
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO DO CSHG 2920 FUNDO

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCA

CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Por este Instrumento Particular, o CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE

VALORES S.A., com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr., 700- 11°andar (parte), 13°e

14° andares (parte), na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob o n°

61.809.182/0001-30, neste ato, por seus representantes abaixo assinados, na qualidade de

administradora ("Administradora") do CSHG 2920 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO

EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o n° 42.905.023/0001-95 ("Fundo"), tendo em vista que o Fundo

ainda nao iniciou suas atividades, resolve o alterar o regulamento do Fundo ("Requlamento") e

aprovar as seguintes deliberacoes:

I- Nos termos da regulamentacao em vigor, transformar o Fundo em urn fundo de investimento

multimercado de condominio fechado, com prazo de duracao determinado, na forma do

Regulamento constante do Anexo I.

II- Alterar a denominacao do Fundo para: "CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE

INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR", nos termos do

Regulamento constante do Anexo I.

III- Aprovar a contratacao do PATRIA INVESTIMENTOS LTDA., sociedade limitada com sede na

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Cidade Jardim, n° 803, 8° andar, sala

A, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.461.756/0001-17, para a prestacao dos servicos de gestao
da carteira do Fundo.

IV- Aprovar a nova versao do Regulamento do Fundo, que passara a vigorar com efeito no

fechamento dos mercados de 31 de agosto de 2022, na forma consolidada constante do

Anexo I, substituindo por completo toda e qualquer versao anterior.

V- Nos termos do artigo 22 da Instrucao CVM n° 555/14, aprovar a emissao e a distribuicao

publica com esforcos restritos de colocacao, a ser conduzida pela Administradora, de 400.000

|(quatrocentas mil) cotas do Fundo, com valor unitario de R$ 1.000,00 (urn mil reais),

totalizando o valor de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de reais), observado o

montante minimo da distribuicao de 50.000 (cinquenta mil) cotas, totalizando 50.000.000,00
(cinquenta milhoes de reais).

VI- A distribuicao de cotas do Fundo sera reaiizada pela Administradora tera inicio no fechamento
dos mercados de 31 de agosto de 2022 e se estendera por ate 6 (seis) meses a contar do

inicio da distribuicao. Caso nao sejam distribuidas todas as cotas objeto desta deliberacao, a

presente emissao sera valida e eficaz desde que subscritas e integralizadas, pelo menos,

cotas que correspondam a 50.000.000,00 (cinquenta milhoes de reais). O montante final da

Oferta sera definido na data do encerramento da Oferta mediante a divulgacao, pela

Administradora, de comunicacao de encerramento da distribuicao, nos termos da
regulamentacao vigente.

VII- Tomar todas as medidas/necessarias e/ou firmar todos os documentos pertinentes para a
implementafao/dasXdefiberaioes acima, nos termos da legislacao e regulamentacao
aplicaveis. A ryJ

Este InstrumentOyPart^lariBdispenfeado de registro nos termos do artigo 1.36S=C, §3° da Lei n°Este Instrumento i^art^qularJsdispenfeado de registro nos termos do artigo 1.3
10.406, de 10 de/janeifb de2J)02, conforme alterada (C6digo~^Civil Brasileiro)/^

Sendo assim, ,pssinsin|i
testemunhas. /\ / /

I /\

presente Instrumento em 1 (uma)/ia, na/presenca tie 02 (duas)
\Sx 'If I
y Sio Paulo, 30 de agosto de 2022. / I /

Testemunhas:
ADMINISTRADORA

-runo Vfana
- tit 709^28-14 Ester Valeria Siqueira

RG: 52.933.50W

CPf: S05.456.67343
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CAPITULO I: DO FUNDO

1. 0 CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO

EXTERIOR, doravante designado FUNDO ("FUNDO"), constituido sob a forma de condominio fechado e com prazo

determinado de ate 14 (quatorze) anos, contados da data da primeira integralizagao de Cotas do FUNDO ("Prazo de

Duracao"). O FUNDO e regido pelo presente regulamento ("Regulamento") e pelas disposicoes legais que Ihe forem

aplicaveis.

1.1. O FUNDO tera o mesmo prazo de duracSo do Fundo Intermediario (conforme definido em 3.2.1 abaixo) que, por

sua vez, tera urn prazo de duracao determinado de ate 14 (quatorze) anos, contados da data da primeira

integralizacao de cotas do Fundo Investido.

1.2. O Fundo Investido (conforme definido em 3.2.2 abaixo), por sua vez, tera prazo de duracao de 10 (dez) anos, nos

termos de seu regulamento, prazo este que podera ser prorrogado: (i) por 2 (dois) periodos adicionais de 2 (dois)

anos, sendo o primeiro mediante recomendacao do comite de investimentos do Fundo Investido ou, caso esse

nSo esteja instalado, do consultor especializado do Fundo Investido, e posterior autorizacSo do gestor do Fundo

Investido, e o segundo mediante aprovacao da assembleia geral de cotistas do Fundo Investido; ou (ii) por prazo

superior ao previsto no item "(i)" acima, se aprovado pela assembleia geral de cotistas do Fundo Investido.

1.3. O Prazo de Durac3o do FUNDO previsto no item 11 podera ser, a exclusivo criterio do GESTOR, antecipado caso

o prazo de duracao do Fundo Investido nao venha a ser prorrogado, nos termos do item 1.2 acima, se encerrando,

cotistas do FUNDO imediatamente, por meio de fato relevante.

1.4. Da mesma forma, caso o Fundo Intermediario venha a ser liquidado antecipadamente, por qualquer motivo, o

FUNDO sera automaticamente liquidado de forma antecipada, se encerrando o FUNDO na mesma data de

encerramento do Fundo Intermediario.

1.5. O FUNDO, o Fundo Intermediario e o Fundo Investido terao urn periodo de investimento que se iniciara na data

da primeira integralizacao de Cotas do Fundo Intermediario e se estendera por ate 6 (seis) anos, salvo se

anteriormente encerrado por decisao do GESTOR ("Periodo de Investimento").

1.6. O Periodo de Investimento podera ser encerrado antecipadamente ou prorrogado por ate 2 (dois) periodos de 1

(urn) ano cada, a criterio do GESTOR, desde que referida alteracao nao modifique o Prazo de Duracao.

CAPiTULO II: DA ADMINISTRACAO

2. 0 FUNDO sera administrado pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., com

sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr., 700 -11° andar (parte),

13° e 14° andares (parte), inscrita no CNPJ sob o n° 61.809.182/0001-30, devidamente autorizada pela Comissao de

Valores Mobiliarios ("CVM") para o exercicio profissional de administracao de carteiras de valores mobiliarios, atraves

do Ato Declarators n° 1527, expedido em 08 de novembro de 1990, doravante designada ADMINISTRADORA, e seu

exercicio social encerrar-se-a em marco de cada ano.

2.1. A gestao da carteira do FUNDO sera exercida pelo PATRIA INVESTIMENTOS LTDA., sociedade limitada com

sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Cidade Jardim, n° 803, 8° andar, sala A, inscrito no

CNPJ/MF sob o n° 12.461.756/0001-17, devidamente autorizado a administrarfundos de investimento e gerir carteiras
de valores mobiliarios pela CVM, por meio do Ato Declarators n° 11.789, de 6 de julho de 2011, doravante designado

GESTOR.

2.1.1. O GESTOR possui todos os poderes necessarios para a execucao de todos os atos que s§o atribuidos ao

GESTOR nos termos deste Regulamento e da regulamentacao em vigor, especialmente, todos os poderes de gestao
da carteira do FUNDO, assim entendidos os de selecao, avaliacao, aquisicao, alienacao, subscricao, conversao,
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permuta e demais direitos, inclusive politicos, inerentes aos titulos e valores mobiliarios, ativos financeiros e

modalidades operacionais que integrem a carteira do FUNDO.

2.1.1.1. Para fins de abertura de contas de cadastro perante prestadores de servicos e corretoras, o GESTOR devera

obter previa aprovacao da ADMINISTRADORA.

2.2.0ITAU UNIBANCO S.A., com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Praca Alfredo E.S. Aranha,

100 - Torre Itausa, inscrita no CNPJ sob o n° 60.701.190/0001-04, devidamente autorizada pela CVM atraves do Ato

Declarator^ n° 990, expedido em 06 de julho de 1989, prestara os servicos de custodia dos ativos integrantes da

carteira do FUNDO e de liquidacao financeira de suas operacoes, bem como de escrituracao e controladoria de ativos

e passivos do FUNDO, doravante designado CUSTODIANTE.

2.3. O FUNDO podera contratar terceiros prestadores de servigo, na forma da regulamentacao em vigor. A relacao de

tais terceiros prestadores de servico, inclusive o auditor independente do FUNDO, encontra-se disponivel no website

da ADMINISTRADORA (www.cshq.com.br).

CAPiTULO III: DO OBJETIVO, DO PUBLICO-ALVO E DA POLiTICA DE INVESTIMENTO

3. Objetivo:

O FUNDO buscara obter retomos significativos e valorizacao de capital no longo prazo, por meio da aplicacao de forma

preponderante de seu Patrimonio Liquido no Fundo Intermediario (conforme definido em 3.2.1 abaixo).

3.1. Publico-Alvo:

3.1.1.0 FUNDO e destinado exclusivamente a aplicacoesde investidores profissionais, assim definidos nos termosda

regulamentacao em vigor da CVM, doravante designados cotistas, que busquem a valorizacao de suas cotas e aceitem

assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus

cotistas estao expostos em razao da politica de investimento do FUNDO e a forma de constituicao de condominio

fechado, dado que as cotas nao admitem resgate.

3.1.2. Informacoes complementares sobre o FUNDO, incluindo informacoes referentes a horarios de movimentagoes

para aplicacoes, bem como montantes minimos de aplicacao no FUNDO podem ser encontradas no site da

ADMINISTRADORA na Internet, cujo endereco e www.cshq.com.br.

3.2. Politica de Investimento:

3.2.1. O FUNDO alocara seus recursos preponderantemente em cotas classe B de emissao do PATRIA PRIVATE

EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPATES MULTIESTRATEGIA
INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o n° 43.106.903/0001-64, ("Fundo Intermediario"), observadas

as chamadas de capital que o Fundo Intermediario venha a fazer aos seus cotistas, dentre eles o FUNDO, ao longo do

tempo.

3.2.2. O Fundo Intermediario, por sua vez, investira (i) em cotas classe B de emissao do PATRIA PRIVATE EQUITY

FUND VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAQOES MULTIESTRATEGIA, inscrito no CNPJ/MF sob o n°

45.605.277/0001-86 ("Fundo Investido"). bem como (ii) de forma direta ou indireta, em ativos de emissao das

sociedades fechadas constituidas no exterior, consideradas como tais sociedades no exterior que (a) tenham sede em

outros paises da America Latina, alem do Brasil ou que (b) tenham sede no Brasil e ativos localizados em outros paises

da America Latina que correspondam a 50% (cinquenta por cento) ou mais daqueles constantes das suas

demonstrates financeiras.

3.2.2.1. Os investimentos em sociedades no exterior, na forma do item 3.2.2 acima, podem ser realizados pelo Fundo

Intermediario, de forma direta ou indireta, por meio de outros fundos ou sociedades de investimento no exterior,

independentemente de sua forma ou natureza juridica podendo, inclusive, tais veiculos serem administrados e/ou

geridos pelo Gestor ou por uma de suas Partes Ligadas, conforme definidas no regulamento do Fundo Intermediario.
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3.2.3. 0 saldo do Patrimonio Liquido do FUNDO nao investido conforme o item 3.2.1 acima poderao ser mantidos em

depositos a vista ou aplicados em:

titulos publicos federais;

titulos de renda fixa de emissao de instituicoes financeiras considerados como de baixo risco de credito e alta

liquidez pela GESTORA, sediados no Brasil;

operates compromissadas, com lastro em titulos publicos ou privados;

cotas de fundos de indice que reflitam as variacoes e a rentabilidade de indices de renda fixa; e

cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observados os requisitos da regulamentagao

em vigor

3.2.4. O Fundo Intermediario podera aplicar seus recursos no exterior ate o limite de 100% (cem por cento) de

seu capital subscrito.

3.2.5. O Fundo Intermediary pode investir ate 20% do capital nele subscrito em ativos de emissSo de uma mesma

sociedade no exterior.

3.2.6. O Fundo Intermediario pode investir em cotas do Fundo Investido sem qualquer limitacSo.

3.2.7. 0 FUNDO nao podera realizar operacoes em valor superior ao seu patrimonio.

3.2.8. Para selecionar os ativos em que o FUNDO investe utilizam-se criterios quantitativos (analise de variancia e

covariancia) e qualitativos (qualidade e consistencia da gestao).

3.2.9.0 FUNDO poderS deter, aindaqueindiretamente, ate 100% (cem por cento) de seu Patrimonio Liquido em ativos

financeiros de emissao da ADMINISTRADORA do GESTOR ou de empresas a eles ligadas, sendo vedada a aquisicao

de acoes de emissao da ADMINISTRADORA

3.2.10. Observados os limites previstos neste Regulamento e na regulamentagao em vigor, o FUNDO poderS aplicar

ate 100% (cem por cento) de seu Patrimonio Liquido em cotas de fundos de investimento administrados pela

ADMINISTRADORA e/ou geridos pelo GESTOR (ou empresa a eles ligada), incluindo fundos sob responsabilidade do

mesmo gestor responsavel e que cobrem taxa de administrac§o e/ou performance, nos termos dos respectivos

regulamentos.

3.2.11. O FUNDO podera aplicar ate 100% (cem por cento) de seu Patrimonio Liquido em cotas de urn linico fundo de

investimento, notadamente no Fundo Intermediario.

3.2.12. Este FUNDO nao possui limites por modalidade de ativos financeiros ou por emissor, podendo concentrar suas

aplicacdes em poucos ativos, de poucos emissores, com os riscos dai decorrentes.

3.2.13. Poderao atuar como contraparte nas operacoes realizadas pelo FUNDO, direta ou indiretamente, a exclusivo

criterio do GESTOR, quaisquer instituicoes que participem do mercado financeiro e de capitais, inclusive a

ADMINISTRADORA, fundos de investimento e carteiras administradas sob administracao da ADMINISTRADORA e/ou

sob gest§o do GESTOR ou de quaisquer empresas a eles ligadas.

3.2.14. O FUNDO, o Fundo Intermediario e o Fundo Investido fazem parte da estrategia do Patria Private Equity VII

("Estrategia"), no ambito da qual o GESTOR e suas Partes Ligadas buscarSo realizar investimentos de forma a compor

geridos

Partes Ligadas buscarSo, em regime de melhores esforcos, seguir as diretrizes de investimento descritas no Anexo I

a este Regulamento, que devem ser consideradas como caracteristicas que ser§o preferencialmente perseguidas na

execugao dos investimentos da Estrategia, sem qualquer compromisso e/ou obrigacao de serem observadas caso o

GESTOR ou suas Partes Ligadas, a seu livre e exclusivo criterio, atuando na defesa do melhor interesse dos cotistas
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do Fundo Investido e do Fundo Intermediario (e, consequentemente, do FUNDO), entendam que parte ou a totalidade

das referidas diretrizes de investimento nao devam ser observadas por ocasiao de qualquer investimento, a qualquer

tempo. As diretrizes de investimento descritas no Anexo I a este Regulamento nao se confundem com a Politica de

Investimento do FUNDO, do Fundo Intermediario ou do Fundo Investido.

3.2.15. Eventos extraordinarios de qualquer natureza, inclusive, mas n§o limitados, aqueles de carater politico,

econdmico ou financeiro que impliquem em condicoes adversas de liquidez ou de negociacao atipica nos mercados

de atuacao do FUNDO, poderao apresentar perdas representativas de seu patrimonio, inclusive perda total, ou ainda

a ocorrencia de Patrimonio Liquido negative sendo que, nesta ultima hipotese, os cotistas serSo chamados a aportar

recursos adicionais para a liquidaca"o do FUNDO.

3.2.16. Todas as aplicacoes realizadas no FUNDO nao contam com a garantia da ADMINISTRADORA, do

GESTOR e suas afiliadas ou do Fundo Garantidor de Creditos - FGC.

3.2.17. Este FUNDO utiliza estrategias que podem resultar em perdas pathmoniais para seus cotistas, podendo

inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigagao do cotista de aportar recursos

adicionais para cobrir o prejuizo do FUNDO

CAPiTULO IV: DAS TAXAS DE ADMINISTRACAO, DE PERFORMANCE, DE CUSTODIA, DE INGRESSO E DE

SAiDA

4. O FUNDO nao pagara qualquer valor a titulo de taxa de administracao ou de taxa de performance diretamente aos

seus prestadores de servicos, observado o disposto em 4.1 abaixo.

4.1. A taxa de custodia anual maxima a ser paga pelo FUNDO sera de ate 0,035% (trinta e cinco milesimos por cento)

ao ano incidente sobre o patrimonio liquido do FUNDO, respeitado o valor minimo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)

ao ano, atualizado anualmente pela variacao do indice Nacional de Precos ao Consumidor Ampio - IPCA

4.2. Nao serao cobradas dos cotistas taxas de ingresso ou de saida do FUNDO.

4.3. O FUNDO pagar£ as taxas de administracSo, performance, ingresso ou saida cobradas pelos fundos de

investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento nos quais aplica, direta e indiretamente,

seus recursos.

4.3.1. Em relacao aos seus investimentos no Fundo Intermediario, o FUNDO pagarS (i) a titulo de taxa de administragSo

e gestao, o montante de 2,00 % (dois por cento) ao ano sobre o capital subscrito pelo FUNDO no Fundo Intermediario,

nos termos do Regulamento do Fundo Intermediario, a ser devida a partir da data da primeira integralizac§o de Cotas

do Fundo Intermediario e incidente sobre o valor total do capital integralizado pelo FUNDO no Fundo Intermediario, de

forma pro rata temporis a data da primeira integralizacao de cotas do Fundo Intermedieirio, nos termos do regulamento

do Fundo Intermediario; e (ii) a titulo de taxa de performance, o valor equivalente a 20% (vinte por cento) sobre a

rentabilidade auferida pelos cotistas do Fundo Intermediario, devida a partir do momento em que tal rentabilidade

exoeder 100% (cem por cento) da variacao do indice de Precos ao Consumidor Ampio, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE ("IPCA"). acrescida de 7% (sete por cento) ao ano ("Retorno Preferencial").

4.3.1.1. O GESTOR, na qualidade de gestor do Fundo Intermedieirio, dessa forma, n§ofarei jus a qualquer recebimento

de taxa de performance ate a data em que os cotistas do Fundo Intermediario recebam, por meio de pagamento de

amortizacoes, parciais ou totais, ou de resgate, na hipotese de liquidag§o, de suas cotas, valores que correspondam

ao somatorio do capital integralizado pelo FUNDO na qualidade de cotista detentor de cotas classe B do Fundo

Intermediario, corrigido pelo Retorno Preferencial, que deduzido dos valores restituidos ao FUNDO na qualidade de

cotista detentor de cotas classe B do Fundo Intermediario, a titulo de amortizagao parcial de suas cotas, resulte em

valores superiores a zero, conforme calculados na data de cada pagamento de amortizacao efetivado. Para todos os

meses de atualizacao do capital integralizado do Fundo Intermediario, desde a respectiva data de integralizacSo, sera

utilizada a variacao acumulada do IPCA do mes anterior, calculada pro rata temporis, nao sendo devido qualquer tipo

de compensacSo anterior.



4.3.1.2. Depois de cumpridos os requisitos descritos no item 4.3.1.1 acima no ambito do Fundo Intermediario,
quaisquer outras distribuicoes de ganhos e rendimentos dever§o ser integralmente destinadas ao GESTOR, na

qualidade de gestor do Fundo Intermediario, a titulo de pagamento de taxa de performance, ate que as distributes
ao GESTOR atinjam o percentual equivalente a 20% (vinte por cento) do montante total distribuido ao FUNDO na
qualidade de cotista detentor de cotas classe B do Fundo Intermediario que, deduzido dos valores restituidos ao

FUNDO na qualidade de cotista detentor de cotas classe B do Fundo Intermediario que correspondam ao somatorio

do capital integralizado, resulte em valores superiores a zero.

4.3.1.3. Depois de cumpridos os requisitos descritos nos itens 4.3.1.1 e 4.3.1.2 acima no ambito do Fundo
Intermediario, quaisquer outras distribuicoes de ganhos e rendimentos ao FUNDO na qualidade de cotista detentor de

cotas classe B do Fundo Intermediario, resultantes de seus investimentos, observarao a seguinte proporcSo: (i) 80%

(oitenta por cento) ser§o entregues ao FUNDO na qualidade de cotista detentor de cotas classe B do Fundo

Intermediario, a titulo de pagamento de amortizacSo de suas cotas; e (ii) 20% (vinte por cento) ser§o entregues ao

GESTOR, na qualidade de gestor do Fundo Intermediario, a titulo de pagamento de taxa de performance.

4.3.2. Em determinadas situacoes a taxa de performance podera ser cobrada de forma diferente da acima descrita pelo

Fundo Intermediario, conforme descrito de forma nao exaustiva no item 13.8 abaixo. Os criterios detalhados de

remuneracao do Fundo Intermediario poderao ser verificados no regulamento do Fundo IntermediSrio.

4.3.3. Tendo em vista o disposto em 4.3.1 acima, o FUNDO tera uma taxa de administrac§o e gestao maxima de 2,00%

(dois por cento por cento) ao ano sobre o capital subscrito pelo FUNDO junto ao Fundo Intermediario.

4.4. Os impostos eventualmente incidentes sobre cada uma das parcelas da remuneracao total, devida a

ADMINISTRADORA ou a outros prestadores de servicos, deverao ser suportados exclusivamente por cada prestador,

incidentes sobre a parcela que Ihe caiba na remuneracao total.

CAPiTULO V: DOS DEMAIS ENCARGOS DO FUNDO

5. Constituem encargos do FUNDO as seguintes despesas, que Ihe podem ser debitadas diretamente:

I - taxas, impostos ou contributes federais, estaduais, municipais ou autarquicas, que recaiam ou venham a recair

sobre os bens, direitos e obrigacoes do FUNDO;

II - despesas com o registro de documentos em cartorio, impresscio, expedicSo e publicac§o de relatorios e informacoes

periodicas previstos na Instrucao CVM n° 555/14;

III - despesas com correspondencia de interesse do FUNDO, inclusive comunicacoes aos cotistas;

IV - honorarios e despesas do auditor independente;

V - emolumentos e comissoes pagas por operacoes do FUNDO;

VI - honorarios de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razSo de defesa dos interesses

do FUNDO, em juizo ou fora dele, inclusive o valor da condenac§o imputada ao FUNDO, se for o caso;

VII - parcela de prejuizos nao coberta por apolices de seguro e nao decorrente diretamente de culpa ou dolo dos

prestadores dos servicos de administracao no exercicio de suas respectivas funcoes;

VIII - despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercicio de direito de voto decorrente de ativos financeiros

do FUNDO;

IX - despesas com liquidagao, registro e cust6dia de operacoes com titulos e valores mobiliarios, ativos financeiros e

modalidades operacionais;

X - despesas com fechamento de c§mbio, vinculadas as operacoes do FUNDO ou com certificados ou recibos de

deposito de valores mobiliarios;

XI - no caso de fundo fechado, a contribuigao anual devida as bolsas de valores ou as entidades do mercado de balcao

organizado em que o FUNDO tenha suas cotas admitidas a negociacao;

XII - taxa de administracao e de performance, conforme previsto no Capitulo IV;

XIII - os montantes devidos a fundos investidores na hipotese de acordo de remunerac§o com base na taxa de

administragao e/ou performance, se for o caso; e

XIV - honorarios e despesas relacionadas a atividade de formador de mercado, se for o caso.

5.1. Quaisquer despesas nao previstas como encargos do FUNDO correm por conta da ADMINISTRADORA, devendo

ser por ela contratadas.
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CAPiTULO VI: DA EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS

6. As cotas do FUNDO correspondem a fracoes ideais de seu patrim&nio, sendo nominativas e escriturais. O prazo de

subscricao das cotas do FUNDO que sejam objeto de oferta publica sera de ate 180 (cento e oitenta) dias, a contar do

inicio da distribuicao.

6.1. No ato de subscrigao das cotas, o subscritor (i) assinara boletim individual de subscricao, que sera autenticado
pela ADMINISTRADORA, (ii) se comprometera, de forma irrevogavel e irretratevel, a integralizar determinada

quantidade de cotas por ele subscritas ("Capital Subscrito"). nos termos de "Instrumento Particular de Subscricao de

Cotas e Compromisso de Integralizacao", que sera assinado pelo investidor na data de subscricao de suas cotas

("Compromisso de Investimento") e (iii) recebera termo de adesSo a este Regulamento e exemplar atualizado deste
Regulamento, quando devera declarar que esta ciente, (a) das disposicoes contidas no Compromisso de Investimento

e neste Regulamento, especialmente aquelas referentes a politica de investimento do Fundo e (b) dos riscos inerentes

ao investimento no FUNDO, conforme descritos neste Regulamento.

6.1.1. As cotas serao integralizadas em moeda corrente nacional, conforme solicitacao da ADMINISTRADORA aos

cotistas, nos termos deste Regulamento e do Compromisso de Investimento.

6.1.1.1. Na medida em que o GESTOR identifique necessidades de recursos para investimento do FUNDO, do Fundo

Investido ou do Fundo Intermediary, se for o caso, e/ou para o pagamento de encargos, os cotistas serao chamados

pela ADMINISTRADORA a aportar recursos no FUNDO, mediante a integralizacao das cotas que tenham sido

subscritas por cada um dos cotistas nos termos dos Compromissos de Investimento (o valor que venha a ser

efetivamente entregue, pelos Cotistas, ao FUNDO, a titulo de integralizagao de suas cotas, e doravante designado de

"Capital Inteqralizado").

6.1.1.2. A ADMINISTRADORA devera encaminhar notificacao por escrito, a cada um dos cotistas, solicitando a

integralizacao parcial ou total das cotas originalmente subscritas pelos cotistas nos termos dos Compromissos de

6.1.1.3. O Requerimento de Integralizacao especificara o montante e o prazo para integralizagao das cotas, que em

nenhuma hipotese sera inferior a 10 (dez) Dias Uteis, contados da data de envio pela ADMINISTRADORA.

6.1.1.4. Os cotistas deverao integralizar cotas em montante correspondente ao respective pre?o de subscricao,

atualizado pela variacao do IPCA na data da respectiva chamada de capital, observado o disposto em cada

Compromisso de Investimento firmado com os Cotistas ("Preco de Inteqralizacao").

6.1.1.5. Os cotistas, ao subscreverem cotas, comprometer-se-ao a cumprir com o disposto neste item e com os

respectivos Compromissos de Investimento, responsabilizando-se por quaisquer perdas e danos que venham a causar

ao FUNDO na hipotese de nao cumprimento de suas obrigacoes nos termos deste item e dos respectivos

Compromissos de Investimento, estando tambem sujeitos ao disposto abaixo.

6.1.2. A ocorrencia de qualquer descumphmento, total ou parcial, da obrigacao do cotista de aportar recursos no

FUNDO ate a data especificada no Requerimento de Integralizacao, nao sanada nos prazos previstos no item 6.1.2.1

abaixo, podera resultar em uma ou mais das consequencias listadas abaixo ao cotista inadimplente (o "Cotista

Inadimplente"), bem como quaisquer outras medidas permitidas por lei, por este Regulamento, ou pela regulamentacao

aphcavel, a serem exercidas por exclusivo criterio da ADMINISTRADORA. observados ainda todos os termos do

Compromisso de Investimento nesse sentido:

i. Iniciar a cobranca judicial em face do Cotista Inadimplente do montante total inadimplido, corrigido pelo

IPCA, desde a data do inadimplemento ate a data do efetivo pagamento, mais os valores descritos no

item 6.1.2.2 abaixo. O montante coletado em excesso a partir da cobranca supramencionada deve ser

considerado como rendimento ou reembolso destinado ao patrimonio do FUNDO, e nao sera considerado

como uma contribuicao adicional do Cotista Inadimplente;
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Alienar as cotas, integralizadas ou n§o integralizadas, detidas pelo Cotista Inadimplente a qualquer
terceiro interessado, podendo ser Cotista ou n9o, a fim de obter recursos para pagamento dos valores
devidos ao FUNDO, nos termos dos mandates outorgados a ADMINISTRADORA nos respectivos

Compromissos de Investimento para esta finalidade;

iii. Suspensao dos seus direitos de (a) voto nas assembleias gerais de cotistas, e/ou (b) alienacao ou

transferencia das suas cotas, e/ou recebimento de toda e quaisquer amortizacoes e todos os valores que
Ihe caberiam por ocasiao da liquidacao do FUNDO, inclusive com o uso dos recursos que seriam

distribuidos para sanar a divida do Cotista Inadimplente com o FUNDO;

6.1.2.1. As consequencias referidas no item 6.1.2 acima somente poderao ser exercidas pela ADMINISTRADORA
caso o respectivo descumprimento nao seja sanado pelo Cotista Inadimplente no prazo de ate 02 (dois) dias uteis, na

hipotese do inciso (iii), ou de ate 30 (trinta) dias corridos, na hip6tese dos incisos (i) e (ii), a contar da data final para

aporte de recursos especificada no Requerimento de IntegralizagSo.

6.1.2.2. No caso de qualquer debito em atraso do Cotista Inadimplente perante o FUNDO n§o ser sanado em ate dois

dias iiteis, este sera atualizado, a partir da data especificada para pagamento na Chamada de Capital ate a data de
quitacao do debito, pela variacao percentual acumulada do IPCA, e acrescido de multa nao compensatbria equivalente

a 20% (vinte por cento) do valor do debito corrigido e juros moratbrios equivalentes a 1% (urn por cento) ao mes

apropriados pro rata tempohs.

6.1.1.3. Todas as despesas, incluindo honorarios advocaticios, incorridas pela ADMINISTRADORA ou pelo FUNDO
em com relagSo a inadimplencia do Cotista Inadimplente deverSo ser suportadas por tal Cotista Inadimplente

integralmente, a menos que de outra forma determinado pela ADMINISTRADORA em sua exclusiva

discricionariedade.

6.1.2.4. Caso o Cotista Inadimplente venha a cumprir com suas obrigacoes apos a suspensio de seus direitos,

conforme indicado nos itens 6.1.2 acima, tal Cotista Inadimplente passara a ser novamente elegivel ao recebimento de

ganhos e rendimentos do FUNDO, a titulo de amortizacao de suas Cotas.

6.1.2.5. Se a ADMINISTRADORA realizar amortizacao de cotas aos cotistas enquanto o Cotista Inadimplente for titular

de cotas, os valores referentes a amortizacao devida ao Cotista Inadimplente serao utilizados pela ADMINISTRADORA

para o pagamento dos debitos do Cotista Inadimplente perante o FUNDO, sendo efetuado o desconto proporcional no

valor das cotas do Cotista Inadimplente, no mesmo valor da respectiva amortizacao. Eventuais saldos existentes, apos

a deducSo de que trata este item, serao entregues ao Cotista Inadimplente, a titulo de amortizac§o de suas cotas.

6.2. As cotas do FUNDO podem ser transferidas mediante termo de cessao e transferencia assinado pelo cedente e

pelo cessionario, observadas as regras tributarias em vigor.

6.2.1. A ADMINISTRADORA sera responsavel pelo atendimento das formalidades necessarias para a efetivacSo da

transferencia de cotas do FUNDO, bem como pela verificacao da qualificacao necessaria do cessionario para que este

figure como cotista do FUNDO.

6.3. Na integralizacao de cotas do FUNDO deve ser utilizado o valor da cota em vigor no fechamento dos mercados

do 1° (primeiro) dia util ap6s o dia da efetiva disponibilidade dos recursos pelos investidores a ADMINISTRADORA.

6.4. Para os fins do disposto no item acima, o hor^rio de movimentacao ser6 aquele estipulado pela

ADMINISTRADORA e informado no site da ADMINISTRADORA na internet: www.cshg.com.br.

6.5. Alem do disposto em 6.1 acima, o cotista, por ocasi§o do ingresso no FUNDO devera atestar, mediante termo

proprio, que:

I - teve acesso ao inteiro teor do presente Regulamento do FUNDO; II - tomou ciencia (a) dos fatores de risco

envolvidos e da politica de investimento do FUNDO; (b) de que n3o hci qualquer garantia contra eventuais perdas

patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO; (c) de que a eventual concessSo de registro para a venda de

cotas do FUNDO nao implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informacoes prestadas ou de adequac§o

deste Regulamento a legislagao vigente ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO, da ADMINISTRADORA, do



ATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMEN

TERIOR

GESTOR e demais prestadores de servicos do FUNDO; e (d) de que as estrategias de investimento do FUNDO poder

resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigacao do cotista de aportar recursos adicionais

para cobrir o prejuizo do FUNDO;

6.6. Em feriados de ambito estadual ou municipal na praca em que esta sediada a ADMINISTRADORA nao serao

considerados dias uteis, para fins de solicitacao, contagem de prazo e convers§o de cotas para aplicacao no FUNDO.

6.7. A assembleia geral de cotistas que deliberar sobre a emissao e a distribuicao de novas cotas do FUNDO podera

dispor sobre o niimero minimo de cotas que devam obrigatoriamente ser subscritas para que a distribuicao seja

concluida, bem como sobre o procedimento a ser observado em caso de nao haver a subschcao total da quantidade

minima de cotas originalmente prevista.

6.7.1. Durante o periodo de distribuicao, uma vez atingido o numero minimo de cotas referido no item acima, as

importancias recebidas podem ser investidas na forma prevista neste Regulamento.

6.8. Desde que aprovado pela ADMINISTRADORA ou pela assembleia geral de cotistas que deliberar sobre a emissao

e a distribuicao de novas cotas do FUNDO, conforme aplicavel, o investimento no FUNDO podera ser efetivado por

meio de compromissos, mediante os quais os investidores ficarao obrigados a integralizar o valor do capital

comprometido a medida que a ADMINISTRADORA faca chamadas de capital, de acordo com prazos, processos

decisorios e demais procedimentos estabelecidos nos respectivos compromissos de investimento.

CAPiTULO VII: DO RESGATE E DA AMORTIZACAO DE COTAS

7. Nao havera resgate de cotas do FUNDO a nao ser pelo termino do prazo de duracao previsto no item 1 acima, por

qualquer motivo, quando havera a liquidacao do FUNDO.

7.1. Quando do encerramento do FUNDO, as cotas serao resgatadas pelo valor apurado na realizacao dos seus ativos

na data de encerramento, dividido pela quantidade total de cotas, ou conforme deliberacao tomada em assembleia

geral de cotistas, devendo o pagamento dos recursos aos cotistas ser efetivado no primeiro dia util subsequente a data

de conversao de cotas.

7.2. 0 FUNDO podera fazer amortizacoes, conforme e quando vier a ser comunicado pela ADMINISTRADORA,

mediante instrucoes do GESTOR, nos termos descritos abaixo, em conformidade com o procedimento adotado pelo

Fundo Intermediario.

7.2.1. A ADMINISTRADORA podera promover amortizacoes parciais ou total das cotas do FUNDO, a qualquer

momenta, na medida em que os valores recebidos pelo FUNDO do Fundo Intermediario, inclusive a titulo de pagamento

de amortizacoes e demais proventos, sejam superiores ao valor de todas as exigibilidades e provisoes do FUNDO,

inclusive com relac§o as taxas mencionadas no Capitulo IV acima.

7.2.2. A amortizacSo acima prevista devera ser paga ate o 3° (terceiro) dia util posterior a data da cota utilizada para a

amortizacSo.

7.2.3. Os pagamentos de amortizacao das cotas poderao ser efetuados por credito em conta corrente de investimento,

transferencia eletronica disponivel (TED) ou, ainda, pelo Sistema de Cotas de Fundos da CETIP, sendo que as

movimentacoes serao sempre realizadas em nome dos cotistas.

7.2.4. Quaisquer distributes a titulo de amortizacao de cotas deverSo abranger todas as cotas do FUNDO, em

beneficio de todos os cotistas, observado o disposto neste Regulamento.

7.2.5. Os feriados de ambito estadual ou municipal na praca em que esta sediada a ADMINISTRADORA n§o serao

considerados dias uteis, nao sendo efetivadas amortizacoes.

7.2.6. A alteracao desse item 7.2 e seus subitens podera ser aprovada pelos cotistas detentores da maioria simples

das cotas subscritas do FUNDO presentes a assembleia geral de cotistas.
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CAPiTULO VIII: DA POLiTICA DE DIVULGACAO DE INFORMACOES E RESULTADOS

8. A ADMINISTRADORA disponibilizara em seu site www.csha.com.br:

I - mensalmente, extrato de conta do cotista, em secao protegida por senha, contendo: (a) nome do FUNDO e o numero
de seu registro no CNPJ, (b) nome, endereco e numero de registro da ADMINISTRADORA no CNPJ, (c) nome do

cotista, (d) saldo e valor das cotas no inicio e no final do periodo e a movimentacao ocorrida ao longo do mes, (e)
rentabilidade do FUNDO auferida entre o ultimo dia util do mes anterior e o ultimo dia util do mes de referenda do

extrato, (f) data de emissao do extrato da conta; e (g) o telefone, o correio eletronico e o enderego para correspondenda

do servico mencionado no inciso VII do art. 90 da Instrucao CVM n° 555/14; e

II - no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do encerramento do exercicio a que se referirem, as demonstracoes

contabeis do FUNDO acompanhadas do parecer do auditor independente.

8.1. Conforme faculdade prevista no inciso III do artigo 129 da Instrucao CVM n° 555/14, nao sera disponibilizada e/ou

divulgada aos cotistas qualquer demonstracao de desempenho do FUNDO.

8.2. As demais informacoes do FUNDO serao disponibilizadas pela ADMINISTRADORA atraves do Sistema de Envio

de Documentos - CVMWeb, observados os seguintes prazos maximos:

I - informe diario, no prazo de 1 (urn) dia util;

II - mensalmente, ate 10 (dez) dias apos o encerramento do mes a que se referirem:

a) balancete;

b) demonstrative da composicao e diversificacao de carteira do FUNDO;

c) perfil mensal;

III - anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do encerramento do exercicio a que se referirem, as

demonstracSes contabeis acompanhadas do parecer do auditor independente; e

IV - formulario padronizado com as informacoes basicas do FUNDO, sempre que houver alteracao do Regulamento,

na data do inicio da vigencia das alteracoes deliberadas em assembleia geral de cotistas.

8.3. Caso o FUNDO possua posicoes ou operacSes em curso que possam a vir a ser prejudicadas pela sua divulgagao,

o demonstrativo de composicao da carteira do FUNDO podera omitir sua identificacao e quantidade, registrando

somente o valor e o percentual sobre o total da carteira do FUNDO.

8.4. A ADMINISTRADORA nao divulgara a terceiros informacSes sobre a composicao da carteira do FUNDO,

ressalvadas (i) a divulgacao a prestadores de servico do FUNDO, (ii) a divulgacao aos 6rgaos reguladores,

autorreguladores e entidades de classe, quanta aos seus associados, no atendimento a solicitacoes legais,

regulamentares e estatutarias, e (iii) as informacoes publicas, disponiveis no site da CVM.

8.5. Os resultados do FUNDO em exercicios anteriores, bem como demais informac6es referentes a exercicios

anteriores, tais como demonstracoes contabeis, relatorios da ADMINISTRADORA e demais documentos que tenham

sido divulgados por forga de disposig&es regulamentares poderao ser obtidos junto a ADMINISTRADORA.

8.6. O FUNDO constituira urn comite de acompanhamento, com a participacao do GESTOR, cuja funcao sera o

acompanhamento das atividades do FUNDO, incluindo, mas nao se limitando a performance, marcagao dos ativos e

portfolio do Fundo Intermediario e situacoes de potencial conflito de interesses envolvendo o FUNDO ou o Fundo

Intermediario, durante as quais os participantes poderao solicitar ao GESTOR as informagoes e documentos adicionais

sobre as atividades do FUNDO que forem necessarias, a criterio do GESTOR, ao acompanhamento do regular

funcionamento do FUNDO, observado que o acesso a informacoes confidenciais podera ser restringido, desde que a

restricao seja fundamentada.

8.6.1. O comite de acompanhamento nao tera qualquer carater deliberative ou consultivo.
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8.6.2. Comporao o comite de acompanhamento ate 8 (oito) participantes e respectivos suplentes, dos quais 2 (dois)

serao representantes da ADMINISTRADORA, 2 (dois) serao representantes do GESTOR e 4 (quatro) serao cotistas

diretos ou indiretos do FUNDO, com base nos seguintes criterios:

(i) cotistas que possuam os maiores volumes de capital subscrito por meio dos Compromissos de

Investimento junto ao FUNDO e que tenham interesse em participar do comite de acompanhamento; e

(ii) em caso de empate conforme criterio descrito em (i) acima, cotistas diretos e indiretos que

comprovadamente tenham historico profissional na area de atuacao do FUNDO e do segmento dos seus

investimentos diretos e/ou indiretos, dentre eles prevalecendo aquele que possuir maior tempo de

experiencia profissional e, subsidiariamente maior idade.

8.6.3. Os participantes do comite de acompanhamento deverao assinar termo de confidencialidade e termo se

obrigando a declarar eventual situacao de conflito de interesses sempre que esta venha a ocorrer.

8.7. As reunioes do comite de acompanhamento deverao ser realizadas trimestralmente, em ate 90 (noventa) dias

ap6s o termino de cada semestre civil, mediante convocacao escrita enviada pelo Administrador aos participantes

indicados nos termos do item 8.6.2 acima com, no minimo, 5 (cinco) dias uteis de antecedencia.

8.7.1. Informacoes eventualmente necessarias a participacao nas reunioes do comite de acompanhamento deverao

ser previamente disponibilizadas pela ADMINISTRADORA ou pelo GESTOR no momento da convocacao de que trata

o item 8.7 acima.

8.7.2. As reunioes de acompanhamento poderao ser realizadas pessoalmente, na sede da ADMINISTRADORA ou

em qualquer outro endereco, ou por meio de conferencia telefonica, video conferencia ou outro meio semelhante,

conforme estabelecido na convocacao de que trata o item 8.7 acima.

8.7.3. O comite de acompanhamento contara com urn presidente, indicado pela ADMINISTRADORA dentro dos seus

representantes nomeados para o comite, o qual sera responsavel por indicar os 4 membros que serao cotistas diretos

ou indiretos do Fundo, conforme item 8.6.2 acima.

8.7.4. Os membros do comite de acompanhamento terao mandato de 1 (urn) ano, podendo ser reconduzidos aos seus

cargos automaticamente ou substituidos, a criterio do responsavel pela sua indicacao - isto e, pelo GESTOR ou pela

ADMINISTRADORA, em relacao aos respectivos membros que nomearem.

8.7.5. Na ultima reuniao de acompanhamento realizada no exercicio social do FUNDO, sera deliberada a reconducao

ou substituigao dos membros do comite. Em caso de substituicao de urn ou mais membros do comite, ela produzira

efeitos a partirdo 1° (primeiro) dia util do novo exercicio social do FUNDO. Se na reuniao mencionada neste item 8.7.5

nao houver deliberacao acerca de eventual reconducSo ou substituicao dos membros do comite, estes ser§o

automaticamente reconduzidos aos seus cargos.

8.8. Os participantes das reunioes do comite de acompanhamento deverao informar previamente a

ADMINISTRADORA e ao GESTOR qualquer situacao que o coloque, potencial ou efetivamente, em situacSo de

conflito de interesses com o FUNDO, para que decida-se sobre a conveniencia de sua participacao em uma ou mais

reunifies, ficando sujeitos os Cotistas que participem das reunifies ou seus representantes as obrigacoes de

confidencialidade constantes do item 19.3 abaixo.

8.9. Em caso de diividas ou reclamacoes, favor entrar em contato com o Servico de Atendimento ao Cotista da

ADMINISTRADORA atraves do telefone 0800 558777. A ADMINISTRADORA disponibiliza, ainda, o servigo de

Ouvidoria para os clientes que nao estiverem satisfeitos com os esclarecimentos ou solugfies apresentados pelo

Servico de Atendimento ao Cotista atraves do telefone 0800 7720100, do site www.cshq.com.br/ouvidoria e do

endereco Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr., 700 11° andar - Itaim Bibi, Sao Paulo - SP.

CAPfTULO IX: DISPOSICOES FINAIS
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9. Todos os resultados do FUNDO serao incorporados ao Patrim6nio Liquido do FUNDO.

10. As cotas terao seu valor calculado diariamente.

11. 0 GESTOR adota para o FUNDO sua Politica de Voto em assembleias, disponivel para consulta no site
www.patria.com, que disciplina os principios gerais, o processo decisorio e quais s§o as materias relevantes
obrigatorias para o exercicio do direito de voto. Tal politica orienta as decisoes do GESTOR em assembleias de
detentores de titulos e valores mobiliarios que confiram aos seus titulares o direito de voto, observado o disposto em

12(i) abaixo.

11.1. Nos termos do Codigo de Administracao de Recursos de Terceiros da ANBIMA, o GESTOR declara que adota

sua Politica de Voto para o FUNDO.

11.2. As deliberagSes dos cotistas, incluindo as contas e demonstracoes contabeis do FUNDO, poder§o, a criterio da
ADMINISTRADORA, sertomadas sem necessidade de reuni§o, mediante processo de consuita formalizada em carta,

correio eletronico ou telegrama, dirigido pela ADMINISTRADORA a cada cotista.

11.2.1. As contas e demonstracoes contabeis do FUNDO que nao contiverem ressalvas poderao ser consideradas
automaticamente aprovadas caso a assembleia geral de cotistas convocada para sua aprovagao nao seja instalada

em virtude do n§o comparecimento de cotistas.

11.3. As informacdes e documentos relativos ao FUNDO poderSo ser comunicados, enviados, divulgados ou

disponibilizados aos cotistas, ou poreles acessados, pormeio de canais fisicos ou eletronicos, incluindo a rede mundial

de computadores.

11.3.1. Sem prejuizo do disposto no item acima, o cotista podera solicitar a ADMINISTRADORA que as
correspondencias indicadas no item acima sejam remetidas de forma fisica, hipbtese em que os custos de envio serao

sempre arcados pelo FUNDO.

11.4. Qualquer manifestacao de ciencia ou concordancia dos cotistas podera, a criterio e conforme procedimento
disponibilizado pela ADMINISTRADORA, ser feita de forma eletronica, incluindo, sem Iimitag3o, ciencia e concordancia

com este Regulamento, adesao aos termos e condicoes do Regulamento e ciencia de riscos, manifestagSes de voto

em assembleias gerais de cotistas e quaisquer outras que venham a ser necessarias, a criterio da ADMINISTRADORA.

12. O FUNDO devera realizar assembleia geral de cotistas de acordo com os termos e procedimentos previstos na

regulamentacao em vigor, sendo certo que:

(i) a manifestagao da instrugao de voto do FUNDO nas assembleias gerais do Fundo Intermediario sera

materia privativa da assembleia geral do FUNDO e estara sujeita a urn qu6rum de aprovag§o equivalente

ao quorum necessario a aprovagao da materia no Fundo Intermediario, ficando o GESTOR obrigado a se

abster de votar caso por qualquer motivo nao ocorra a assembleia geral ou caso os cotistas nao deliberem

sobre a forma como o FUNDO deve votar na assembleia geral do Fundo Intermediario; e

(ii) a destituigao do GESTOR estara sujeita a urn qu6rum de aprovagao correspondente a 95% (noventa e

cinco por cento} das cotas subscritas do FUNDO, observado o disposto em 12.1 a 12.1.3 abaixo.

12.1. Caso cotistas detentores de 75% (setenta e cinco por cento) das cotas subscritas do Fundo Investido, do Fundo

Intermediario ou do FUNDO, reunidos em assembleia geral do FUNDO convocada especificamente para esse fim,

deliberem pela substituigao por justa causa do GESTOR, apos a ocorrencia de qualquer das hipoteses mencionadas

abaixo e nao curadas no prazo estabelecido, o GESTOR sera substituido como gestor no FUNDO.

12.1.1. Sao hipoteses de substituigao por justa causa do GESTOR, com exclusao de todas as demais: (a) decisao final

condenatoria por qualquer tribunal ou orgao governamental de jurisdigao competente transitada em julgado; ou (b)

admissao de culpa pelo GESTOR em acordo realizado no ambito de qualquer agao judicial, em ambos os casos de

que o GESTOR cometeu: (i) uma violagao material da legislagao aplicavel ao mercado de valores mobiliarios que

acarrete um efeito adverso relevante em sua capacidade de exercer as atividades de administragSo ou gestao do

FUNDO; (ii) uma violagao material do regulamento do FUNDO; (iii) ato doloso ou omissSo dolosa, fraude ou ma-fe no



FUNDO DE

'TO NO

desempenho de suas fungSes; ou (iv) crime relacionado as suas funcoes; em qualquer caso, desde que acarrete urn

efeito adverso relevante a capacidade do GESTOR de atuar como gestor do FUNDO.

12.1.2. O GESTOR nao podera ser substituido por justa causa, no prazo de 30 (trinta) dias contado de uma decisao
ou admissao nos termos da clausula 12.1.1 (a) e 12.1.1(b) acima, respectivamente, caso proceda a cura do evento, nos

termos de 12.1.3 abaixo, nao podendo realizar chamadas de capital enquanto nao efetivada referida cura, salvo nas

hipoteses de compromissos assumidos em nome do FUNDO, do Fundo Intermediario ou do Fundo Investido

previamente a ocorrencia de qualquer dos eventos de justa causa.

12.1.3. Considera-se que o GESTOR curou urn evento de justa causa, dentro do prazo estabelecido no item 12.1.2
acima, caso providencie o desligamento de todos os individuos que comprovadamente tenham se envolvido nas

condutas consideradas como justa causa.

12.1.4. 0 quorum estabelecido em 12.1 acima sera reduzido a maioria simples caso o GESTOR ou empresas a ele

ligadas sejam destituidas por justa causa de suas funcoes de gestao no ambito de qualquer veiculo que seja parte da

estrutura de investimento no Fundo Investido, no Brasil ou no exterior.

13. Riscos

13.1. Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo FUNDO, os cotistas devem estar cientes

dos riscos a que estao sujeitos os investimentos e aplicacoes do FUNDO, do Fundo Intermediario e/ou do Fundo

Investido, conforme aplicaveis, nos termos descritos abaixo, de forma nao exaustiva, nao havendo, garantias, portanto,

de que os recursos integralizados no FUNDO serao remunerados conforme esperado pelos cotistas.

13.2. Restrigoes ao Resgate de Cotas e Liquidez Reduzida. O FUNDO, constituido sob forma de condominio
fechado, nao admite o resgate de suas cotas a qualquer momento. As amortizacoes parciais e/ou total das cotas serao

realizadas, nos termos deste Regulamento, sempre no melhor interesse do FUNDO, na medida em que o valor de
ganhos e rendimentos do FUNDO, em funcao de seus investimentos em cotas do Fundo Intermediario e Outros Ativos,

sejam suficientes para o pagamento do valor de todas as exigibilidades e provisoes do FUNDO ou na data de liquidacao

do FUNDO. A liquidacao antecipada do FUNDO por qualquer motivo, inclusive, mas nao limitadamente, em funcao da

liquidacao ou encerramento do prazo de duracao de veiculos de investimento em que ele invista, pode acarretar no

recebimento antecipado dos recursos investidos no FUNDO ou na necessidade de realizacao dos resgates por meio

da dacao em pagamento dos ativos do FUNDO, nos termos deste Regulamento. Caso os cotistas queiram se desfazer

dos seus investimentos no FUNDO, sera necessaria a venda das suas cotas no mercado secundario, devendo ser

observado, para tanto, os termos e condicoes dos Compromissos de Investimento referentes a subscricao e

integralizacao de suas cotas e o disposto neste Regulamento.

13.3. Propriedade de Cotas vs. Propriedade dos Ativos do Fundo. Apesar de a carteira ser constituida,

predominantemente, de cotas do Fundo Intermediario que, por sua vez, detem cotas do Fundo Investido e/ou valores

mobiliarios de emissao de sociedades investidas no exterior, a propriedade das cotas do FUNDO nao confere aos seus

cotistas propriedade direta sobre as cotas do Fundo Investido e/ou do Fundo Intermediario e/ou sobre os valores

mobiliarios que compoem a carteira do Fundo Investido ou do Fundo Intermediario. Os direitos dos cotistas sao

exercidos sobre todos os ativos da carteira de modo nao individualizado, proporcionalmente ao numero de cotas

integralizadas.

13.4. Liquidez Reduzida dos Ativos do Fundo. Caso o FUNDO precise se desfazer de parte ou de todas as cotas

do Fundo Intermediario antes do planejado, ha o risco de nao haver comprador para tais ativos e/ou o preco de

negociacao obtido podera ser bastante reduzido devido a baixa liquidez no mercado, causando perda de patrimonio

do FUNDO e, consequentemente, do capital investido pelos cotistas.

13.5. Pagamento Condicionado aos Retornos dos Ativos do Fundo. Os recursos gerados pelo FUNDO serao

provenientes dos rendimentos, dividendos, juros sobre capital pr6prio, bonificacoes e quaisquer outras remunerates

que sejam atribuidas as cotas do Fundo Intermediario e do Fundo Investido e ao retorno do investimento no ambito do

Fundo Intermediario e do Fundo Investido. A capacidade do FUNDO de amortizar as cotas esta condicionada ao

recebimento pelo FUNDO dos recursos acima citados.
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13.6. Dificuldade na Formagao das Carteiras do Fundo Intermediario e do Fundo Investido. O Fundo
Intermediario e/ou o Fundo Investido poderao encontrar dificuldades em identificar oportunidades atraentes de
investimento, ou podera nao ser capaz de efetuar os investimentos desejados em termos economicamente favoraveis.
Ademais, condicoes economicas desfavoraveis podem aumentar o custo e limitar o acesso ao mercado, reduzindo a

capacidade do Fundo Intermediario e do Fundo Investido de realizar novas aquisicoes.

13.7. Concentragao da Carteira do Fundo. 0 FUNDO devera aplicar preponderantemente em cotas classe B de
emissao do Fundo Intermediario, o que implicara em concentracao dos investimentos do FUNDO em ativos emitidos

por urn unico emissor e de pouca liquidez. Quanto maior a concentracao dos recursos aplicados pelo FUNDO em ativos
de urn mesmo emissor, maior e o risco a que o FUNDO esta exposto. Desta forma, o FUNDO estara sujeito aos

mesmos riscos do Fundo Intermediario e do Fundo Investido, os quais est§o expostos de forma nao exaustiva nesta

secao, e os resultados do FUNDO dependerao dos resultados atingidos pelo Fundo Intermediario e pelo Fundo

Investido.

13.8. Taxas incidindo indiretamente do Fundo. Conforme descrito no Capitulo IV acima, o FUNDO estara sujeito

ao pagamento das taxas de administracao e gestao e de performance incidentes sobre os proprietarios de cotas classe

B de emissao do Fundo Intermediario. Em determinadas situacoes (como, por exemplo, a destituicao sem justa causa

do GESTOR na qualidade de gestor do Fundo Intermediario) a taxa de performance podera ser calculada e cobrada
de forma distinta daquela descrita de forma resumida no referido Capitulo IV. Por exemplo, sera devida pelo Fundo
Intermediario ao GESTOR, nos termos do respectivo regulamento: (i) Taxa de Performance Antecipada, em caso de

efetiva substituicao do GESTOR sem justa causa, renuncia motivada do GESTOR, conforme definida no regulamento

do Fundo Intermediario, ou da deliberagao da assembleia geral de cotistas que aprovar a fusao, cisao ou incorporacao

do Fundo Intermediario por deliberagao exclusiva dos seus cotistas e (ii) Taxa de Performance Complementar, caso,

no prazo de 12 (doze) meses contados de eventual data de substituigao do GESTOR por destituigao sem justa causa

ou de renuncia motivada, conforme definida no regulamento do Fundo Intermediario, e/ou fusao, cisao, incorporagao

ou liquidagao do Fundo Intermediario por deliberagao exclusiva dos seus cotistas, o Fundo Intermediario e/ou quaisquer

cotistas detentores de cotas classe B do Fundo Intermediario realizem a venda direta ou indireta de parte e/ou da

totalidade dos valores mobiliarios que faziam parte integrante da carteira do Fundo Intermediario a epoca do evento,

com base em valor superior ao valor atribuido aos mesmos valores mobiliarios na avaliagao do patrim&nio liquido do

Fundo Intermediario a epoca do evento respectivo. Nao obstante o disposto neste Regulamento, recomenda-se a

leitura cuidadosa do reaulamento do Fundo Intermediario, oara compreensSo dos criterios detalhados de remuneracao

do Fundo Intermediario e. oortanto. das taxas aue ooderao incidir sobre o FUNDO

13.9. Nao existencia de Garantia de Rentabilidade. A verificagao de rentabilidade passada em qualquer fundo de

investimento em participagoes no mercado, no Fundo Intermediario ou no proprio FUNDO n§o representa garantia de

rentabilidade futura. Adicionalmente, a aplicagao dos recursos pelo Fundo Intermediario ou pelo Fundo Investido em

projetos que possuem riscos relacionados a capacidade de geragio de receitas e pagamento de suas obrigagoes nao

permite, portanto, determinar qualquer parametro de rentabilidade seguro para suas respectivas cotas.

13.10. Riscos Provenientes do Uso de Derivatives. 0 Fundo Intermediario e o Fundo Investido somente poderSo

operar no mercado de derivativos para fins de protegao patrimonial, nas modalidades permitidas pela CVM. A

contratagao pelo Fundo Intermediario ou pelo Fundo Investido de modalidades de operagoes de derivativos podera

acarretar variagoes no valor de seu patrimonio liquido superiores aquelas que ocorreriam se tais estrategias nao fossem

utilizadas. Tal situagao podera, ainda, implicar em perdas patrimoniais ao FUNDO e aos cotistas.

13.11. Eventual Impedimento Decorrente de Acordos de Nao-Concorrencia. Em virtude de acordos pre-

existentes de n§o-concorrencia e outras restrigoes semelhantes envolvendo o GESTOR e suas partes ligadas, o

GESTOR, na qualidade de instituigao gestora do Fundo Intermediario, podera estar impedido de avaliar e/ou realizar

oportunidades de investimento em certos setores.

13.12. Risco de Patrimdnio Liquido Negativo. Eventuais perdas patrimoniais do FUNDO nao estao limitadas ao

valor do capital subscrito, de forma que os cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais no FUNDO. Na

medida em que o valor do Patrimonio Liquido do Fundo seja insuficiente para satisfazer as dividas e demais obrigagoes

do Fundo, a insolvencia do Fundo podera ser requerida judicialmente (i) por quaisquer credores do Fundo, (ii) por

deliberagao da Assembleia Geral de Cotistas, nos termos deste Regulamento, ou (iii) pela CVM. Os prestadores de

servigo do Fundo, em especial o Administrador e o Gestor, nao respondem por obrigagoes legais e contratuais

assumidas pelo Fundo, tampouco por eventual patrimonio negativo decorrente dos investimentos realizados pelo
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Fundo. O regime de responsabilidade limitada dos cotistas, e o regime de insolvencia dos fundos de investimento sao
inovacoes legais recentes que ainda nao foram regulamentadas pela CVM, nem foram sujeitas a revisao judicial. Caso

(i) referidas inovacoes legais sejam alteradas; ou (ii) o Fundo seja colocado em regime de insolvencia, e a
responsabilidade limitada dos cotistas seja questionada em juizo, os Cotistas poderao ser chamados a aportar recursos

adicionais ao Fundo para fazer frente ao patrimonio negativo, em valor superior ao valor das Cotas por ele detidas.

13.13. Risco Relacionado a Fatores Macroeconomicos e a Politica Governamental. 0 Fundo Investido e o Fundo

Intermediario e, consequentemente, o FUNDO, tambem poderao estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos

alheios ou exogenos ao controle do GESTOR, tais como a ocorrencia, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinarios,

situacdes especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza politica, economica ou financeira que modifiquem
a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variacSes

nas taxas de juros, eventos de desvalorizacao da moeda e de mudancas legislativas, que poderao resultar em (a)

perda de liquidez dos ativos que compoem a carteira do Fundo Investido e/ou do Fundo Intermediario e (b)

inadimplencia dos emissores dos ativos. Tais fatos poderao acarretar prejuizos para os cotistas e atrasos no

pagamento de amortizacoes e regastes. Nao obstante, o Fundo Investido e o Fundo Intermediario desenvolverao suas

atividades preponderantemente no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da politica economica

praticada pelo Govemo Federal. Ocasionalmente, o governo brasileiro intervem na economia realizando relevantes

mudancas em suas politicas. As medidas do Governo Brasileiro para controlar a inflacao e implementar as politicas

economica e monetaria tern envolvido, no passado recente, alteracSes nas taxas de juros, desvalorizacao da moeda,

controle de cambio, aumento das tarifas publicas, entre outras medidas. Essas politicas, bem como outras condig5es

macroeconomicas, tern impactado significativamente a economia e o mercado de capitais nacional. A adocao de

medidas que possam resultar na flutuagao da moeda, indexacao da economia, instabilidade de precos, elevagao de

taxas de juros ou influenciar a politica fiscal vigente poderao impactar os negocios, as condicSes financeiras, os

resultados operacionais do FUNDO e a consequente distribuigao de rendimentos aos cotistas. Impactos negativos na

economia, tais como recessao, perda do poder aquisitivo da moeda e aumento exagerado das taxas de juros

resultantes de politicas internas ou fatores externos podem influenciar nos resultados do FUNDO.

Alem disso, fatores relacionados a geopolitica internacional podem afetar adversamente a economia brasileira e, por

consequencia, o mercado de capitais. 0 conflito envolvendo a Federacao Russa e a Ucrania, por exemplo, traz como

risco uma nova alta nos precos dos combustiveis e do gas; ocorrendo simultaneamente a possivel valorizacao do

Dolar, esses aumentos causariam ainda mais pressao inflacionaria e poderiam dificultar a retomada economica

brasileira. Adicionalmente, o conflito impacta o fornecimento global de commodities agricolas, de modo que, havendo

reajuste do preco dos graos devido a alta procura, a demanda pela produgao brasileira aumentaria, tendo em vista a

alta capacidade de produgao e a consequente possibilidade de negociar por valores mais competitivos; dessa forma,

aumentam-se as taxas de exportacao e elevam-se os precos intemos, o que gera ainda mais pressao inflacionaria. Por

fim, importante mencionar que parcela significativa do agronegocio brasileiro e altamente dependente de fertilizantes

importados da Federacao Russa, bem como de dois de seus aliados (Republica da Bielorrussia e Republica Popular

da China); dessa forma, a mudanca na politica de exportacao desses produtos podera impactar negativamente a

economia e, por consequencia, o mercado de capitais. Frise-se que, diante da invasao perpetrada no dia 24 de fevereiro

de 2022, afloraram-se as animosidades nao apenas entre os paises diretamente envolvidos, mas em muitas outras

nagoes indiretamente interessadas na questao, trazendo urn cenario de altissima incerteza para a economia global,

possivelmente no longo prazo, o que podera prejudicar as atividades das Sociedades Investidas pelo FUNDO e/ou

pelo Fundo Intermediario e//ou pelo Fundo Investido e, por conseguinte, os resultados do FUNDO e a rentabilidade

dos Cotistas.

13.14. Riscos Referentes aos Impactos Causados por Pandemias. 0 surto de doencas transmissiveis em todo o

mundo pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressao negativa sobre a

economia brasileira, e qualquer surto de tais doencas no Brasil podera afetar diretamente o setor de private equity, o

FUNDO, o Fundo Intermediario, o Fundo Investido e o resultado de suas respectivas operagoes. Surtos ou potenciais

surtos de doengas, como o Coronavirus (COVID-19), a variola dos macacos (monkeypox), o Zika, o Ebola, a gripe

aviaria, a febre aftosa, a gripe suina, a Sindrome Respiratoria no Oriente M6dio (MERS), a Sindrome Respiratoria

Aguda Grave (SARS), entre outras, pode ter urn impacto adverso nas operagoes do mercado como um todo e das

sociedades investidas pelo Fundo Intermediario e pelo Fundo Investido. Qualquer surto de uma doenga que afete o

comportamento das pessoas pode ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas industrias

mundiais, na economia brasileira e no setor de private equity. Surtos de doengas tambem podem resultar em politicas



de quarentena da populacao, o que pode prejudicar as operacoes das Sociedades Investidas, afetando a valorizacao

de Cotas do FUNDO e seus rendimentos.

13.15. Morosidade da Justica Brasileira. 0 FUNDO, o Fundo Intermediario, o Fundo Investido e as sociedades
investidas pelo Fundo Intermediario e/ou pelo Fundo Investido poderao ser partes em demandas judiciais, tanto no
polo ativo como no polo passive No entanto, em virtude da reconhecida morosidade do sistema judiciario brasileiro, a
resolucao de tais demandas podera nao ser alcancada em tempo razoavel. Ademais, nao ha garantia de que o FUNDO,
o Fundo Intermediario, o Fundo Investido e/ou as sociedades investidas pelo Fundo Intermediario e/ou pelo Fundo
Investido obterao resultados favoraveis nas demandas judiciais. Tais fatos poderao afetar de forma adversa o
desenvolvimento dos neg6cios das sociedades investidas pelo Fundo Intermediario e/ou pelo Fundo Investido e/ou das
sociedades por elas controladas e, consequentemente, afetar os resultados do FUNDO e a rentabilidade dos cotistas.

13.16. Risco de Mercado Externo. 0 Fundo Intermediario podera investir ate 100% (cem por cento) de seu capital
subscrito em ativos financeiros negociados no exterior. Caso o Fundo Intermediario venha a investir em ativos
financeiros negociados no exterior, os investimentos do Fundo Intermediario estarao expostos a: (i) requisitos legais
ou regulators e exigencias tributarias dos paises onde esses ativos sao negociados; (ii) riscos advindos de alteracfies
nas condicoes politica, economica ou social nos paises onde as respectivas sedes das sociedades investidas estejam
estabelecidas, bem como aos riscos decorrentes de alteracoes regulat6rias das respectivas autoridades locais; e (iii)
riscos associados a flutuacoes do cambio de ativos financeiros atrelados a moeda estrangeira. Alem disso, podem
ocorrer atrasos na transferencia de juros, dividendos, ganhos de capital ou principal, entre os paises onde esses ativos
sao negociados e o Brasil, o que pode interferir na sua liquidez. Por fim, nao existem garantias de que as transacoes

com ativos financeiros negociados no exterior terao o mesmo tratamento conferido as operacoes realizadas no

mercado local, e nem tampouco, de que havera igualdade de condicoes de acesso aos mercados locais. Tais fatores

podem afetar a rentabilidade do FUNDO e dos seus Cotistas.

13.17. Risco Cambial: Em funcao da carteira do Fundo Intermediario poder estar aplicada em ativos atrelados direta

ou indiretamente a variagao de moedas estrangeiras, as cotas do Fundo Intermediario e, consequentemente, as cotas

do FUNDO, poderao apresentar variacao negativa, com a consequente possibilidade de perda do capital investido pelo

Fundo Intermediario.

13.18. Arbitragem. 0 Regulamento do FUNDO, o regulamento do Fundo Intermediario e o regulamento do Fundo

Investido preveem a arbitragem como meio de solucao de disputas. 0 envolvimento do Fundo, do Fundo Intermediario

e/ou do Fundo Investido em um eventual procedimento arbitral pode gerar impactos significativos ao patrimonio liquido
do FUNDO, implicando em custos que podem impactar o resultado do FUNDO. Adicionalmente, o custo de uma

arbitragem pode ser comparativamente maior do que o custo relacionado a um processo judicial. No mesmo sentido,

o FUNDO. o Fundo Intermediario o Fundo Investido e/ou uma sociedade investida do Fundo Intermediario e/ou do
Fundo Investido podem ter seus resultados impactados por um procedimento arbitral, consequentemente podendo

afetar os resultados do FUNDO.

13.19. Risco de Alteracao na Legislagao Aplicavel ao Fundo e/ou aos Cotistas: A legislacao aplicavel ao FUNDO,
aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo, sem limitacao, leis tributarias, leis cambiais e leis

que regulamentem investimentos estrangeiros em cotas de fundos de investimentos no Brasil esta sujeita a alteragoes.

Ainda, podera ocorrer interferencias de autoridades governamentais e orgaos reguladores nos mercados, bem como

moratorias e alteracoes das politicas monetaria e cambiais. Tais eventos poderao impactar de maneira adversa o valor

das Cotas do FUNDO, bem como as condicoes para distribuicao de rendimentos, inclusive as regras de fechamento

de cambio e de eventual remessa de recursos do e para o exterior.

13.20. Risco relacionado a Responsabilidade dos Cotistas. A Lei da Liberdade Economica estabelece principios e

alteragoes legislativas visando conferir seguranca juridica a atividade economica exercida por particulares,

desburocratizacao e simplificacao de procedimentos necessarios para exercicio de tais atividades, e analise de impacto

regulatorio previamente a edicao e alteracao de atos normativos, regras a serem observadas nos casos de

desconsideragao da personalidade juridica, dentre outras materias. Para a industria de fundos de investimento e gestao

de recursos, a Lei da Liberdade Economica trouxe importante inovacao, por meio da criacao de um novo capitulo no

C6digo Civil, com a inclusao dos Artigos 1.368-C ao 1.368-F, para tratar do regime juridico aplicavel aos fundos de

investimento.



Adicionalmente, com a edicao da Lei da Liberdade Economica, os fundos de investimento passaram a ser constituidos
sob a forma de condominio de natureza especial, competindo exclusivamente a CVM sua regulamentacao. Ou seja,

reconheceu-se a aplicabilidade de urn regime sui generis aos fundos de investimento, como o Fundo, que possuem

natureza condominial hibrida e que, portanto, exigem regulacao especifica. Ate a data deste Regulamento, a CVM nao

havia editado regulamentacao especifica para regular o tema, sendo que nao ha, na data deste Regulamento, como

(i) prever o impacto ou a extensao das regras que serao editadas pela CVM sobre o tema, e (ii) garantir que os Cotistas
nao serao obrigados a realizar novos aportes no FUNDO na hipotese de o FUNDO incorrer em perdas que tomem o

seu Patrimonio Liquido negativo, observado o disposto no Artigo 1.368-D, §1°, do Codigo Civil.

Ainda, em virtude da Lei da Liberdade Economica, o C6digo Civil passou a prever, na hipotese de insuficiencia do

patrim&nio dos fundos de investimento com limitagao de responsabilidade para responder por suas dividas, a aplicacao

das regras de insolvencia civil previstas no Codigo Civil. A insolvencia civil dos fundos de investimento podera ser

requerida judicialmente (i) pelos credores do FUNDO; (ii) apos deliberacao dos seus cotistas, seguindo previsSo

especifica do Regulamento; ou (iii) apos manifestagao da CVM com esta orientagao. Referida alteracao deve ensejar

diversos debates sobre os efeitos da aplicacao do regime de insolvencia civil a entidade que podera conferir

responsabilidade limitada a seus investidores e prestadores de servigos, bem como sobre sua operacionalizacSo em

casos concretos. Ainda, tendo em vista a ausencia de precedentes especificos, nao ha como assegurar o prazo no

qual os Cotistas receberiam seus recursos na hip6tese de eventual insolvencia do FUNDO.

13.21. Risco de Credito. Os investimentos do Fundo Intermediario correm o risco de inadimplemento ou atraso no

pagamento de juros e/ou principal pelos emissores dos Ativos ou pelas contrapartes das operagoes do Fundo

Intermediano, podendo ocasionar, conforme o caso, a reducao de ganhos ou mesmo perdas financeiras ate o valor

das operagoes contratadas e nao liquidadas. Alteragoes e equivocos na avaliac§o do risco de credito dos emissores

podem acarretar oscilacoes no preco de negociacao dos ativos que compSem a carteira do Fundo Intermedicirio e, por

consequencia, do FUNDO.

13.22. Risco de Mercado. Os ativos avo do Fundo Intermediario podem sofrer flutuacoes nos pregos e na sua

rentabilidade, os quais sao afetados por diversos fatores de mercado, como taxa de juros, liquidez, credito, alteracSes

poiiticas, economicas e fiscais. A queda nos pregos dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, da carteira do Fundo

Intermediario e/ou da carteira do Fundo Investido e, em consequencia, das cotas do Fundo Investido investidas pelo

Fundo Intermediario e/ou das cotas do Fundo Intermediario investidas pelo FUNDO, pode sertemporaria, nao existindo,

no entanto, garantia de que nao se estenda por periodos longos e/ou indeterminados. Esta constante oscilagao de

pregos pode 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.

13.23. Riscos de Alteracao das regras Tributarias. Alteragoes nas regras tributarias podem resultar em aumento

da carga tributaria incidente sobre investimentos no mercado financeiro e de capitais brasileiro. Essas alteragoes

incluem a (i) modificagoes na aliquota e na base de calculo dos tributos; (ii) a criagao de tributos tempor^rios, cujos

recursos sSo destinados a determinadas finalidades governamentais; bem como (iii) diferentes interpretacoes ou

aplicagao das regras tributarias por parte dos Tribunals e/ou das autoridades governamentais. Os efeitos dessas

alteragoes, inclusive decorrentes da aprovagao de reformas tributarias, nSo podem ser quantificados. Algumas dessas

medidas poderSo sujeitar o FUNDO, o Fundo Intermediario, o Fundo Investido, as Sociedades Investidas, os Outros

Ativos e/ou os Cotistas a recolhimentos nao previstos inicialmente. Nao ha como garantir que as regras tributarias

atualmente aplicaveis ao FUNDO, bem como a rentabilidade das Cotas, dos Ativos Investidos, dos Outros Ativos e dos

Cotistas permanecerao as mesmas, existindo o risco de tais regras serem modificadas no contexto de aprovag§o de

uma eventual reforma tributaria, o que podera impactar os resultados do FUNDO e a rentabilidade dos Cotistas.

13.24. Distribuicao Parcial das Cotas. Caso o Fundo Intermediario e/ou o Fundo Investido n§o consiga o montante

minimo de subscrigao para formag§o do seu patrimonio inicial, o administrador do Fundo Intermediario e/ou do Fundo

Investido sera obrigado a cancelar a respectiva oferta, incluindo eventuais compromissos de investimentos celebrados

ate a decisao de cancelamento. Toda e qualquer decisao de cancelamento devera observar as regras previstas na

InstrugSo CVM 400/03.

13.25. Risco de Governanga. Caso o FUNDO venha a emitir Novas Cotas ou caso seja criada nova classe de Cotas,

mediante deliberagao em assembleia geral, os novos Cotistas podem modificar a relagSo de poderes para alteragao

do Regulamento. Tais alteragoes poderao afetar o modo de operagao do FUNDO de forma contraria ao interesse de

parte dos Cotistas.



13.26. Risco de Conflitos de Interesse e de Alocacao de Oportunidades de Investimento. 0 Fundo Intermediario

podera vir a contratar transacoes com eventual Conflito de Interesses, conforme descrito no Clausula XV do

regulamento do Fundo Intermediario. Certas transacoes em potencial ou efetivo conflito de interesses estao sujeitas a

aprovagao da assembleia geral de cotistas, o que n3o necessariamente mitiga o risco de que tais transacSes impactem

negativamente o Fundo Intermediario e, consequentemente, o FUNDO. Adicionalmente, o administrador e o gestor do

Fundo Intermediario estao envolvidos em urn espectro amplo de atividades, incluindo administragao de fundos,
assessoria financeira, investimentos proprietaries e da estruturacao de veiculos de investimento, no Brasil e no exterior,

incluindo no setor de private equity. Assim, poder§o vir a existir oportunidades de investimento em Sociedades Alvo

que seriam potencialmente alocadas ao Fundo Intermediario ou ao Fundo Investido, entretanto, tais investimentos

poderSo n§o ser necessariamente realizados, uma vez que nao ha nenhuma obrigaccio de exclusividade ou dever de

alocacao de tais oportunidades no Fundo Intermediario ou no Fundo Investido.

13.27. Risco de Saida de Executivos-Chave. O sucesso do Fundo Intermediario e das Sociedades Investidas, e

consequentemente do FUNDO, dependem em parte da habilidade e experiencia dos profissionais de investimento do

Gestor. Nao ha garantia de que tais profissionais continuarao a ser colaboradores do gestor ou de suas coligadas

durante todo o prazo de duracao do Fundo Intermediario, de modo que qualquer demiss§o ou pedido de demissao de

urn membro da equipe de investimento do Fundo Intermediario pode ter urn impacto negativo sobre o desempenho do

Fundo Intermediario e/ou nas Sociedades Investidas, e por consequencia, do FUNDO.

13.28. Riscos relacionados as Sociedades Investidas pelo Fundo Intermediaria e pelo Fundo Investido. Os

investimentos do Fundo Intermediario e do Fundo Investido s§o considerados de longo prazo e o retorno do

investimento pode nao ser condizente com o esperado pelo Cotista. A carteira de investimentos do FUNDO estara

concentrada em cotas do Fundo Intermediario, e o Fundo Intermediario, por sua vez, tera sua carteira concentrada em

cotas do Fundo Investido e em ativos investidos por Sociedades Alvo, na forma do seu regulamento, e, ainda, o Fundo

Investido tera sua carteira concentrada e em ativos investidos emitidos por sociedades investidas, nos termos do

regulamento do Fundo Investido O FUNDO, atraves do Fundo Intermediario, e o Fundo Intermedicirio buscara\

diretamente, ou atraves do Fundo Investido, participacao no processo decis6rio das respectivas Sociedades Investidas,

mas 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 materializados, podem

impactar negativa e significativamente os resultados da carteira de investimentos e o valor das cotas do FUNDO, do

Fundo Intermediario e/ou Fundo Investido - e, por consequencia, das Cotas do FUNDO. N3o obstante a diligencia e o

cuidado do administrador, do gestor e/ou dos prestadores de servicos do Fundo Intermediario e Fundo Investido, os

pagamentos relativos aos Ativos Alvo de emissSo das Sociedades Investidas pelo Fundo Investido e pelo Fundo

Intermediario, como dividendos, juros e outras formas de remuneracao/bonificacao 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, o Fundo Intermediario, o FUNDO e os seus cotistas poderao experimentar

perdas, nao havendo qualquer garantia ou certeza quanto a possibilidade de eliminacao de tais riscos.

13.29. Risco Operacional das Sociedades Investidas. Em virtude da participac§o do Fundo Intermediario e do Fundo

Investido em Sociedades Investidas, todos os riscos operacionais das Sociedades Investidas poderao resultar em

perdas patrimoniais e riscos operacionais ao Fundo Intermediario e ao Fundo Investido, impactando negativamente as

suas rentabilidades e, consequentemente, as rentabilidades do FUNDO.

13.30. Risco de Investimento em Sociedades Investidas Constituidas e em Funcionamento. O (i) Fundo

Intermediario, objeto de investimento pelo FUNDO, e (ii) o Fundo Investido, objeto de investimento do Fundo

Intermediario, poder§o investir em Sociedades Investidas plenamente constituidas e em funcionamento. Desta forma,

existe a possibilidade de tais companhias: (i) estarem inadimplente em relacao ao pagamento de tributos federais,

estaduais ou municipais; (ii) estarem descumprindo obrigacoes relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico

- FGTS; (iii) possuirem consideravel passivo trabalhista, ambiental, civel, entre outros. Dessa forma, dependendo da

complexidade da quest3o e dos montantes envolvidos, o Fundo Intermediario, o Fundo Investido Investido, os seus

cotistas e, consequentemente, o FUNDO poderao ter significativas perdas patrimoniais decorrentes dos eventos

indicados acima.

13.31. Riscos Relacionados aos Setores de Atuacao das Sociedades Investidas. O objetivo FUNDO e investir

no Fundo Intermediario que, por sua vez tern como objetivo adquirir Ativos Alvo (o que abarca ativos emitidos por

Sociedades Alvo), e o Fundo Investido, por sua vem, tern como objetivo realizar investimentos em Sociedades Alvo.
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As Sociedades Alvo estSo sujeitas a riscos caracteristicos e individuals dos distintos segmentos em que atuam, os

quais nao sao necessahamente relacionados entre si, e que podem, direta ou indiretamente, influenciar negativamente

o valor das cotas do FUNDO, do Fundo Intermediario e/ou do Fundo Investido e, por consequencia, o valor das Cotas

do FUNDO

13.32. Risco de Responsabilizacao por Passivos das Sociedades Investidas. Nos termos da regulamentacao, o

Fundo Investido e o FUNDO deverao participar do processo de tomada de decisoes estrategicas das Sociedades

Investidas. Tal participacao, em razao da responsabilidade a ela inerente, pode sujeitar o Fundo Investido e o FUNDO

a reivindicagSes a que eles nao estariam sujeitos se fossem apenas investidores passivos. Por exemplo, caso uma

Sociedade Investida tenha sua falencia decretada ou sua personalidade juridica desconsiderada, a responsabilidade

pelo pagamento de determinados passivos podera ser atribuida ao FUNDO e/ou ao Fundo Investido e, por

consequencia, ao FUNDO, resultando em prejuizo aos Cotistas. Alem disso, ha casos em que o Poder Judiciario,

notadamente a Justica do Trabalho, atribui aos acionistas a responsabilidade por passivos de uma companhia

independentemente da caracterizacao dos requisitos necessarios para tanto, conforme estabelecidos na legislacao

brasileira, e independentemente da participacao de cada acionista no capital social e/ou na administrac3o da

companhia. Em tais hipoteses, nao ha garantia de que o Fundo Investido e/ou o FUNDO, conforme aplicavel, terao

exito na defesa de seus interesses, podendo haver prejuizos para o FUNDO e seus Cotistas.

13.33. Riscos referente ao investimento em Ativos no Exterior 0 Fundo Intermediaho podera investir ate 100%

(cem por cento) de seu Capital Subscrito em Ativos no Exterior. Caso o Fundo Intermediario venha a investir em Ativos

no Exterior, os investimentos do Fundo Intermediario e, consequentemente, os investimentos do FUNDO, estarao

expostos a: (i) requisitos legais ou regulatorios e exigencias tributarias dos paises onde esses ativos sao negociados;

(ii) riscos advindos de alteracoes nas condicoes politica, economica ou social nos paises onde as respectivas sedes

das Sociedades Investidas estejam estabelecidas, bem como aos riscos decorrentes de alteracoes regulatorias das

respectivas autoridades locais; e (iii) riscos associados a flutuacoes do cambio de ativos financeiros atrelados a moeda

estrangeira. Alem disso, podem ocorrer atrasos na transferencia de juros, dividendos, ganhos de capital ou principal,

entre os paises onde esses ativos sao negociados e o Brasil, o que pode interferir na sua liquidez. Por fim, nao existem

garantias de que as transacoes com ativos financeiros negociados no exterior terao o mesmo tratamento conferido as

operacoes realizadas no mercado local, e nem tampouco, de que havera igualdade de condicSes de acesso aos

mercados locais.

13.34. Risco de Diluicao. O FUNDO podera optar por nao exercer eventual direito de preferencia previsto no

regulamento do Fundo Intermediario nos casos de emissoes de novas cotas do Fundo Intermediario, que por sua vez

podera optar por nao exercer eventual direito de preferencia previsto no regulamento do Fundo Investido nos casos de

emissoes de novas cotas do Fundo Investido, o que pode ocasionar a dilui?ao da sua participacao no Fundo Investido.

13.35 Possibilidade de Endividamento pelo Fundo Intermediario. O Fundo Intermediario podera contrair ou

efetuar emprestimos na forma seu regulamento, de modo que o Patrimonio Liquido do Fundo Intermediario podera ser

afetado em decorrencia da obtengao de tais emprestimos. Conforme item 9.4 do regulamento do Fundo Intermediario,
o Fundo Intermediario nao realizara operacoes de emprestimo de qualquer natureza, salvo (i) na hip6tese de que trata

o Artigo 10 da Instrugao CVM 578; (ii) nas modalidades estabelecidas pela CVM; ou (iii) para fazer frente ao

inadimplemento de cotistas que deixem de integralizar suas cotas subscritas.

13.36. Risco de Coinvestimento. O Fundo Intermediario podera coinvestir com outros fundos e/ou veiculos

geridos/administrados ou nao pelo Administrador, Gestor e/ou suas Partes Ligadas, os quais poderao ter participagoes

maiores que as do Fundo Intermediario no Fundo Investido e/ou nas Sociedades Investidas, e em decorrencia, maior

participacao no processo de governanca do Fundo Investido e/ou dessas Sociedades Investidas. Da mesma forma, o

FUNDO podera coinvestir com outros fundos e/ou veicuios ou cotistas, os quais poderao ter participacoes maiores no

Fundo Intermediario e, portanto, maio influencia no processo de govemanca do Fundo Intermediario. 0 coinvestimento

envolve riscos adicionais que podem nao estar presentes em investimentos onde um coinvestidor nao esta envolvido,

incluindo a possibilidade de que um coinvestidor ou coinvestidores venham a tomar decisoes (sozinho ou em bloco) ou

tenham interesses ou objetivos que sao diferentes daqueles do FUNDO ou do Fundo Intermediario, inclusive devido a
dificuldades financeiras ou outras formas de conduta que afetem o seu comportamento, resultando em um impacto
negativo sobre tal investimento. Nao ha garantia de que direitos usualmente oferecidos a acionistas minoritarios estarao
disponiveis para o FUNDO ou Fundo Intermediario com relacao a qualquer investimento, ou que tais direitos irao
proporcionar protecao suficiente dos interesses do FUNDO ou Fundo Intermediario.
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13.37. Risco de Coinvestimento - Coinvestimento por Determinados Cotistas. O FUNDO podera coinvestir no

Fundo Intermediario e o Fundo Intermediario podera, por sua vez, coinvestir no Fundo Investido, com Veiculos Feeder,

Cotistas, outros fundos e/ou veiculos geridos/administrados pelo Administrador, Gestor e/ou suas Partes Ligadas. Em

caso de coinvestimentos com Cotistas, n3o ha qualquer obrigacSo de o Gestor apresentar a oportunidade a todos os

Cotistas e nem de aceitar a participacao de mais de um interessado. N§o ha qualquer garantia de participacao em

coinvestimento pelos Cotistas e o Gestor podera ter discricionariedade de escolher aquele que entender mais

adequado. Nao ha como garantir que a escolha se mostrara acertada e nem que nao havera conflitos potenciais ou

efetivos no futuro em razao de tais escolhas.

13.38. Possibilidade de Reinvestimento. Os recursos obtidos pelo Fundo Intermediario em decorrencia de

desinvestimentos poderio ser reinvestidos em Ativos Alvo nos termos do seu regulamento. Nesse sentido, as

caracteristicas do Fundo Intermediario limitam a liquidez do investimento pelos seus cotistas e, por sua vez, pelo

FUNDO, uma vez que: (i) o Fundo Intermediario podera reinvestir os recursos recebidos em decorrencia de

desinvestimentos, deixando, assim, de amortizar as cotas e distribuir rendimentos aos cotistas; e (ii) as Cotas ser§o

resgatadas apenas na hipotese de liquidacSo do Fundo Intermediario, observados os termos e condicoes do seu

regulamento.

13.39. Risco Relacionado a Caracterizacao de Justa Causa na Destituicao do Gestor e/ou do Administrador

do Fundo Intermediario. O gestor e/ou o administrador do Fundo Intermediario podera ser destituido por justa causa

em determinadas situacoes, inclusive mediante decisao proferida pelo tribunal competente comprovando que suas

acoes, ou omissoes, ensejam a destituig§o por justa causa. Nao e possivel prever o tempo em que o tribunal

competente levara para proferir tais decisoes e, portanto, nem quanto tempo o gestor e/ou o administrador do Fundo

Intermediario permanecera no exercicio de suas fungoes apos eventual acao, ou omissao, que possa ser enquadrada

como justa causa. Nesse caso, o Fundo Intermediario, os seus cotistas e o FUNDO deverao aguardar a decisao do

tribunal competente ou, caso entendam pertinente, poderao deliberar pela destituigao do gestor sem justa causa e, no

caso de destituicao do gestor sem justa causa, pagar a taxa de performance complementar. Eventual demora na

decisao a ser proferida pelo tribunal competente para fins de destituicao por justa causa do gestor e/ou do administrador
do Fundo Intermediario, podera impactar negativamente os cotistas e o Fundo Intermediario e, consequentemente, o
FUNDO

13.40. Risco Relacionado a Destituicao sem Justa Causa do Gestor e/ou do Administrador do Fundo

Intermediario. 0 gestor e/ou o administrador do Fundo Intermediario podera ser destituido sem justa causa mediante

deliberacao da assembleia geral de cotistas, observado o quorum aplicavel. Os criterios previstos para pagamento da

taxa de performance complementar ao gestor do Fundo Intermediario, na hipotese de destituicao sem justa causa

deste, podem vir a dificultar a contratacao de futuros gestores para o Fundo Intermediario, o que podera impactar

negativamente os cotistas e o Fundo Intermediario e, consequentemente, o FUNDO.

13.41. Risco de Amortizacao em Ativos. Em caso de iliquidez dos ativos do Fundo Intermediario, as cotas do Fundo
Intermediario, incluindo aquelas detidas pelo FUNDO, por orientagao do Cestor e/ou de eventual consultor

especializado do Fundo Intermediario, poderSo ser amortizadas mediante entrega de ativos aos cotistas,

proporcionalmente. Nesse caso, o FUNDO e os cotistas poderao encontrar dificuldades para alienar tais ativos
entregues como pagamento da amortizacao.

13.42. Resgate por Meio da Dacao em Pagamento dos Ativos Integrantes de Carteira do Fundo. 0 regulamento

do Fundo Intermediario estabelece que, ao final do prazo de duracSo ou em caso de liquidacao antecipada do Fundo
Intermediario, o Fundo Intermediario podera efetuar o resgate das cotas mediante entrega de bens e direitos, caso
ainda existam na carteira do fundo. Nesse caso, os cotistas do Fundo Intermediario, incluindo o FUNDO, poderao

receber Ativos em dacao em pagamento pelo resgate de suas Cotas, nas respectivas proporgdes de participagSo no
Fundo Intermediario, e poderao encontrar dificuldades para aliena-los.

13.43. Outros Riscos. As aplicacSes realizadas no FUNDO nao contam com garantia do Administrador, do Gestor, de
qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Creditos - FGC.

13.44. Politica de Administracao dos Riscos
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O investimento no FUNDO apresenta riscos para o investidor. Ainda que a ADMINISTRADORA e o GESTOR da

carteira do FUNDO mantenham controles e sistemas de gerenciamento de riscos segregados, nao ha garantia de

completa eliminacao da possibilidade de perdas para o FUNDO e para o investidor.

Baseado em urn ou mais modelos matematicos e estatisticos aplicados a carteira do FUNDO (conforme aplicavel de

acordo com os mercados em que o FUNDO atue), e com o objetivo de garantir que o FUNDO esteja exposto apenas

aos riscos inerentes a sua politica de investimento e de acordo com os criterios de risco estabelecidos no presente

Regulamento, os principals modelos utilizados sao:

- V@R (Value at Risk): modelo que estima, a partir de series temporais e variaveis estatisticas, a perda financeira

maxima para urn dia relativa ao posicionamento e a exposicao atual da carteira do FUNDO.

- Stress Testing: modelo de simulagao da perda financeira num cenario economico-financeiro critico, atraves da

utilizacSo de expressivas variacoes dos precos dos ativos e derivativos que atualmente compoem a carteira do FUNDO.

- Back Test: ferramenta aplicada para a verificacao da consistencia entre o resultado obtido pelo modelo do V@R e o

resultado efetivo do FUNDO.

- Controle de Enquadramento de Limites e Aderencia a Politica de Investimentos: realizado diariamente pela

ADMINISTRADORA, mediante a utilizacao de sistema automatizado.

- Gerenciamento de Risco de Liquidez: a liquidez do FUNDO e mensurada atraves das caracteristicas inerentes dos

ativos, derivativos e margens de garantias presentes na carteira do FUNDO, comparando-se o tamanho das posi?6es

detidas pelo FUNDO com a liquidez aparente. A liquidez aparente, por sua vez, e a quantidade observada de ativos

negociados para urn determinado periodo. Tambem sSo consideradas nesta analise todas as obrigacoes do FUNDO,

inclusive com relacao aos seus cotistas.

14. Tributacao Aplicavel:

0 disposto nesta Secao foi elaborado com base nas regras brasileiras em vigor na data deste Regulamento e tern por

objetivo descrever, genericamente, o tratamento tributario aplicavel aos cotistas residentes para fins fiscais no Brasil e

ao FUNDO. A regras tributarias adiante dispostas podem ser alteradas a qualquer tempo, seja pela instituicao de

tributos, alteracao de aliquotas e/ou base de calculos vigentes, e interpretacao dos Tribunais e/ou autoridades

governamentais. Existem, tambem, algumas excecoes e tributos adicionais que podem ser aplicados, motivos estes

pelos quais os cotistas devem consultar seus assessores juridicos com relacao a tributagao efetivamente aplicavel aos

investimentos realizados no FUNDO.

14.1. TRIBUTAQAO DO FUNDO

1 - Imposto de Renda ("IR"): Os rendimentos, ganhos liquidos e de capital auferidos pela carteira do FUNDO sao isentos

delR.

II - IOF sobre operacoes com Titulos e Valores Mobiliarios ("IOF-TVM"): Atualmente, aplica-se a aliquota de 0% (zero
por cento) de IOF-TVM, para todas as hipoteses de aplicacoes realizadas pelo FUNDO. Ressalta-se que a aliquota do

IOF-TVM pode ser majorada, a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, ate o percentual de 1,5% (urn virgula
cinco por cento) ao dia.

III - IOF sobre operacoes de cambio ("IOF-Cambio"): As operacoes de conversoes de moeda estrangeira para moeda

Brasileira, bem como de moeda Brasileira para moeda estrangeira, porventura decorrentes de investimentos realizados

pelo FUNDO no exterior, estao sujeitas ao IOF-Cambio. Atualmente, as operacoes de cambio, para remessas e

ingressos de recursos, realizadas pelo FUNDO relativas as suas aplicacoes no exterior, nos limites e condicoes fixados

pela CVM, estao sujeitas a aliquota de 0% (zero por cento), sendo que, via de regra e nas demais operacoes, a aliquota
do IOF-Cambio aplicavel e de 0,38% (trinta e oito centesimos por cento). Ressalta-se que a aliquota do IOF-Cambio
pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, ate o percentual de 25% (vinte e cinco por cento),
sendo tal aumento aplicado apenas prospectivamente.



14.2. TRIBUTAQAO DOS COTISTAS

Os cotistas do FUNDO estarSo sujeitos a seguinte tributagSo:

I - IR: o IR aplicavel aos cotistas do FUNDO tomara por base 3 (tres) eventos financeiros que caracterizam o

auferimento de rendimentos ou ganhos e a sua consequente tributagSo: (i) resgate/liquidacao de cotas do FUNDO; (ii)

cessao ou alienag§o de cotas do FUNDO; e (iii) amortizagao das cotas do FUNDO:

(i) resgate/liquidacao das cotas do FUNDO: na situacao de resgate/liquidacao de cotas do FUNDO, o rendimento

sera constituido pela diferenca positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisigSo das cotas do FUNDO,

sendo tributado na fonte ("IRRF") de acordo com classificacSo da carteira do FUNDO, se de longo ou de curto

prazo, e em observancia do disposto nas regras pertinentes.

Caso a carteira do FUNDO seja classificada como de longo prazo, os cotistas do FUNDO serao tributados pela;

seguintes aliquotas decrescentes (a) 22,5% (vinte e dois e meio por cento), em aplicacoes com prazo de ate 180

(cento e oitenta) dias, (b) 20% (vinte por cento), em aplicacoes com prazo de 181 (cento e oitenta e urn) dias ate
360 (trezentos e sessenta) dias, (c) 17,5% (dezessete e meio por cento), em aplicagoes com prazo de 361

(trezentos e sessenta e urn) ate 720 (setecentos e vinte) dias, e (d) 15% (quinze por cento), em aplicacoes com
prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias.

Caso a carteira do FUNDO seja classificada como de curto prazo, os cotistas do FUNDO ser§o tributados pelas
seguintes aliquotas decrescentes (a) 22,5% (vinte e dois e meio por cento), em aplicacoes com prazo de ate 180

(cento e oitenta) dias, e (b) 20% (vinte por cento), em aplicagoes com prazo acima de 180 (cento e oitenta) dias:

(ii) cessao ou alienagao das cotas do FUNDO: os ganhos auferidos na cess3o ou alienacSo das cotas do FUNDO
em operagSo em bolsa de valores devem ser tributados conforme aliquota aplicavel na legislagao tributaria vigente,
tratamento aplicavel aos ganhos liquidos, cabendo ao proprio cotista o caiculo e recolhimento do imposto.

Adicionalmente, para as operagoes realizadas em bolsa de valores, mercadorias e futuro e assemelhadas,
mercado de balcao organizado ou mercado de baicao nao organizado com intermediagSo, ha a incidencia do
imposto de renda na fonte, a aliquota de 0,005% (cinco milesimos por cento) sobre o valor da alienagao; e

(iii) amortizagao das cotas do FUNDO: no caso de amortizagao de cotas do FUNDO, o imposto devera incidir na
fonte sobre o valor que exceder o respectivo custo de aquisigao, em relagao a parcela amortizada, aplicando-se a
aliquota com base no prazo medio dos titulos componentes da carteira do FUNDO e em fungSo do prazo do
investimento do respectivo cotista do FUNDO, conforme aliquotas do IRRF mencionadas acima.

N3o ha garantia de que sera aplicavel ao FUNDO o tratamento tributario de longo prazo.

O IRRF sera considerado: (i) definitivo no caso dos Cotistas pessoas fisicas, e (ii) antecipagao da tributagSo corporativa
aplicavel aos Cotistas pessoas juridicas, sendo que outras entidades podem ter tratamento diferenciado conforme sua
propria natureza e regras especificas aplicaveis.

O disposto nos artigos anteriores nao se aplica aos Cotistas sujeitos a regras de tributagao especificas ou nao-
residentes para fins fiscais no Brasil, na forma das regras tributarias em vigor.

II - IOF-TVM: e cobrado a aliquota de 1% (urn por cento) ao dia sobre o valor do resgate/liquidagSo ou amortizagao
das cotas do FUNDO, limitado a urn percentual do rendimento da operagao, em fungao do prazo e conforme a tabela
regressiva. A aliquota e igual a 0% (zero por cento) do rendimento nas operag6es com prazo igual ou superior a 30
(trinta) dias.

A aliquota do IOF-TVM pode ser majorada a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, ate o percentual de 1 5%
(urn e meio por cento) ao dia.

15. Os conflitos oriundos da interpretagSo e/ou implementagao do disposto neste Regulamento, inclusive quanto a sua
interpretagSo ou execugao, serao solucionados por arbitragem, de acordo com o Regulamento do Centra de Arbitragem
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Anexo I

ao Regulamento do CSHG Patria Private Equity VII Fundo de Investimento Multimercado

Diretrizes de Investimento

Os termos definidos constantes deste documento tern o mesmo significado a eles atribuido no Regulamento do Fundo
ao qual este documento e anexo. Para fins de esclarecimento, as diretrizes de investimento descritas neste Anexo I
nao se confundem com a politica de investimento do Fundo, prevista no Capitulo III do Regulamento Eventuais
alteragoes nestas diretrizes de investimento nao impactarao a politica de investimento do Fundo.

O Fundo, o Fundo Intermediary e o Fundo Investido fazem parte da estrategia do Patria Private Equity VII ("Estrategia")
no ambito da qual o Gestor e suas Partes Ligadas buscarao, em regime de melhores esforcos e sem qualquer restricao'
realizar investimentos de forma a compor os recursos investidos no Fundo com os recursos investidos por outran
veiculos de investimento, administrados e/ou geridos pelo Gestor ou suas Partes Ligadas, no Brasil ou no Exterior com
a mtencao de observar as diretrizes de investimento abaixo descritas ("Diretrizes de Investimento").

™ ?'r^'Z!f dc 'nvfstiment0 devem ser consideradas como caracteristicas que serao preferencialmente perseguidas
no ambito da Estrategia, sem qualquer compromisso e/ou obrigacao por parte do Gestor e suas Partes Ligadas no
entente, de que as mesmas serao observadas caso o Gestor e suas afiliadas, a seu livre e exclusive criterio atuando
SfriSfripO.IT t°r Intfes.se,dos seus investidores no ambito da Estrategia, entenda que parte ou a totalidade das
Diretrizes de Investimento nao devam ser observadas por ocasiao de qualquer investimento, a qualquer tempo.

Jf S'2!;3 dr l"vestimfnt0' Portanto> nao representam qualquer limitacao ao Gestor no desempenho das atividades
de gestao do Gestor ou de suas afiliadas com relacao a Estrategia.

Diretrizes de Investimento

No ambito da Estrategia serao buscados retornos significativos e valorizacao de capital no longo prazo por meio da

setorea81 *"**'" S6d°S ° executivos bem-sucedidos; (ii) estejam crescendo e sejam rentaveis; (Hi) operem e,

resilientes e fragmentados, prontos para consolidagao, principalmente por meio de aquisicoes adicionais- (iv) tenha
modelos de negoaos escalaveis; e (v) sejam capazes de desenvolver uma proposta de valor atraente no setor

^^2^i^Si^^«!!^.11««5te*.Para a ™^#° ^ investimentos em qualquer tipo de
de inflexao, na concepcao do Gestor e suas Partes Ligadas, assim entendidos como:

nta mHh5eS ^ rea'S) e R$ 2-000.000.000,00 (dois

Parceria com s6cios e executivos, com abordagem associativa-
Aquisicao de controle ou participagao minoritaria reievante aue'

Foco em melhoria operacional;
Consolidagao de mercados fragmentados; e
Opcoes flexiveis de desinvestimento.




