio fechado, prazo indeterminado.

▪ Páginas 12, 13, 49 e 52 do Prospecto
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Ambiente de Negociação

As Cotas da 2ª Emissão ofertadas serão depositadas para: (i) distribuição e liquidação no 

mercado primário, por meio do DDA; e (ii) negociação e liquidação no mercado secundário 

por meio do mercado de bolsa; ambos administrados e operacionalizados pela B3, sendo 

a custódia das Cotas realizadas pela B3.

Distribuição Parcial

Em razão da possibilidade de distribuição parcial, nos termos dos artigos 30 e 31 da 

Instrução CVM 400, os Investidores que desejarem subscrever Cotas no âmbito da Oferta, 

durante o Período de Subscrição, poderão optar por condicionar sua adesão à Oferta (i) à 

distribuição da totalidade de Cotas; ou (ii) à distribuição de uma proporção entre a 

quantidade de Cotas efetivamente distribuídas até o encerramento da Oferta, e quantidade 

total de Cotas originalmente objeto da Oferta. Adicionalmente, o Investidor que optar pelo 

cumprimento da condição constante no item “ii” anterior; deverá indicar o desejo de 

adquirir: (a) as Cotas indicadas no sua ordem de investimento; ou (b) a proporção entre a 

quantidade de Cotas efetivamente distribuídas até o encerramento da Oferta, e a 

quantidade total de Cotas originalmente objeto da Oferta. Caso a respectiva condição não 

seja implementada, o respectivo Investidor terá direito à restituição integral dos valores 

eventualmente depositados em contrapartida ao investimento nas Cotas, compreendendo 

inclusive a parcela cabível da Taxa de Distribuição Primária aplicável, acrescidos de 

eventuais rendimentos auferidos pelas aplicações realizadas pelo Fundo e com dedução, 

se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo de até 5 (cinco) Dias 

Úteis da data em que tenha sido verificado o não implemento da condição.  
▪ Páginas  22, 23 e 27 do Prospecto
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▪ Página 44 do Prospecto

Evento Etapa Data Prevista

1. Protocolo da documentação referente ao Registro da Oferta 20.08.2019

2. Obteção do Registro da Oferta 01.11.2019

3. Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização deste Prospeto 04.11.2019

4. Início de distribuição das Cotas da 2ª Emissão 12.11.2019

5. Período de Subscrição 12.11.2019 a 04.12.2019

6. Data de Alocação das Cotas da 2ª Emissão 05.12.2019

7. Data de Liquidação 06.12.2019

8. Data estimada de divulgação do Anúncio de Encerramento 11.12.2019

9. Início de negociação das Cotas da 2ª Emissão 12.12.2019
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Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de

investimento e seu perfil de risco, avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis no Prospecto e no Regulamento, inclusive, mas não se limitando a,

aquelas relativas à Política de Investimento, à composição da Carteira e aos Fatores de Risco descritos nesta seção, aos quais o Fundo e os Investidores estão

sujeitos.

Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Cotistas devem estar cientes dos riscos a que estarão sujeitos os investimentos e

aplicações do Fundo, conforme descritos abaixo, não havendo, garantias, portanto, de que o capital efetivamente integralizado será remunerado conforme

expectativa dos Cotistas.

Não obstante a diligência do Administrador e do Consultor Especializado em colocar em prática a Política de Investimento delineada, os investimentos do Fundo

estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos

mercados de atuação e, mesmo que o Administrador e a Gestora mantenham rotinas e procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa

eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas.

A seguir encontram-se descritos os principais riscos inerentes ao Fundo, os quais não são os únicos aos quais estão sujeitos os investimentos no Fundo e no

Brasil em geral. Os negócios, situação financeira ou resultados do Fundo podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer desses riscos, sem prejuízo

de riscos adicionais que não seja atualmente de conhecimento do Administrador e do Consultor Especializado ou que sejam julgados de pequena relevância neste

momento.

I. Risco de Não Implementação da Política de Investimento: o Fundo tem como principal objetivo o recebimento dos rendimentos decorrentes do Contrato de

Locação Atípica. A efetiva celebração do Contrato de Locação Atípica depende de diversos fatores que incluem, sem limitação, a concordância das partes em

relação ao preço de aquisição e valor de locação, respectivamente, e aos demais termos e condições dos referidos instrumentos. Adicionalmente, os recursos

captados no contexto da Primeira Emissão foram dimensionados para o pagamento do preço de aquisição do Imóvel-Alvo e realização dos projetos de construção

do Empreendimento, sendo certo que a efetiva construção do Empreendimento pelo Fundo dependerá do sucesso de uma nova captação de recursos pelo Fundo.

Desta forma, poderá não ser possível a implementação da Política de Investimento, o que poderá frustrar a expectativa de rendimento dos Cotistas, bem como

causar a perda total ou parcial dos valores investidos no Fundo;

▪ Página 65 do Prospecto
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II. Riscos de construção do Empreendimento e relacionados ao setor imobiliário: o prazo estimado de obra de construção do Empreendimento poderá 

sofrer alteração, seja por fatores climáticos, ambientais, geológicos, arqueológicos ou quaisquer outros que possam afetar direta ou indiretamente os 

prazos pré-estabelecidos no contrato de construção. O setor imobiliário brasileiro está sujeito a uma extensa regulamentação expedida por diversas 

autoridades federais, estaduais e municipais, que afetam, dentre outras, as atividades de locação, reforma e ampliação de imóveis. Dessa forma, a 

realização da construção do Empreendimento pode estar condicionada à obtenção de licenças específicas, aprovação de autoridades governamentais, 

limitações relacionadas a edificações, regras de zoneamento e a leis e regulamentos para proteção ao consumidor. Neste contexto, referidas leis e 

regulamentos atualmente existentes, ou que venham a ser criados a partir desta data, poderão impactar adversamente os resultados do Fundo e a 

rentabilidade das Cotas. Além disso, o setor imobiliário está sujeito a leis e regulamentos ambientais federais, estaduais e municipais. Essas leis e 

regulamentos ambientais podem exigir a realização e/ou acarretar atrasos na realização da Construção do Empreendimento, fazendo com que o Fundo 

incorra em custos significativos para cumpri-las. O eventual descumprimento de leis e regulamentos ambientais também pode acarretar a imposição de 

sanções administrativas, cíveis e criminais, tais como, mas não se limitando, multas e indenizações. As leis e regulamentos que regem o setor 

imobiliário brasileiro, assim como as leis e regulamentos ambientais, podem se tornar mais restritivas, sendo que qualquer aumento de restrições pode 

afetar adversamente os negócios do Fundo e a sua rentabilidade. Os fatores descritos acima poderão afetar adversamente as atividades do Fundo a 

rentabilidade dos Cotistas;

III. Riscos Relacionados ao Construtor: o construtor eventualmente contratado pelo Fundo para construção do Empreendimento pode ter problemas

financeiros, corporativos, de alto endividamento e performance comercial deficiente de outros empreendimentos integrantes de seu portfólio comercial e

de obras. Essas dificuldades podem causar a interrupção e/ou atraso das obras do projeto do Empreendimento, causando alongamento de prazos e

aumento dos custos do projeto;

IV. Risco de discussão judicial do Contrato de Locação Atípica: a edição da Lei n.º 12.744/12 convalida a existência de contratos de locação na 

modalidade Built to Suit e estabelece que as condições livremente pactuadas pelas partes nesses contratos deverão prevalecer. Não obstante, em razão 

da inexistência de jurisprudência no que tange à interpretação de contratos de locação na modalidade Built to Suit à luz da Lei n.º 12.744/12, o Fundo 

poderá enfrentar dificuldades caso ocorra a eventual discussão judicial do Contrato de Locação Atípica, que podem incluir, sem limitação, a legalidade 

da multa devida ao Fundo no caso de rescisão antecipada por inciativa do Locatário, e a possibilidade de revisão do valor locatício tendo como base o 

valor de mercado. Esse fator poderá impactar adversamente os resultados do Fundo;

▪ Páginas 65 e 66 do Prospecto
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V. Risco de vacância do Imóvel-Alvo: embora o Contrato de Locação Atípica estabeleça prazo de locação do Imóvel-Alvo de 20 (vinte) anos, existe o 

risco de desocupação ou qualquer outra espécie de vacância do Imóvel-Alvo o que pode gerar impacto significativo na rentabilidade do Fundo e impactar 

adversamente os resultados do investimento feito pelos Cotistas;

VI. Riscos decorrentes de eventos da natureza: eventos da natureza como exemplo vendavais, inundações ou os decorrentes de vazamento de esgoto 

sanitário provocado pelo excesso de uso da rede pública, podem atingir o Imóvel-Alvo, acarretando assim na perda de sua substância econômica e, 

consequentemente, em prejuízos para o Fundo e os Cotistas;

VII Risco de sinistro: no caso de sinistro envolvendo a integridade física do Imóvel-Alvo e/ou do Empreendimento, os recursos obtidos pela cobertura do 

seguro eventualmente contratado dependerão da capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, nos termos da apólice exigida, bem 

como as indenizações que eventualmente serão pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as 

condições gerais das apólices. Na hipótese de os valores eventualmente pagos pela seguradora virem a não ser suficientes parareparar o dano sofrido, 

deverá ser convocada a Assembleia Geral de Cotistas para que os Cotistas deliberem o procedimento a ser adotado. A ocorrênciade um sinistro 

significativo não segurado ou indenizável, parcial ou integralmente, pode ter um efeito adverso nos resultados operacionais ena condição financeira do 

Fundo;

VIII. Risco de crédito: a rentabilidade do Fundo dependerá primordialmente do recebimento dos valores devidos pelo Locatário nos termos do Contrato

de Locação Atípica. Caso ocorra o atraso ou inadimplemento dos valores devidos a título de aluguel, por quaisquer motivos, osresultados do Fundo 

serão materialmente afetados. Em garantia das obrigações pecuniárias assumidas pelo Locatário no âmbito do Contrato de Locação Atípica, o Locatário 

deverá constituir garantia de (a) cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes (i) de contratos de operação de planos privados de assistência à 

saúde e prestação de serviços de saúde e atividades análogas, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728, de 14 de julho de 1954, conforme alterada e dos 

Artigos 18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada e (ii) dos recursos depositados e/ou mantidos em conta corrente a ser 

aberta e mantida pelo Locatário em uma instituição financeira autorizada ou outra que seja aprovada pelo Fundo, a qual será movimentável 

exclusivamente nos termos descritos no Contrato de Locação, e (b) carta de fiança bancária emitida por uma instituição financeira autorizada, no valor 

equivalente a 12 (doze) vezes o valor mensal da locação vigente na data da contratação. Maiores informações sobre as garantias podem ser 

encontradas no Contrato de Locação Atípica, anexo ao Prospecto;

▪ Páginas 66 e 67 do Prospecto
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IX. Riscos relacionados às garantias: não há garantia de que as garantias constituídas pelo Locatário em benefício do Fundo, nos termos do Contrato de 

Locação, sejam aperfeiçoadas ou que serão suficientes em caso de excussão. Caso, por qualquer razão, as referidas garantias não sejam 

aperfeiçoadas ou não sejam suficientes, os resultados do Fundo serão materialmente afetados;

X. Risco de concentração da carteira do Fundo em um único Imóvel-Alvo: o Fundo destinará os recursos captados para a aquisição do Imóvel-Alvo e 

desenvolvimento do Empreendimento, que será locado exclusivamente pelo Locatário. Assim, o Fundo estará exposto aos riscos inerentes à 

concentração da carteira em um único Imóvel-Alvo, um único Empreendimento, e um único locatário;

XI. Riscos de mercado relacionados a fatores macroeconômicos, política governamental e globalização: 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 envolveram, 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 impactadosignificativamente 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 e os resultados 

operacionais 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. Nesse sentido, os Cotistas não estão livres de perdas oriundas da ocorrência, no Brasil ou no exterior, de variáveis exógenas 

decorrentes de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política ou econômica que modifiquem a 

ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro. Em tais hipóteses, portanto, não será devido pelo Fundo, 

pelo Administrador ou pela Gestora qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo 

decorrente destes eventos;

▪ Página 67 do Prospecto
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XII. Riscos de liquidez das Cotas: a aplicação em cotas de um fundo de investimento imobiliário apresenta algumas características particulares quanto à 

realização do investimento. O investidor deve observar o fato de que os fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado 

brasileiro, sendo uma modalidade de investimento pouco disseminada em tal mercado. Adicionalmente, os fundos de investimento imobiliário são 

constituídos, sempre, na forma de condomínios fechados, não sendo admitida, portanto, a possibilidade de resgate de suas Cotas. Sendo assim, os 

Cotistas poderão enfrentar dificuldades ou mesmo não conseguir realizar a negociação de suas Cotas no mercado secundário, mesmo sendo estas 

admitidas para negociação no mercado de bolsa ou de balcão organizado. Desse modo, o investidor que adquirir as Cotas deverá estar ciente de que o 

investimento no Fundo é um investimento de longo prazo e que não poderá resgatar suas Cotas, senão quando da liquidação, antecipada ou não, do 

Fundo;

XIII. Risco de liquidez da carteira do Fundo: tendo em vista o investimento preponderante do Fundo no Imóvel-Alvo, cuja natureza é eminentemente de 

ativo ilíquido, o Fundo poderá não conseguir alienar tal ativo quando desejado ou necessário, podendo gerar efeitos adversos na capacidade do Fundo 

de pagar amortizações, rendimentos ou resgate de Cotas, na hipótese de liquidação do Fundo. Adicionalmente, a locação do Imóvel-Alvo também está 

sujeita a períodos de dificuldade causados pela negociabilidade do mercado imobiliário. O Fundo poderá encontrar dificuldadespara negociar o Imóvel-

Alvo, nos termos e condições desejados pelo Fundo. Desta maneira, o Fundo poderá se ver obrigado a negociar o valor dos alugueis por preços 

menores, o que poderá impactar a rentabilidade das Cotas do Fundo;

XIV. Riscos relativos à rentabilidade do investimento: o investimento em cotas de um fundo de investimento imobiliário é uma aplicação em valores 

mobiliários de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade das Cotas dependerá do resultado da administração dos investimentos realizados 

pelo Fundo. No caso em questão, os valores a serem distribuídos aos Cotistas dependerão do resultado do Fundo, que por sua vez, dependerá 

preponderantemente das receitas provenientes da locação do Imóvel-Alvo. Os Cotistas do Fundo farão jus ao recebimento de resultados que lhes serão 

pagos a partir da percepção, pelo Fundo, dos valores pagos pelos locatários, assim como pelos resultados obtidos pela venda e/ou rentabilidade dos 

Ativos de Renda de Fixa. Adicionalmente, vale ressaltar que poderá haver um lapso de tempo entre a data de captação de recursos pelo Fundo e a data 

de aquisição do Imóvel-Alvo, desta forma, os recursos captados pelo Fundo poderão ser aplicados temporariamente em Ativos de Renda Fixa, o que 

poderá impactar negativamente na rentabilidade do Fundo;

XV. Risco relativos às receitas mais relevantes do Fundo: a rentabilidade do Fundo depende, preponderantemente, das receitas auferidas com a locação 

atípica do Imóvel-Alvo de forma que a interrupção dos pagamentos devidos nos termos do Contrato de Locação Atípica, por qualquermotivo, impactará 

adversamente os resultados do Fundo e os valores a serem distribuídos aos Cotistas;
▪ Página 68 do Prospecto
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XVI. Risco de conflito de interesses: o Regulamento prevê determinados atos que caracterizam Conflito de Interesses entre o Fundo e o 

Administrador, entre o Fundo e a Gestora ou entre o Fundo e o Consultor Especializado, que dependem de aprovação prévia e informada da 

Assembleia Geral de Cotistas;

XVII. Risco operacional: os Ativos objeto de investimento pelo Fundo dependem diretamente de administração e gestão efetivas e adequadas, por 

parte do Administrador, da Gestora e do Consultor Especializado, sujeitando-se à ocorrência de eventuais riscos operacionais destes prestadores 

de serviços com relação aos Ativos. Caso tais riscos de ordem operacional venham a ocorrer, poderão afetar a rentabilidade das Cotas do Fundo;

XVIII. Risco relativo à concentração e pulverização: poderá ocorrer a situação em que um único Cotista venha a integralizar parcela substancial da 

emissão de Cotas do Fundo, passando tal Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais 

Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de: (i) que deliberações sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus interesses 

exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários; e (ii) alteração do tratamento tributário do Fundo e/ou dos Cotistas;

XIX. Risco de colocação parcial ou não colocação da Oferta: a Oferta poderá ser parcialmente colocada, desde que observado o Montante Mínimo 

da Oferta, o que pode ensejar uma redução nos planos de investimento do Fundo e, consequentemente, na expectativa de rentabilidade do Fundo. 

Existe a possibilidade de ocorrer o cancelamento da Oferta caso não seja subscrito o Montante Mínimo da Oferta, que será de R$ 80.000.000,00 

(oitenta milhões de reais), correspondente a 80.000 (oitenta mil) Cotas da 2ª Emissão. Nesta hipótese, o Administrador deverá imediatamente fazer 

o rateio entre os subscritores dos recursos financeiros recebidos, nas proporções das Cotas da 2ª Emissão integralizadas e acrescidos dos 

rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo.

XX. Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta: Conforme descrito no Prospecto, as Pessoas Vinculadas poderão adquirir Cotas do Fundo. A 

participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá: (a) reduzir a quantidade de Cotas para o público em geral, reduzindo a liquidez dessas Cotas 

posteriormente no mercado secundário, uma vez que as Pessoas Vinculadas poderiam optar por manter suas Cotas fora de circulação,

influenciando a liquidez; e (b) prejudicar a rentabilidade do Fundo. O Administrador não tem como garantir que o investimento nas Cotas por 

Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter suas Cotas fora de circulação.

XXI. Risco de diluição: na eventualidade de novas emissões de Cotas do Fundo, os Cotistas incorrerão no risco de terem a sua participação no 

capital do Fundo diluída. 
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XXII. Riscos de governança: algumas matérias estão sujeitas à deliberação por quórum qualificado, de forma que pode ser possível o não 

comparecimento de Cotistas suficientes para a tomada de decisão em Assembleia Geral de Cotistas, podendo impactar adversamente nas atividades e 

rentabilidade do Fundo na aprovação de determinadas matérias em razão da ausência de quórum;

XXIII. Risco de alteração do Regulamento: o Regulamento poderá sofrer alterações em razão de normas legais ou regulamentares, por determinação da 

CVM ou por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. Referidas alterações poderão afetar o modus operandi do Fundo e implicar em perdas 

patrimoniais aos Cotistas;

XXIV. Não existência de garantia de eliminação de riscos: as aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, da Gestora ou 

de qualquer instituição pertencente ao mesmo conglomerado do Administrador ou da Gestora, ou com qualquer mecanismo de seguroou, ainda do 

Fundo Garantidor de Créditos – FGC, podendo, portanto, ocorrer perda total do capital investido pelos Cotistas;

XXV. Propriedade das Cotas e não dos imóveis: apesar de a carteira do Fundo ser constituída, predominantemente, por imóveis, a propriedade das 

Cotas não confere aos Cotistas propriedade direta sobre os imóveis. Os direitos dos Cotistas são exercidos sobre todos os Ativos de modo não 

individualizado, proporcionalmente ao número de Cotas possuídas;

XXVI. Risco de desvalorização: o Imóvel-Alvo poderá se desvalorizar por eventos que incluem, sem limitação: (i) fatores macroeconômicos que afetem 

toda a economia, (ii) mudança de zoneamento ou regulatórios que impactem diretamente o local do Imóvel-Alvo, seja possibilitando a maior oferta de  

imóveis (e, consequentemente, deprimindo os preços dos alugueis no futuro) ou que eventualmente restrinjam os possíveis usos do Imóvel-Alvo 

limitando sua valorização ou potencial de revenda, (iii) mudanças socioeconômicas que impactem exclusivamente a microrregião como, por exemplo, o 

aparecimento de favelas ou locais potencialmente inconvenientes como boates, bares, entre outros, que resultem em mudanças navizinhança piorando 

a área de influência para uso hospitalar, (iv) alterações desfavoráveis do trânsito que limitem, dificultem ou impeçam o acesso ao Imóvel-Alvo e (v) 

restrições de infraestrutura / serviços públicos no futuro como capacidade elétrica, telecomunicações, transporte público entre outros;

XXVII. Riscos inerentes à propriedade do Imóvel-Alvo: o Empreendimento poderá apresentar riscos decorrentes tanto de sua construção, como de sua 

operação. O Fundo, na qualidade de proprietário do Imóvel-Alvo sobre o qual será construído o Empreendimento, poderá ser chamado a responder 

diretamente por eventuais indenizações ou reclamações relacionadas ao Imóvel-Alvo e à operação do Empreendimento, incluindo sem limitação aquelas 

de natureza cível, trabalhista, previdenciária, tributária e/ou ambiental, circunstâncias estas que podem implicar em desembolsos de valores relevantes 

pelo Fundo, e consequentemente, pelos Cotistas;
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XXVIII. Risco de desapropriação: em razão de ato unilateral do Poder Público visando o atendimento do interesse público, por meio da expedição de 

Decreto Expropriatório, o Imóvel-Alvo poderá eventualmente ser objeto de desapropriação, total ou parcial, implicando na perda da propriedade e, assim, 

afetando a rentabilidade das Cotas do Fundo. Neste contexto, não há garantias jurídicas no sentido de que a indenização a serpaga pelo Poder Público 

por decorrência da desapropriação seja suficiente para cobrir o pagamento da rentabilidade pretendida pelo Fundo;

XXIX. Riscos das contingências ambientais: problemas ambientais podem ocorrer, como exemplo, vendavais, inundações ou os decorrentes de 

vazamento de esgoto sanitário provocado pelo excesso de uso da rede pública, acarretando, assim, a perda de substância econômica do Imóvel-Alvo 

e/ou de imóveis situados nas proximidades das áreas atingidas por estes. Em adição, eventuais contingências ambientais, inclusive decorrentes da 

operação do Empreendimento, podem culminar em responsabilidade pecuniária ao Fundo (indenizações e multas por prejuízo causados ao meio 

ambiente), implicando em alguns casos na rescisão do Contrato de Locação, de tal modo que a rentabilidade das Cotas do Fundo poderá ser afetada de 

forma adversa;

XXX. Riscos de despesas extraordinárias: o Fundo, na qualidade de proprietário, direto ou indireto, do Imóvel-Alvo, estará eventualmente sujeito ao 

pagamento de despesas extraordinárias, tais como rateios de obras e reformas, pintura, decoração, conservação, instalação de equipamentos de 

segurança, indenizações trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que não sejam rotineiras na manutenção do Imóvel-Alvo. O pagamento de 

tais despesas pode ensejar uma redução na rentabilidade das Cotas do Fundo. Adicionalmente, o Fundo estará sujeito a despesase custos decorrentes  

de ações judiciais necessárias para a cobrança de alugueres inadimplidos, ações judiciais (despejo, renovatória, revisional, entre outras), bem como 

quaisquer outras despesas inadimplidas pelos locatários, tais como tributos, custos para reforma ou recuperação de imóveis inaptos após a devolução 

do Imóvel-Alvo, se for o caso;

XXXI. Risco de alteração da legislação e regulação: a legislação e/ou a regulação aplicáveis ao Imóvel-Alvo, ao Empreendimento e aos Cotistas, 

incluindo, mas não se limitando, a legislação tributária, legislação imobiliária e regulação da CVM e autorregulação da ANBIMA estão sujeitas a 

alterações. Estes eventos podem impactar adversamente no valor dos investimentos, bem como as condições para a distribuição de rendimentos aos 

Cotistas;
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XXXII. Risco de Derivativos: com relação a determinados investimentos, o Fundo poderá utilizar técnicas de hedge (mecanismos de proteção) 

destinados a reduzir os riscos de movimentos negativos nas taxas de juros, preços de valores mobiliários e taxas cambiais. Embora possam reduzir 

determinados riscos, essas operações por si só podem gerar outros riscos. Assim sendo, embora o Fundo possa se beneficiar do uso desses 

mecanismos de proteção, mudanças não previstas nas taxas de juros, preços dos valores mobiliários ou taxas de câmbio podem resultar em um pior 

desempenho em geral para o Fundo em comparação ao cenário em que tais operações de hedge não tivessem sido contratadas;

XXXIII. Risco tributário: a Lei nº 9.779/99 estabelece que os fundos de investimento imobiliário sejam isentos de tributação sobre a sua receita 

operacional, desde que (i) distribuam, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com 

base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e (ii) apliquem recursos em empreendimentos 

imobiliários que não tenham como construtor, incorporador ou sócio, cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, 

percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas. Ainda de acordo com a Lei nº 9.779/99, os dividendos distribuídos aos Cotistas, quando 

distribuídos, e os ganhos de capital auferidos são tributados na fonte pela alíquota de 20% (vinte por cento). Não obstante, caso o Fundo venha a ter, no 

mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas, cada Cotista não seja titular de Cotas que lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por 

cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo, e, ainda, tenha suas Cotas admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no 

mercado de balcão organizado, de acordo com o Artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme alterada, 

os rendimentos distribuídos pelo Fundo às pessoas físicas ficam isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas 

físicas. Dessa forma, o Fundo apenas terá referido benefício fiscal caso sejam atendidas as seguintes condições: (i) possua, no mínimo, 50 (cinquenta) 

Cotistas; (ii) tenha suas cotas admitidas a negociação no mercado de bolsa ou de balcão regulamentados; e desde que (iii) o Cotista pessoa física não 

seja titular de Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas do Fundo ou cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de 

rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo. Os rendimentos das aplicações de renda fixa e variável 

realizadas pelo Fundo estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte a alíquota de 20% (vinte por cento), nos termos da Lei nº 

9.779/99, circunstância que poderá afetar a rentabilidade esperada para as Cotas do Fundo. Não está sujeita a esta tributaçãoa remuneração produzida 

por Letras Hipotecárias, Certificados de Recebíveis Imobiliários e Letras de Crédito Imobiliário, nos termos da Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009, 

conforme alterada. Caso não seja atingido o mínimo de 50 (cinquenta) investidores na Primeira Emissão, os Cotistas do Fundo não terão as 

prerrogativas de isenção de imposto de renda acima referido;
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XXXIV. Risco regulatório. A estrutura financeira, econômica e jurídica do Fundo apoia-se em um conjunto de obrigações e responsabilidades contratuais 

e na legislação e regulamentação em vigor e, em razão da pouca maturidade e da escassez de precedentes em operações similarese de jurisprudência 

no que tange a este tipo de operação financeira, poderá haver perdas por parte dos Cotistas em razão do dispêndio de tempo e recursos para 

manutenção do arcabouço contratual estabelecido;

XXXV. Risco jurídico: o Fundo poderá ser réu em diversas ações, nas esferas cível, tributária e trabalhista. Não há garantia de que o Fundo venha a 

obter resultados favoráveis ou que eventuais processos arbitrais, judiciais ou administrativos propostos contra o Fundo venham a ser julgados 

improcedentes, ou, ainda, que ele tenha reservas suficientes. Caso tais reservas não sejam suficientes, é possível que um aporte adicional de recursos 

seja feito mediante a subscrição e integralização de novas Cotas pelos Cotistas, que deverão arcar com eventuais perdas. A despeito das diligências 

realizadas, é possível que existam contingências não identificadas ou não identificáveis que possam onerar o Fundo e o valor de suas Cotas;

XXXVI. Risco da morosidade da justiça brasileira: o Fundo poderá ser parte em demandas judiciais relacionadas ao Imóvel-Alvo, tanto no polo ativo 

quanto no polo passivo. Em virtude da morosidade do sistema judiciário brasileiro, a resolução de tais demandas poderá não ser alcançada em tempo 

razoável. Ademais, não há garantia de que o Fundo obterá resultados favoráveis nas demandas judiciais relacionadas ao Imóvel-Alvo e, 

consequentemente, poderá impactar negativamente no patrimônio do Fundo, na rentabilidade dos Cotistas e no valor de negociação das Cotas;

XXXVII. Risco de alterações tributárias e mudanças na legislação e regulamentação: embora as regras tributárias dos fundos estejam vigentes desde a 

edição do mencionado diploma legal, existe o risco de tal regra ser modificada no contexto de uma eventual reforma tributária. Assim, o risco tributário 

engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos, interpretação diversa da legislação vigente sobre a incidência de quaisquer tributos, 

ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente. Além disso, cumpre 

mencionar que existe a possibilidade da Secretaria da Receita Federal ter interpretação diferente do Administrador quanto ao não enquadramento do 

Fundo como pessoa jurídica para fins de tributação ou quanto a incidência de tributos em determinadas operações realizadas pelo Fundo. Nessas 

hipóteses, o Fundo passaria a sofrer a incidência de Imposto de Renda, PIS, COFINS, Contribuição Social nas mesmas condições das demais pessoas 

jurídicas, com reflexos na redução do rendimento a ser pago aos Cotistas ou teria que passar a recolher os tributos aplicáveis sobre determinadas 

operações que anteriormente entendia serem isentas, podendo inclusive ser obrigado a recolher, com multa e juros, os tributosincidentes em operações
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já concluídas, ambos os casos podem impactar adversamente o rendimento a ser pago aos Cotistas ou mesmo o valor das cotas. Um exemplo disto é o 

entendimento da Receita Federal do Brasil manifestado, em 25 de junho de 2014, na Solução de Consulta nº 181 – Cosit, publicada em 04 de julho de 

2014, no sentido de que os fundos de investimento imobiliário passaram a ser obrigados a recolher o Imposto de Renda sobre ganhos de capital 
auferidos na venda de posições de sua carteira de cotas de fundos de investimento imobiliário, fato este que aumentou, de certa forma, a carga tributária 
aplicável aos fundos de investimento imobiliário;

XXXVIII. Risco do Estudo de Viabilidade. A Gestora e o Consultor Especializado foram responsáveis pela elaboração do Estudo de Viabilidade do 

Fundo, o qual é embasado em dados e levantamentos de diversas fontes, bem como em premissas e projeções realizadas pela Gestora e pelo 

Consultor Especializado, estes dados podem não retratar fielmente a realidade do mercado no qual o Fundo atua;

XXXVIII. Demais riscos: o Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, 

revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na 

política econômica e decisões judiciais.
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