HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº 18.307.582/0001-19

ANÚNCIO DE INÍCIO
Código ISIN: “BRHFOFCTF002”
Código de negociação na B3: “HFOF11”
Tipo ANBIMA: FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa - Títulos e Valores Mobiliários
O registro da Oferta foi deferido pela CVM em 15 de fevereiro de 2018, sob o nº CVM/SRE/RFI/2018/004
Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, e suas alterações posteriores (“Instrução CVM 472”),
e na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e suas alterações posteriores (“Instrução CVM 400”), a (i) GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.,
instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Candelária, nº 65, Conjuntos 1.701 e 1.702, Centro, CEP 20091-020, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração
de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 6.819, de 17 de maio de 2002 (“Administrador”), na qualidade de administradora do
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.307.582/0001-19 (“Fundo”), devidamente constituído por meio
do instrumento particular datado de 23 de maio de 2013 e registrado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, sob o nº 1080071, em 03 de junho de 2013, por meio do qual foi aprovado o inteiro teor do seu regulamento, cuja versão em vigor foi aprovada por meio
de ato particular do Administrador datado de 08 de novembro de 2017 e registrado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 1900875, em 09 de novembro de 2017 (“Regulamento”); e a (ii) GENIAL INVESTIMENTOS, uma marca da GERAÇÃO FUTURO
CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na
Rua Candelária, nº 65, Conjuntos 1.701 e 1.702, Centro, CEP 20091-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Coordenador Líder”), na qualidade de
coordenador líder da oferta pública de distribuição de cotas integrantes da 1ª emissão de Cotas do Fundo (“Oferta” e “Cotas”, respectivamente), comunicam o início
da distribuição pública de até 5.000.000 (cinco milhões) Cotas, sem considerar o Lote Adicional e o Lote Suplementar (conforme adiante definidos), com valor unitário
de R$100,00 (cem reais), totalizando o montante de até:

R$500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais)

1. INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO
O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, e destina-se a pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas
no Brasil, bem como fundos de investimento que tenham por objetivo investimento de longo prazo, fundos de pensão, regimes próprios de previdência social,
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), companhias seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização,
bem como investidores não residentes que invistam no Brasil segundo as normas aplicáveis e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento. No âmbito da Oferta
não será admitida a aquisição de Cotas por clubes de investimento, assim definidos nos termos da Instrução CVM nº 494, de 20 de abril de 2011, conforme alterada.
O objetivo do Fundo é aplicar recursos em (i) Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário (FII) (“Cotas de FII”); (ii) Letras de Crédito Imobiliário (LCI); (iii) Letras
Imobiliárias Garantidas (LIG); (iv) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); (v) Letras Hipotecárias (LH); (vi) Certificados de Potencial Adicional de Construção
emitidos com base na Instrução da CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003 (CEPAC); (vii) Cotas de Fundos de Investimento em Participações (FIP) que tenham
como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas ao FUNDO; e (viii) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) que tenham como
política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que as cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro
tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor. A carteira do Fundo é gerida pela HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.,
empresa com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Horácio Lafer, nº 160, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-080, inscrita no CNPJ
sob o nº 26.843.225/0001-01, devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme
Ato Declaratório CVM nº 15.790, de 21 de julho de 2017 (“Gestor”).

2. INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Serão ofertadas, em regime de melhores esforços e sob a coordenação do Coordenador Líder, no mínimo, 1.000.000 (um milhão) (“Montante Mínimo”) e,
no máximo, 5.000.000 (cinco milhões) Cotas (“Montante Total”), com valor inicial de R$100,00 (cem reais) por Cota (“Preço por Cota”), totalizando o montante de até
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). O Montante Total poderá ser (i) aumentado em virtude do Lote Suplementar e do Lote Adicional; ou (ii) diminuído
em virtude da distribuição parcial, desde que observado o Montante Mínimo, conforme descrito abaixo. O Montante Total da Oferta poderá ser acrescido em até
15% (quinze por cento), ou seja, em até 750.000 (setecentos e cinquenta mil) Cotas, a critério do Coordenador Líder, nas mesmas condições e no mesmo preço das Cotas
(“Lote Suplementar”), nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400. Sem prejuízo das Cotas do Lote Suplementar, o Montante Total da Oferta poderá ser acrescido
em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 1.000.000 (um milhão) de Cotas, a critério do Administrador, desde que mediante a comunicação prévia e expressa pelo
Gestor (“Lote Adicional”), conforme facultado pelo artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400. As Cotas do Lote Suplementar e as Cotas do Lote Adicional serão destinadas
a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. Aplicar-se-ão às Cotas oriundas do exercício do Lote Adicional e do Lote
Suplementar as mesmas condições e preço das Cotas inicialmente ofertadas e a oferta de tais Cotas também será conduzida sob o regime de melhores esforços de
colocação. Assim, a quantidade de Cotas objeto da oferta poderá ser até 35% (trinta e cinco por cento) superior à quantidade de Cotas inicialmente ofertadas, mediante
exercício do Lote Adicional e do Lote Suplementar. A Oferta é destinada a pessoas naturais e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil, bem como fundos de
investimento que tenham por objetivo investimento de longo prazo, fundos de pensão, regimes próprios de previdência social, entidades autorizadas a funcionar pelo
BACEN, companhias seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização, bem como investidores não residentes que invistam no Brasil segundo
as normas aplicáveis e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento, sendo garantido aos Investidores o tratamento igualitário e equitativo. No âmbito da Oferta
não será admitida a aquisição de Cotas por clubes de investimento constituídos nos termos do artigo 1º da Instrução CVM 494, de 20 de abril de 2011, conforme
alterada. Será observada uma aplicação mínima inicial de R$5.000,00 (cinco mil reais) por investidor (“Investimento Mínimo”). Não há limite máximo de aplicação em
Cotas de Emissão do Fundo, respeitado o Montante Total da Oferta, ficando desde já ressalvado que, se o Fundo aplicar recursos em empreendimento imobiliário que
tenha como incorporador, construtor ou sócio, Cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das
Cotas emitidas, o Fundo passará a sujeitar-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas. Adicionalmente, se o total de Cotas correspondente aos Pedidos de Reserva
válidos de investidores exceder o total de Cotas objeto da Oferta, o valor de investimento no Fundo por cada investidor poderá ser inferior ao Investimento Mínimo.

A Oferta poderá ser realizada mesmo que não seja colocado o Montante Total da Oferta, desde que haja a subscrição e integralização do Montante Mínimo da
Oferta, correspondente a 1.000.000 (um milhão) de Cotas, equivalentes, na respectiva data de emissão, a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais). Em razão da
possibilidade de distribuição parcial e nos termos do Artigo 31 da Instrução CVM 400, os Investidores poderão, no ato da aceitação à Oferta, condicionar sua adesão à
Oferta a que haja distribuição do Montante Total da Oferta. Caso a aceitação não seja condicionada à colocação do Montante Total da Oferta, o Investidor deverá indicar
se pretende receber (1) a totalidade das Cotas subscritas; ou (2) uma quantidade equivalente à proporção entre o número das Cotas efetivamente distribuídas e o
número de Cotas originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do Investidor em receber a totalidade das Cotas objeto do Pedido de
Reserva. O investimento nas Cotas representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em renda variável, estando os investidores sujeitos a perdas
patrimoniais e a riscos, incluindo, dentre outros, aqueles relacionados com a liquidez das Cotas, à volatilidade do mercado de capitais e à oscilação das cotações das
Cotas em mercado de bolsa. Assim, os investidores poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu investimento. Além disso, os Cotistas podem ser chamados
a aportar recursos adicionais caso o Fundo venha a ter patrimônio líquido negativo. Recomenda-se, portanto, que os investidores leiam cuidadosamente a Seção
“6. Fatores de Risco”, na página 91 do Prospecto, antes da tomada de decisão de investimento, para a melhor verificação de alguns riscos que podem afetar
de maneira adversa o investimento nas Cotas. A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS. A constituição do Fundo foi aprovada por meio do Instrumento Particular de Constituição do Fundo, celebrado pelo Administrador em 23 de maio
de 2013, o qual foi registrado junto ao 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 1080071,
em 03 de junho de 2013. O regulamento do Fundo foi posteriormente alterado pelo Administrador por meio de ato particular celebrado em 11 de outubro de 2017,
o qual foi registrado junto ao 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 1900024, em 11 de
outubro de 2017, por meio do qual foi realizada a Emissão e aprovada a Oferta Pública das Cotas. O regulamento do Fundo foi novamente alterado pelo Administrador
por meio de ato particular celebrado em 08 de novembro de 2017, o qual foi registrado junto ao 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 1900875, em 09 de novembro de 2017, sendo esta a versão do Regulamento em vigor (“Regulamento”).

3. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DA OFERTA
A Oferta foi registrada na CVM em 15 de fevereiro de 2018, sob o nº CVM/SRE/RFI/2018/004, nos termos da Instrução CVM 472 e da Instrução CVM 400. A Oferta
terá início em 23 de fevereiro de 2018. As Cotas serão colocadas pelo Coordenador Líder e pelas sociedades integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários indicadas abaixo (“Coordenadores Contratados” e “Participantes Especiais”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, as “Instituições Participantes da
Oferta”), em regime de melhores esforços de colocação, no prazo máximo de 6 (seis) meses contados da data da divulgação deste anúncio de início da Oferta (“Período
de Subscrição” e “Anúncio de Início”, respectivamente), considerando inclusive as Cotas colocadas durante o Período de Reserva (conforme abaixo definido). Caso não
seja atingido o Montante Mínimo, a Oferta será cancelada. O Coordenador Líder contratou como Coordenadores Contratados o BRASIL PLURAL CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, 1º andar, CEP 04571-050, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.816.451/0001-15, BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, sociedade por
ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/000155, GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 356, 7º andar, CEP 01014-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.913.436/0001-17, e a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, instituição financeira constituída sob a forma de empresa pública unipessoal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº
759/69, regendo-se atualmente pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor
Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4, 21º andar, Asa Sul, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.360.305/0001-04, sob a supervisão e responsabilidade da Vice-Presidência de
Finanças e Controladoria, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.300, 12º andar. O Coordenador Líder contratou como
Participantes Especiais: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A., GRADUAL CCTVM S.A., ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CTCV, VOTORANTIM CORRETORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CCTVM LTDA., SPINELLI S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E
CÂMBIO, NOVA FUTURA CTVM LTDA., MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., COINVALORES CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA., EASYNVEST - TÍTULO CORRETORA DE VALORES S.A., ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., WALPIRES S.A. CCTVM, RENASCENÇA DTVM
LTDA.,ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., PLANNER CORRETORA DE VALORES
S.A., CORRETORA GERAL DE VALORES E CÂMBIO LTDA., MAGLIANO S.A. CCVM, BRADESCO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, XP INVESTIMENTOS
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., RICO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., LEROSA S.A. CORRETORA DE VALORES
E CÂMBIO, OURINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
e BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 3.1. Plano de Distribuição: Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder deverá realizar e fazer,
de acordo com as condições previstas nos respectivos termos de adesão ao Contrato de Distribuição, com que as demais Instituições Participantes da Oferta assumam
a obrigação de realizar a distribuição pública das Cotas, conforme Plano de Distribuição fixado nos seguintes termos: I. após a divulgação do Aviso ao Mercado,
anteriormente à concessão de registro da Oferta na CVM, foram realizadas apresentações para potenciais investidores, conforme determinado pelo Coordenador Líder,
durante as quais foi disponibilizado o prospecto preliminar (“Prospecto Preliminar”); II. os materiais publicitários ou documentos de suporte às apresentações para
potenciais investidores eventualmente utilizados foram submetidos à aprovação prévia da CVM, nos termos do artigo 50 da Instrução CVM 400, ou encaminhados à
CVM previamente à sua utilização, nos termos do Parágrafo 5º do artigo 50 da Instrução CVM 400; III. a partir do 6º (sexto) Dia Útil contado da data da divulgação do
Aviso ao Mercado e até a presente data, as Instituições Participantes da Oferta receberam os Pedidos de Reserva (conforme abaixo definido), nos termos do artigo 45
da Instrução CVM 400 (“Período de Reserva”); IV. observado o artigo 54 da Instrução CVM 400, a Oferta somente terá início após (a) a concessão do registro da Oferta
pela CVM; (b) a divulgação deste Anúncio de Início; e (c) a disponibilização do prospecto definitivo (“Prospecto Definitivo”) aos investidores; V. o investidor interessado
em investir em Cotas formalizou a sua ordem de investimento nas Cotas junto a uma única Instituição Participante da Oferta, observado o Investimento Mínimo, tendo
sido apresentados Pedidos de Reserva (conforme abaixo definido) durante o Período de Reserva, e a possibilidade de que a ordem de investimento nas Cotas seja
realizada eletronicamente, mediante chave de acesso privado fornecido pela respectiva Instituição Participante da Oferta, em ambiente virtual seguro; VI. o Montante
Total da Oferta poderá ser distribuído durante todo o Período de Subscrição, mediante a celebração pelo investidor do respectivo boletim de subscrição, o qual poderá
ser celebrado, assim como o termo de adesão ao Contrato de Distribuição, pelas Instituições Participantes da Oferta, na qualidade de procuradoras nomeadas pelos
Investidores, por meio dos respectivos Pedidos de Reserva; e VII. uma vez encerrada a Oferta, o Coordenador Líder divulgará o resultado da Oferta mediante divulgação
do anúncio de encerramento da Oferta (“Anúncio de Encerramento”), nos termos do artigo 29 e do artigo 54-A da Instrução CVM 400. Não será concedido qualquer tipo
de desconto pelas Instituições Participantes da Oferta aos investidores interessados em adquirir as Cotas. Entende-se por “Dia Útil” qualquer dia, exceto (i) sábados,
domingos ou feriados nacionais, no Estado de São Paulo ou na Cidade de São Paulo; e (ii) aqueles sem expediente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). 3.2. Taxas:
3.2.1. Taxa de Administração: O Administrador receberá uma taxa de administração, correspondente a 0,6% (seis décimos por cento) ao ano incidente sobre (i) o valor
do patrimônio líquido do Fundo; ou (ii) sobre o valor de mercado das cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de
emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período,
o IFIX, observado o valor mínimo mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M,
a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo, taxa esta que já inclui os serviços de controladoria, custódia e escrituração, a qual será calculada
diariamente e paga mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do início das atividades do Fundo,
considerada a primeira integralização de cotas do Fundo, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da primeira integralização de

cotas do Fundo (“Taxa de Administração”). O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos
prestadores de serviços contratados. 3.2.2. Taxa de Performance: O Fundo pagará uma Taxa de Performance ao Gestor, independentemente da parcela da Taxa de
Administração prevista acima, de 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variação do Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX) divulgado pela B3
(“Taxa de Performance”). O valor devido a título de Taxa de Performance será calculado e provisionado diariamente, considerando o período de apuração encerrado no
último dia útil dos meses de junho e dezembro, e será pago semestralmente até o 5º (quinto) dia útil dos meses de julho e janeiro, respectivamente, ou quando da
amortização ou liquidação do Fundo, o que primeiro ocorrer, conforme procedimento descrito abaixo. O 1º (primeiro) período de apuração da Taxa de Performance
compreenderá o período desde a 1ª (primeira) data de integralização de cotas até o último dia útil dos meses de junho ou dezembro, o que primeiro ocorrer.
A Taxa de Performance será calculada da seguinte forma:
TP = 0,2 x (CPajustada - CBcorrigida), onde:
CB
= Cota base correspondente ao valor unitário de integralização de Cotas em cada emissão ou a Cota patrimonial na última data utilizada para
apuração da Taxa de Performance em que houve efetiva cobrança.
CBcorrigida
= Cota base atualizada pela variação do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX).
CP
= valor patrimonial da Cota do Fundo.
CPajustada
= valor patrimonial da Cota do Fundo ajustada pela soma dos rendimentos do Fundo apropriados e pelas amortizações do Fundo realizadas no
período de apuração, se houver.
Caso CBcorrigida seja maior do que CPajustada não haverá cobrança de Taxa de Performance. Caso a variação do IFIX no período seja negativa, o cálculo da Taxa de
Performance fica limitado a 20% (vinte por cento) da diferença positiva entre CPajustada e CB.
Não haverá cobrança da Taxa de Performance quando CPajustada for inferior a CB. Em caso de amortização do Fundo, a Taxa de Performance, paga até o 5º (quinto)
dia útil subsequente ao evento, será cobrada apenas sobre a parcela amortizada do patrimônio líquido.
3.3. Negociação: As Cotas serão registradas para negociação no mercado secundário exclusivamente no mercado de bolsa administrado pela B3, ambiente no qual
as Cotas serão liquidadas e custodiadas. Não obstante, as Cotas subscritas ficarão bloqueadas para negociação no mercado secundário até a integralização das Cotas
do Fundo e o encerramento da Oferta.
3.4. Pedidos de Reserva: Durante o Período de Reserva, o investidor indicará no respectivo pedido de reserva para subscrição das Cotas do Fundo (“Pedido de Reserva”),
entre outras informações, a quantidade de Cotas que pretende subscrever. Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos itens (i) a
(iv) abaixo, de acordo com as seguintes condições: I. cada investidor, incluindo os investidores que sejam Pessoas Vinculadas, poderá no Pedido de Reserva condicionar
sua adesão à Oferta a que haja distribuição do Montante Total da Oferta. Caso a aceitação não seja condicionada à colocação do Montante Total da Oferta, o investidor
deverá indicar se pretende receber (1) a totalidade das Cotas subscritas; ou (2) uma quantidade equivalente à proporção entre o número das Cotas efetivamente
distribuídas e o número de Cotas originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do investidor em receber a totalidade; II. cada Investidor
deverá efetuar o pagamento, à vista e em moeda corrente nacional, do valor das Cotas por ele subscritas à Instituição Participante da Oferta junto à qual tenha realizado
seu Pedido de Reserva, na Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pelas Instituições Participantes
da Oferta. As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens acolhidas no âmbito dos Pedidos de Reserva; III. na hipótese
de suspensão ou modificação da Oferta ou, ainda, de ser verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e as informações
constantes do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo Investidor ou a sua decisão de investimento, nos termos do parágrafo 4º do
artigo 45 da Instrução CVM 400, a ser comunicada por cada Instituição Participante da Oferta aos Investidores, referido Investidor poderá desistir do Pedido de Reserva
após o início da Oferta. Nesta hipótese, o Investidor deverá informar, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de Reserva à Instituição Participante da Oferta
junto à qual tiver feito seu Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica ou correspondência enviada ao respectivo endereço) até as 16:00 horas do 5º (quinto)
Dia Útil posterior à comunicação do evento pelas Instituições Participantes da Oferta. Caso o Investidor não realize a comunicação acima referida dentro do prazo
estipulado, será presumido que tal Investidor manteve o seu Pedido de Reserva e, portanto, tal Investidor deverá efetuar o pagamento em conformidade com os termos
e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva; IV. na hipótese exclusiva de modificação da Oferta, o Coordenador Líder, os Coordenadores Contratados e as
Participantes Especiais deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente de que a Oferta foi
alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor já tenha aderido à Oferta, a pertinente Instituição Participante da Oferta deverá comunicá-lo
a respeito da modificação efetuada e, caso o Investidor não informe por escrito à Instituição Participante da Oferta pertinente sua desistência do Pedido de Reserva
no prazo estipulado no item (iii) acima, será presumido que tal Investidor manteve o seu Pedido de Reserva e, portanto, tal Investidor deverá efetuar o pagamento em
conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva; e V. na hipótese de (a) não haver a conclusão da Oferta; (b) resilição do Contrato
de Distribuição; (c) cancelamento da Oferta; (d) revogação da Oferta, que torne ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores ou, ainda; (e) em
qualquer hipótese de devolução dos Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão automaticamente cancelados
e o Coordenador Líder, os Coordenadores Contratados e as Participantes Especiais comunicarão o cancelamento da Oferta, inclusive por meio de publicação de
comunicado aos Investidores de quem tenham recebido Pedido de Reserva, sendo que, caso o Investidor já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (ii) acima,
os valores depositados serão devolvidos acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro
rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até
05 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Caso o total de Cotas correspondente aos Pedidos de Reserva admitidos pelas Instituições
Participantes da Oferta no âmbito dos procedimentos descritos acima exceda o montante total da Emissão, acrescido do Lote Adicional e/ou do Lote Suplementar, se
for o caso e considerando o artigo 55 da Instrução CVM 400, as Cotas serão rateadas entre os Investidores pelo Coordenador Líder, proporcionalmente ao montante de
Cotas indicado nos respectivos Pedidos de Reserva e ordens de investimento, observado o Montante Preferencial, sendo desconsideradas quaisquer frações de Cotas,
observado que eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo). Entende-se por
“Pessoas Vinculadas”, os Investidores da Oferta que sejam controladores ou administradores das Instituições Participantes da Oferta e do Fundo ou outras pessoas
vinculadas à emissão e distribuição, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau, nos termos do artigo 55
da Instrução CVM 400. Exclusivamente em relação à Caixa Econômica Federal, consideram-se como pessoas vinculadas, de conformidade com a Determinação do
Colegiado da CVM nº 6237 de 2008 e no Capítulo V - Seção II da Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada, todos os empregados da GEPTE
- Gerência Nacional de Produtos de Tesouraria (antiga GEMEF) e da GELIT - Gerência Nacional de Liquidação, Câmbio, Operações de Tesouraria e Serviços Qualificados,
seus cônjuges, companheiros e filhos menores, que são consideradas pessoas vinculadas à Caixa Econômica Federal com relação ao Serviço Ações Online - Home
Broker, e somente podem efetuar compras e vendas de valores mobiliários no mercado à vista da B3 exclusivamente através da Caixa Econômica Federal, não
alcançando os demais empregados da instituição.
3.5. Alocação, Rateio e Liquidação da Oferta: A liquidação da Oferta será realizada por meio da B3. As liquidações dos pedidos de aquisição das Cotas se darão na
Data de Liquidação indicada no cronograma constante do item 4 abaixo, de acordo com os procedimentos operacionais da B3. Caso, após a colocação das Cotas
objeto dos Pedidos de Reserva, haja Cotas remanescentes, estas poderão ser, a critério do Coordenador Líder, distribuídas aos Investidores no mercado durante o
Período de Subscrição, os quais celebrarão os respectivos Boletins de Subscrição junto às Instituições Participantes da Oferta, limitado ao Montante Total da Oferta.
Caso o total de Cotas correspondente aos Pedidos de Reserva, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, exceda o Montante Total da Oferta,
acrescido do Lote Adicional e/ou do Lote Suplementar, se for o caso, será realizado rateio das Cotas, da seguinte forma: (i) a divisão igualitária e sucessiva das Cotas
destinadas aos Investidores, entre todos os Investidores, observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva e a quantidade total das Cotas destinadas

à Oferta, desconsiderando-se as frações de Cotas, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) por Investidor (“Montante Preferencial”); (ii) uma vez atendido o
critério de rateio descrito no subitem “i” acima, será efetuado o rateio proporcional das Cotas destinadas aos Investidores remanescentes, entre todos os Investidores,
observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva que ainda não tenha sido atendido e desconsiderando-se as frações de Cotas; (iii) opcionalmente, a
critério do Coordenador Líder, o valor do Montante Preferencial poderá ser reduzido e posteriormente informado aos Investidores; (iv) havendo excesso de demanda no
Período de Subscrição, as Cotas serão rateadas observados os critérios de rateio acima; e (v) nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição
com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas ofertadas, os pedidos de Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados. Para
a realização dos procedimentos de rateio estabelecidos nos itens acima, serão desconsideradas frações de Cotas, observado que eventuais arredondamentos serão
realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo). As ordens recebidas por meio das Instituições Participantes da Oferta
serão alocadas seguindo os critérios estabelecidos pelo Coordenador Líder, devendo assegurar que o tratamento conferido aos Investidores da Oferta seja justo e
equitativo em cumprimento ao disposto no artigo 33, parágrafo 3º, inciso I da Instrução CVM 400. Será considerada falha de liquidação a falta do depósito, na Data de
Liquidação, das Cotas subscritas por Investidor(es), hipótese em que as operações pertinentes poderão ser liquidadas diretamente junto ao Escriturador.
3.6. Procedimento para Subscrição e Integralização: A integralização de cada uma das Cotas será realizada em moeda corrente nacional, no ato de sua liquidação,
pelo Preço por Cota, não sendo permitida a aquisição de Cotas fracionadas, observado que eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração,
mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo). Cada um dos Investidores deverá efetuar o pagamento do valor correspondente ao montante de Cotas
que subscrever, observados os procedimentos de colocação e os critérios de rateio, à Instituição Participante da Oferta à qual tenha apresentado seu Pedido de
Reserva, observados os procedimentos de colocação e os critérios de rateio. A integralização das Cotas será realizada na Data de Liquidação, de acordo com o
Preço por Cota, em consonância com os procedimentos operacionais da B3 e com aqueles descritos no Pedido de Reserva. Após a Data de Liquidação, a Oferta será
encerrada e o Anúncio de Encerramento será divulgado nos termos dos artigos 29 e 54-A da Instrução CVM 400. Na hipótese de ter sido subscrita e integralizada a
totalidade das Cotas, a Oferta será encerrada pelo Coordenador Líder, com a correspondente divulgação do Anúncio de Encerramento. No entanto, na hipótese de não
ter sido subscrita a totalidade das Cotas objeto da Oferta, a Oferta poderá ser concluída pelo Coordenador Líder, desde que atendidos os critérios estabelecidos para a
distribuição parcial, nos termos definidos no Prospecto Definitivo e no Regulamento. Caso não sejam atendidos os critérios para a distribuição parcial, a presente Oferta
deverá ser cancelada, devendo o Administrador fazer a devolução dos valores depositados, os quais deverão ser acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas
aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos
aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Na hipótese de
restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos. Caso não seja colocado o Montante Mínimo
da Oferta até o final do Período de Subscrição, esta será cancelada. Nesta hipótese, o Administrador deverá, imediatamente, (i) devolver aos Investidores os valores
até então por eles integralizados, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata
temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 05
(cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta, ressaltado que tal distribuição de rendimentos será realizada em igualdade de condições para
todos os Cotistas do Fundo; e (ii) proceder à liquidação do Fundo.
3.7. Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação, Suspensão e Cancelamento da Oferta: O Coordenador Líder poderá requerer à CVM que autorize
a modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram alterações substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido
de registro de distribuição, ou que o fundamente, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta. Adicionalmente,
o Coordenador Líder poderá modificar a qualquer tempo a Oferta a fim de melhorar seus termos e condições para os Investidores ou a fim de renunciar a condição da
Oferta estabelecida pelo Fundo, conforme disposto no artigo 25, § 3º, da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito
pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser adiado em até 90 (noventa) dias contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for revogada, os
atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão considerados ineficazes, conforme o detalhado abaixo. A modificação ou revogação da Oferta deverá
ser imediatamente comunicada aos Investidores pelo Coordenador Líder, e divulgada por meio de anúncio de retificação a ser divulgado nas páginas da rede mundial
de computadores do Coordenador Líder, do Administrador e da CVM, de acordo com o artigo 27 da Instrução CVM 400. Os Investidores que já tiverem aderido à
Oferta deverão confirmar expressamente, até as 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de divulgação do anúncio de retificação que informará sobre
a modificação da Oferta seu interesse em manter suas ordens de investimento. Em caso de silêncio, o Coordenador Líder presumirá que os Investidores pretendem
manter a declaração de aceitação. O Coordenador Líder deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor
está ciente de que a Oferta foi alterada e que tem conhecimento das novas condições, conforme o caso. Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá
suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que: (a) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do registro; ou
(b) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender qualquer
oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual
a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada
da referida oferta e cancelar o respectivo registro. Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar os Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a
suspensão ou o cancelamento da Oferta. Caso a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, o Investidor poderá revogar sua aceitação
à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva Instituição Participante da Oferta até as 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que
foi comunicada a suspensão da Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua
aceitação, os valores até então integralizados serão devolvidos acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo
Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior
a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação. Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução
CVM 400; (ii) a Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400; ou (iii) o Contrato de Distribuição seja resilido, todos os atos de aceitação
serão cancelados e a Instituição Participante da Oferta com a qual o Investidor celebrou o seu Pedido de Reserva comunicará ao investidor o cancelamento da Oferta.
Nesses casos, os valores até então integralizados pelos Investidores serão devolvidos, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos
rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes,
se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento, da revogação da Oferta ou da resilição do
Contrato de Distribuição. Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos
integralmente aos investidores aceitantes os valores depositados acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos
pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for
superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400. Na
hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos das Cotas cujos valores tenham
sido restituídos.

4. CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA
Segue abaixo o cronograma estimado das etapas da Oferta, sujeito a alteração a critério exclusivo do Coordenador Líder.
Ordem dos Eventos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(1)

Eventos
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das apresentações a potenciais Investidores
Início do Período de Reserva
Encerramento do Período de Reserva
Suspensão da Oferta e Divulgação de Comunicado ao Mercado
Revogação da Suspensão da Oferta e
Divulgação de Comunicado ao Mercado
Obtenção do Registro da Oferta
Encerramento do Período de Desistência da Oferta pelo Investidor
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Data de liquidação financeira das Cotas
Divulgação do Anúncio de Encerramento
Início de negociação das Cotas

Data Prevista(1)
21.12.2017
22.12.2017
29.12.2017
02.02.2018
05.02.2018
15.02.2018
15.02.2018
22.02.2018
23.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
Após o encerramento da Oferta

Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele
descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS E PROSPECTO DEFINITIVO
5.1. Demonstrativo dos Custos da Oferta: As despesas abaixo indicadas serão de responsabilidade do Fundo:
Comissões e Despesas
Custo de Distribuição
Comissão de Estruturação(1)
Comissão de Distribuição(1)
Taxa de Registro na CVM
Taxa de Análise B3
Taxa de Listagem de Emissores
Taxa de Registro e de Distribuição na B3
Publicações & Roadshow
Outras Despesas
TOTAL(2)
Preço por Cota (R$)
100,00
(1)
(2)

Custo Total da Oferta (R$)

Custo Unitário por Cota (R$)

% em relação ao Montante Inicial da Oferta

R$ 2.813.731,01
R$ 16.882.386,04
R$ 283.291,10
R$ 10.884,00
R$ 9.126,00
R$ 185.884,00
R$ 120.000,00
R$ 100.000,00
R$ 20.405.302,15

R$ 0,56
R$ 3,38
R$ 0,06
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,04
R$ 0,02
R$ 0,02
R$ 4,08

0,563%
3,376%
0,057%
0,002%
0,002%
0,037%
0,024%
0,020%
4,081%

Custo por Cota (R$)
4,081

% em relação ao valor unitário da Cota
4,081%

Valores estimados, já considerando o acréscimo de tributos incidentes sobre a comissão auferida pelas Instituições Participantes da Oferta, serão arcados pelo Fundo.
Os valores da tabela consideram o Montante Total da Oferta de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). Em caso de exercício das opções de
distribuição do Lote Suplementar e do Lote Adicional, os valores das comissões serão resultado da aplicação dos mesmos percentuais acima sobre
o valor total distribuído considerando o Lote Suplementar e o Lote Adicional. O montante devido aos Coordenadores Contratados e às Participantes
Especiais pelo serviço de distribuição das Cotas será descontado do valor total da comissão de distribuição devida pelo Fundo ao Coordenador Líder,
incidente sobre o volume financeiro das Cotas efetivamente adquiridas pelos Investidores vinculados aos respectivos Coordenadores Contratados
ou Participantes Especiais.

5.2. Outras Informações: Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias do Regulamento, do Prospecto
Definitivo, do Contrato de Distribuição e dos respectivos termos de adesão ao Contrato de Distribuição, os interessados deverão dirigir-se à sede do Administrador
e das Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e websites indicados abaixo:
• Administrador:
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.
Endereço: Rua Candelária, nº 65, Conjuntos 1.701 e 1.702, Centro, CEP 20091-020, Rio de Janeiro - RJ
At.: Rodrigo Godoy
Telefone: (11) 2137-8888
E-mail: rodrigo.godoy@brasilplural.com.br
Website: www.gerafuturo.com.br
Para acesso ao Prospecto Definitivo, consulte: www.genialinvestimentos.com.br - neste website clicar em “Produtos” e em seguida em “Oferta Pública.
Nesta página procurar pela Oferta “HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e clicar em “Mais Informações”.
•

Coordenador Líder:
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.
Endereço: Rua Candelária, nº 65, Conjuntos 1.701 e 1.702, Centro, CEP 20091-020, Rio de Janeiro - RJ
At.: André Souza
Telefone: (11) 2137-8888
E-mail: produtos@genialinvestimentos.com.br
Website: www.gerafuturo.com.br
Para acesso ao Prospecto Definitivo, consulte: www.genialinvestimentos.com.br - neste website clicar em “Produtos” e em seguida em “Oferta Pública.
Nesta página procurar pela Oferta “HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e clicar em “Mais Informações”.

•

Coordenadores Contratados:
BRASIL PLURAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Endereço: Rua Surubim, nº 373, 1º andar, CEP 04571-050, São Paulo - SP
At.: Paulo Carneiro
Telefone: (11) 3206-8000
E-mail: ol-produtos@brasilplural.com
Website: www.brasilplural.com
Para acesso ao Prospecto Definitivo, consulte: www.brasilplural.com - neste website clicar em “Investimentos”, em seguida, logo abaixo de “Outros Produtos”,
clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e, então, localizar o documento requerido.

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO
Endereço: Praia de Botafogo, nº 228, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ
At.: André Souza
Telefone: (11) 3206-8000
E-mail: produtos@genialinvestimentos.com.br
Website: www.brasilplural.com
Para acesso ao Prospecto Definitivo, consulte: www.brasilplural.com - neste website clicar em “Investimentos”, em seguida, logo abaixo de “Outros Produtos”,
clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e, então, localizar o documento requerido.
GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
Endereço: Rua Boa Vista, nº 356, 7º andar, CEP 01014-000, São Paulo - SP
At.: Lucas Buscarioli Stefanini
Telefone: (11) 3576-6963
E-mail: lstefanini@guideinvestimentos.com.br
Website: www.guideinvestimentos.com.br
Para acesso ao Prospecto Definitivo, consulte: https://cliente.guideinvestimentos.com.br/oferta-publica - neste website localizar “HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, e, então, localizar o documento requerido.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GN Produtos de Tesouraria e Mercado de Capitais
Endereço: Avenida Paulista, nº 2.300, 12º andar, Cerqueira César, CEP 01310-300, São Paulo - SP
At.: Srs. Fábio Peres Pardo/Nelson de Almeida Gomes Cardim/Alexandre Gomes Vidal
Telefone: (11) 3236-8222/8225/8221
E-mail: gepte@caixa.gov.br/gepte07@caixa.gov.br/gepte05@caixa.gov.br/gepte08@caixa.gov.br
Website: http://www.caixa.gov.br
Para acesso ao Prospecto Definitivo, consulte: http://www.caixa.gov.br/voce/poupanca-e-investimentos/acoes-online/ofertas-publicas/em-andamento/
Paginas/default.aspx - neste website localizar “HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, e, então, localizar o documento requerido.
•

•

Gestor:
HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Avenida Horácio Lafer, nº 160, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-080, São Paulo - SP
At.: André Luiz de Santos Freitas
Telefone: (11) 3124-4100
E-mail: imobiliario@hedgeinvest.com.br
Website: www.hedgeinvest.com.br
Para acesso ao Prospecto Definitivo, consulte: http://www.hedgeinvest.com.br/ - neste website clicar em “HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO”, e, então, localizar o documento requerido.
Participantes Especiais: Nos endereços e páginas da rede mundial de computadores das Participantes Especiais contratadas pelo Coordenador Líder, quais sejam:
Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A., Gradual CCTVM S.A., Ativa Investimentos S.A. CTCV, Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Mirae
Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM Ltda., Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, Nova Futura CTVM Ltda., Modal Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda., Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., Easynvest - Título Corretora de Valores S.A., Elite Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários Ltda., Walpires S.A. CCTVM, Renascença DTVM Ltda., Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.,
Planner Corretora de Valores S.A., Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda., Magliano S.A. CCVM, Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários,
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Rico Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Lerosa S.A. Corretora de Valores
e Câmbio, Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Banco BNP Paribas Brasil S.A
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Rio de Janeiro
São Paulo
Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza
CEP 20050-901, Rio de Janeiro - RJ
CEP 01333-010, São Paulo - SP
Telefone: (21) 3545-8686
Telefone: (11) 2146-2000
Website: www.cvm.gov.br
Link para acesso ao Prospecto Definitivo: http://sistemas.cvm.gov.br/?ofertasdist; neste site clicar em “Ofertas em análise”; em seguida, clicar no link “Quotas de
Fundo de Investimento Imobiliário”; na página seguinte, seguida clicar no link “Prospecto” que se encontra sob o nome do Fundo.

•

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP
Tel.: (11) 3233-2000
Fax: (11) 3242-3550
Website: https://www.bmfbovespa.com.br
Link para acesso ao Prospecto Definitivo: clicar na seguinte sequência de links: Home > Serviços > Saiba Mais > Ofertas públicas > Ofertas em andamento >
Fundos, selecionar “HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”.

6. PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO
Administração:
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A., conforme acima qualificada.
Colocação e Distribuição: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A., conforme acima qualificada. O Coordenador Líder contratou como Coordenadores
Contratados: o BRASIL PLURAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO,
GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, acima qualificados. O Coordenador Líder contratou
como Participantes Especiais: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A., GRADUAL CCTVM S.A., ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CTCV,
VOTORANTIM CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CCTVM LTDA.,
SPINELLI S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, NOVA FUTURA CTVM LTDA., MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., COINVALORES CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., EASYNVEST - TÍTULO CORRETORA
DE VALORES S.A., ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, WALPIRES S.A. CCTVM, RENASCENÇA DTVM LTDA.,
ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., CORRETORA GERAL DE VALORES E CÂMBIO LTDA., MAGLIANO S.A. CCVM, BRADESCO S.A.
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
RICO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., LEROSA S.A. CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO, OURINVEST DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e BANCO BNP
PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão:
Escrituração:
Custódia:
Auditoria Independente:
Assessoria Jurídica:

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA., conforme acima qualificada.
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, CEP 04310-030, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.194.353/0001-64.
BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, acima qualificada.
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros,
nº 33, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-904, inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.755.217/0001-29.
FREITASLEITE ADVOGADOS, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 250, 11º andar, Vila Olímpia,
CEP 04552-040, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.197.240/0001-12.

7. PUBLICIDADE
As divulgações relativas à Oferta, inclusive este aviso, o Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento da Oferta, bem como qualquer outro anúncio relacionado a
ela serão realizadas através das páginas da rede mundial de computadores indicadas no item 5.2 acima, e poderão ser disseminadas, também, por meio de aviso
resumido publicado no jornal Valor Econômico, no qual serão indicados os sites onde os investidores poderão obter as informações detalhadas e completas, por meio
de hyperlink, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400.

8. AVISOS LEGAIS
O investimento no Fundo sujeita o investidor a riscos, conforme descritos na seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM e da anbima, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM
JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
As informações contidas neste ANÚNCIO estão em consonância com o Prospecto e com o Regulamento do Fundo. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA
A LEITURA CUIDADOSA DAS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO E DO
REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE ESTE ESTÁ EXPOSTO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, dO coordenador líder, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU,
AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
Ainda que O Administrador E O GESTOR mantenhaM um sistema de gerenciamento de riscos da carteira de investimentos do fundo, não há
garantia de completa eliminação de possibilidade de perdas no fundo e para o investidor.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
O Fundo poderá sofrer prejuízos que resultarão perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao
capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo, conforme previsto
no artigo 25, inciso II, alínea b, da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada.
Este Fundo busca manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um
aumento do imposto de renda incidente sobre a rentabilidade auferida pelo investidor. Não há garantia de que o Fundo terá o tratamento
tributário para fundos de longo prazo.

A presente instituição aderiu ao
Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os
Fundos de Investimento.

“Este Anúncio foi preparado com as informações necessárias ao atendimento
das disposições do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
para os Fundos de Investimento, bem como das normas emanadas da
CVM. A autorização para funcionamento e/ou venda das cotas deste
Fundo não implica, por parte da CVM ou da ANBIMA, garantia de veracidade
das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, de seu
Administrador ou das demais instituições prestadoras de serviços”.
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Genial Investimentos é uma marca da Geração Futuro Corretora de Valores S.A.

