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Esclarecimentos Iniciais

Este material publicitário foi elaborado exclusivamente para as apresentações relacionadas à distribuição pública de cotas do Américas 700 Fundo de Investimento Imobiliário

(“Material Publicitário”), conforme procedimentos previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“ICVM

n.º 472/08”) e na Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“ICVM n.º 400/03”), (“Fundo” e “Oferta”, respectivamente), com base em informações

constantes do Regulamento e do Prospecto. As Instituições Participantes da Oferta não se responsabilizam por quaisquer perdas que possam advir como resultado de decisão de

investimento tomada com base nas informações contidas neste documento.

Este material não deve ser considerado pelos destinatários como um substituto ao exercício de seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas neste material estão sujeitas a

alteração sem aviso prévio, não tendo as Instituições Participantes da Oferta nenhuma obrigação de atualizar ou manter atualizadas as informações aqui contidas. Nem o Fundo nem

as Instituições Participantes da Oferta e seus respectivos representantes, agentes, dirigentes, parceiros e colaboradores são responsáveis por qualquer perda ou dano de qualquer

espécie decorrentes do uso de toda ou qualquer parte deste material publicitário.

Este material não contém todas as informações que um potencial investidor deve considerar antes de tomar sua decisão de investir nas cotas do Fundo. Os potenciais investidores

devem ler o Regulamento e o Prospecto nos endereços eletrônicos disponibilizados no slide “Sites” deste documento, particularmente, mas não se limitando, as seções sobre os

fatores de risco, bem como utilizar outros elementos que considerem necessários para avaliar o possível investimento.

Parte das informações deste Material Publicitário são um resumo dos termos e condições da Oferta, que serão detalhados no Regulamento e no Prospecto. A leitura deste Material

Publicitário não substitui a leitura dos demais documentos da Oferta. Assim, potenciais investidores devem ler o Regulamento e o Prospecto antes de decidir investir nas cotas do

Fundo. Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Regulamento e no Prospecto.

O investimento nas cotas envolve uma série de riscos que devem ser observados pelos potenciais investidores o quais deverão tomar a decisão de investimento nas cotas do Fundo

considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento, nível de sofisticação e perfil de risco (suitability). Para tanto, deverão obter por conta própria todas as

informações que julgarem necessárias à tomada da decisão de investimento.

Este material foi preparado com finalidade exclusivamente informativa e não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento.
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Tese de Investimento do Américas 700 FII

Fonte: 1 Desde que: (i) o Cotista seja titular de cotas que representem menos de 10% (dez por cento) das cotas emitidas pelo Fundo e cujas cotas lhe deem direito ao recebimento de rendimento inferior a 10% (dez por cento)
do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (ii) as cotas do Fundo sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado; e (iii) o Fundo conte com, no mínimo, 50
(cinquenta) Cotistas; 2. Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, site corporativo da Vale S.A. e Jones Lang LaSalle;

 Fundos Imobiliários (FIIs) são um produto isento 1

 Imóvel alvo do Américas 700 FII é a nova sede global da Vale S.A., uma das maiores mineradoras do mundo 2

 Retorno Inicial Estimado para o FII (Cap Rate inicial de 9,7%) 



MATERIAL PUBLICITÁRIO

Mercado de FIIs e Produtos Incentivados



6MATERIAL PUBLICITÁRIO

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS 39 A 51,
E O REGULAMENTO DO FUNDO.

Evolução do IFIX e Novas Ofertas de FIIs3

Índice do setor (IFIX) apresentou forte valorização em 2016 (+30%)

Relação inversa entre expectativa de taxa de juros e novas ofertas de FIIs

Fonte: BMF BOVESPA, Bloomberg (16/11/16), Relatório Focus (11/11/2016) e BACEN Sistema de Expectaivas (11/11/2016); Notas: (1) Número aproximado calculado com base na variação de fundos registrados entre cada ano;
(2) Para o final do ano de 2016 e períodos seguintes, foram utilizados os dados do BACEN Sistema de Expectativas acessado em 11/11/2016.
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Liquidez de FIIs retoma crescimento

Volume Mensal de Negociação: A média dos últimos 12 meses para Out/16 foi 21% superior ao mesmo período de Out/15

Quantidade Mensal de Negócios (milhares): Volume aumentou 59% na comparação de Set/16 com Set/15

Fonte: BMF BOVESPA
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Out-15:
Média 12 meses R$ 405 milhões

Out-16:
Média 12 meses R$ 491 milhões

+21%

+59%
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Localização do Ativo Alvo

Área nobre da Barra da Tijuca: Avenida das Américas, 700

Região sem oferta 
de imóvel com 

metragem semelhante

Atestado por  
Jones Lang LaSalle

À 5 minutos do 
Barra Shopping

A aproximadamente 

1 km  do Metrô

Em frente à nova 
estação do BRT

Dentro do
Città America

À 100 metros do 
Downtown

BARRA DA TIJUCA

Jardim Oceânico

Bosque Marapendi

TransOeste AMÉRICAS 700

Fonte: Google Maps, Jones Lang LaSalle



10MATERIAL PUBLICITÁRIO

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS 39 A 51,
E O REGULAMENTO DO FUNDO.

Imóvel é a Sede global da Vale S.A.

 A Vale escolheu como escritório de suas operações globais os ativos alvo do Américas 700 FII na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

 Neste local, realizou investimentos substanciais para proporcionar toda estrutura que uma empresa de seu porte necessita.

Notas: 1. Comparação realizada a partir das informações fornecidas pela Jones Lang LaSalle; 2. Dados considerando valor total da oferta e área locável.

Conjuntos 218 e 318

16.911 m2

Área locável

R$6.555/m2 (aprox)
Preço de aquisição abaixo do ofertado no mercado 

(segundo JLL) 1,2

R$60,02/m2

Aluguel abaixo do mercado (segundo JLL) 1
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Imóvel é a Sede global da Vale S.A.
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Imóvel é a Sede global da Vale S.A.



13MATERIAL PUBLICITÁRIO

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS 39 A 51,
E O REGULAMENTO DO FUNDO.

Locatário do imóvel é a Vale S.A., umas das maiores mineradoras do mundo 

 A Vale S.A. é uma das maiores mineradoras do mundo e a maior produtora mundial de minério de ferro 1

 3ª Maior empresa do Brasil 2

 + R$ 25 bilhões de Receita Líquida em 2015 1

 Contrato de Aluguel Diferenciado

- Contratos até Fev/21 renováveis de comum acordo entre as partes

- Reajuste pela inflação (IGP-M)

- Rescisão antes de Set/18 exclusivamente mediante multa

Notas: 1. Site da Vale S.A. consultado em 17/11/2016; 2. Segundo Valor 1000 – 2016; 3. Segundo estimativas da empresa Métrica Empreendimentos e Participações.

Mineradora consolidou quase todas as operações do Rio de Janeiro no imóvel alvo do Américas 700 FII

Nova Sede Global
da Vale S.A.

Multa significativa para 
rescisão antecipada

Vale investiu cerca de
R$ 39 milhões no imóvel 3
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Características Unidade 218 Unidade 318

Localização Avenida das Américas, nº. 700, Bloco 8,  Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ

Tipo Lojas reformadas para abrigar o escritório da Vale

Área privada Pavimento: 7.110 m²  |  Jirau: 3.794 m² Pavimento: 4.431 m²  |  Jirau: 1.576 m²

Utilização de vagas na garagem 1 97 vagas 55 vagas

Locatário Vale S.A.

Data de início 01/07/2007 14/08/2015

Data de término 28/02/2021 (renovável, de comum acordo entre as partes) 13/02/2021 (renovável de comum acordo entre as partes)

Carência 30/11/2007 13/02/2017

Valor atual do aluguel (mar-17) R$ 680.082,75 R$ 334.896,99

Condições de rescisão

Após início do contrato, a desocupação antecipada:
(i) Até 31/08/2018, incide em multa de pré fixada no valor dos 

alugueis vincendos até a data de 31/08/2018;
(ii) A partir de 01/09/2018, multa equivalente a 3 meses de aluguel,

porém com aviso de, no mínimo, 6 meses de antecedência, 
nenhuma penalidade será devida.

Após início do contrato,  a desocupação antecipada no período de:
(i) Até 36 meses, incide em multa de pré fixada no valor dos 

alugueis vincendos até o término do prazo de 36 meses; 
(ii) Após 36 meses, multa equivalente a 3 meses de aluguel, porém 

com aviso de, no mínimo, 6 meses de antecedência, nenhuma 
penalidade será devida.

Características do imóvel e contrato

Nota: 1. Parte das vagas é alugada junto ao condomínio.

Unidades 218 e 318 - Bloco 8 - Città América
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Características Detalhamento

Padrão Construtivo Alto

Classe do Edifício “A” – Conforme padrões adotados pela Jones Lang LaSalle.

Ar Condicionado
 Unidade 218 (ar central).
 Loja 318 VRF.

Elevadores e 
Plataformas elevatórias

1 elevador externo dedicado exclusivamente à Vale S.A. (localizado na área comum do condomínio)
1 elevador interno (em construção)
2 plataformas elevatórias para portadores de necessidades especiais

Auditório Capacidade para 300 pessoas

Segurança

 Circuito Fechado de TV.
 Controle de aceso através de catracas eletrônicas.
 Segurança Patrimonial 24hrs.
 Sala de segurança que controla 3.000 câmeras espalhadas por diversas unidades da Vale no mundo funcionando 24hrs.

Características do imóvel e contrato

Nota: 1. Parte das vagas é alugada junto ao condomínio.

Unidades 218 e 318 - Bloco 8 - Città América
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Mercado imobiliário no Rio de Janeiro

 O Rio de Janeiro é o segundo maior mercado de escritórios corporativos do Brasil com estoque de ativos AA e A de aproximadamente 1,2 milhões
de m², sendo a maior parte desse estoque concentrada no Centro (61,3%), seguido pela Barra da Tijuca;

 A Barra é uma das regiões mais competitivas do Rio de Janeiro em termos de preço pedido por m2 (20% abaixo da média da cidade)

 O eixo da Avenida das Américas, onde está situado o ativo alvo do Américas 700 FII, possui um vacância significativamente menor do que o
restante do bairro pelo fato de ter melhores serviços e infraestrutura de transportes. Como consequência, o preço nessa sub-região é quase 10%
superior às demais sub-regiões da Barra (R$85/m2 para região contra R$81/m2 para o bairro como um todo, segundo Jones Lan LaSalle)).

O eixo da Avenida das Américas onde se localiza o ativo é o trecho mais valorizado da Barra da Tijuca. 

Taxa de vacância ajustada por região Preços pedidos de locação – Classe AA e A

Fonte: Dados fornecidos pela consultoria Jones Lang LaSalle.
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Racional da Avaliação

Fundamentação do Retorno Inicial Esperado acima de 9,5% no primeiro ano

 Reajuste de 20% do aluguel na renovação do contrato em 2021, dado que está atualmente abaixo do valor de mercado:

- Preço médio atual de aproximadamente R$ 60/m2 enquanto preços ajustados de imóveis comparados estão em R$ 70,38/m2. 1

 Previsão de reajuste dos aluguéis por uma inflação média de 5% a.a.

 Cálculo do valor terminal (perpetuidade) considerando um cap rate de saída (teórico) de 9,0%.

 Comissão sobre a venda do ativo de 2,5% do valor de venda.

Fundamentação da TIR de 17%

Fonte: Dados extraídos do Relatório de Avaliação elaborado pela Jones Lang LaSalle. Nota: 1. Informações fornecidas pela Jones Lang LaSalle.

Recebimentos
líquidos do imóvel

R$ 12,2 mi

Receitas
Financeiras

0,11 mi

Despesas Estimadas 
do fundo

R$ 1,47 mi

Rendimento
Líquido

R$ 10,84 mi

Valor
da Oferta

R$ 110,85 mi

Cap rate esperado
no 1º Ano

9,7%
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Características dos fundos de investimento imobiliário

 Fundos de investimento imobiliário (“FIIs”) são veículos destinados à aplicação de recursos em empreendimentos imobiliários ou ativos
financeiros relacionados ao mercado imobiliário.

 FIIs são regulados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), sendo constituídos sob a forma de condomínio fechado, não sendo
permitido o resgate de suas cotas.

 O retorno obtido por investidores do FII se dá essencialmente pela distribuição de resultados obtidos pelo fundo com receitas de locação,
arrendamento, venda etc. As cotas do FII podem ser negociadas na BM&FBovespa, possibilitando a compra e venda de acordo com a liquidez.

FII
Receitas

Aquisição

Rendimentos

Investimento

INVESTIDORESATIVOS IMOBILIÁRIOS
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Por que investir em FIIs?

Acesso ao mercado imobiliário
O fundo de investimento imobiliário permite que investidores com volume menor de recursos possam
investir no mercado imobiliário. Além disso, por ser fracionado em cotas, o investidor tem a opção de
adquirir o número de cotas que melhor se adequar a sua capacidade financeira.

Diversificação
Alguns fundos, conforme previsto em seu regulamento, permitem investimentos em diferentes tipos de
imóveis e em títulos de renda fixa.

Gestão e  Administração O fundo conta com profissionais que realizam a gestão e administração dos investimentos.

Liquidez
Como as cotas dos fundos imobiliários podem ser negociadas em bolsa, o investidor consegue mais
facilmente dar liquidez ao seu investimento.

Imposto de Renda
Há isenção de IR para rendimentos mensais de pessoas físicas, que tenham menos de 10% de cotas do fundo
imobiliário, cujas cotas sejam negociadas em Bolsa de Valores e que tenham mais de 50 cotistas.

Vantagens de investir em FIIs
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Características da Oferta

Emissor Américas 700 Fundo de Investimento Imobiliário

Regime de distribuição
Distribuição pública de acordo com ICVM nº 400 (caso a totalidade dos Pedidos de Reserva da Oferta e dos Boletins de Subscrição 
realizados por investidores exceda a quantidade de Cotas destinadas aos investidores a alocação se dará por ordem de chegada)

Administrador Geração Futuro Corretora de Valores S.A 

Gestor Brasil Plural Gestão de Produtos Estruturados Ltda.

Coordenador Líder Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo

Coordenadores Geração Futuro Corretora de Valores S.A., Banco Fator S.A.

Escriturador Itaú Corretora de Valores S.A

Administrador dos Contratos de Locação CB Richard Ellis

Política de investimento Investir na aquisição de ativos imobiliários ou ativos em renda fixa, nos termos e condições da legislação e regulamentação vigente

Montante total da Oferta R$ 110.850.000,00

Cotas emitidas 1.108.500 cotas

Valor inicial da cota R$ 100,00

Investimento mín. por investidor R$ 10.000,00

Prazo Indeterminado

Taxa de administração 1,00%

Rendimentos Distribuição mensal, até o 15º dia útil do mês

Destinação dos recursos Aquisição das unidades 218 e 318 do Conj. Comercial Città América, localizado na Av. das Américas, 700 Bloco 8, Rio de Janeiro/RJ
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Cronograma indicativo da Oferta

Evento Descrição Data prevista

1 Pedido de Registro da Oferta na CVM 18/11/2016

2 Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 21/12/2016

3 Início do Período de Reserva 28/12/2016

4
Comunicado ao Mercado sobre o Novo Cronograma Estimado da Oferta e 
Disponibilização da nova versão do Prospecto Preliminar 

15/02/2017

5 Início do prazo para desistência da Oferta pelos Investidores 16/02/2017

6 Encerramento do prazo para desistência da Oferta pelos Investidores 22/02/2017

7 Obtenção do Registro da Oferta 06/03/2017

8 Fim do Período de Reserva 21/03/2017

9 Disponibilização do Prospecto Definitivo 22/03/2017

10 Divulgação do Anúncio de início da Oferta 22/03/2017

11 Data de Liquidação 28/03/2017 

12 Divulgação do Anúncio de Encerramento Até 06 (seis) meses contados da divulgação do Anúncio de Início.

13 Início de Negociação das Cotas Objeto da presente Oferta
Após o Encerramento da Oferta, integralização das Cotas pelo 
respectivo investidor e a liberação para negociação pela 
BM&FBOVESPA.
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Fatores de risco

Riscos de Liquidez das Cotas do Fundo

As cotas do Fundo possuem pouca liquidez no mercado brasileiro. Por conta dessa característica e do fato de tais fundos serem constituídos na forma
de condomínios fechados, ou seja, sem admitir o resgate de suas cotas, os titulares de cotas do Fundo podem ter dificuldade em realizar a venda de
suas cotas no mercado secundário, mesmo sendo estas cotas objeto de negociação no mercado de bolsa ou de balcão organizado. Deste modo, o
Investidor deve estar consciente de que o investimento no Fundo consiste em investimento de risco com baixa liquidez no mercado secundário e que o
resgates das Cotas não é admitido.

Risco de Mercado

Os ativos financeiros e valores mobiliários que compõem a carteira do Fundo podem estar sujeitos a oscilações de preços em função da reação dos
mercados a eventos econômicos e políticos, tanto no Brasil como no exterior, e a eventos específicos a respeito dos respectivos emissores. As variações
de preços desses ativos financeiros e valores mobiliários poderão ocorrer também em função de alterações nas expectativas dos participantes do
mercado, o que pode gerar mudanças nos padrões de comportamento de preços sem que haja mudanças significativas no contexto econômico ou
político nacional e internacional.

A precificação dos valores mobiliários e demais ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo será realizada de acordo com os critérios e
procedimentos para registro e avaliação de títulos, valores mobiliários e demais operações estabelecidos no Regulamento e na regulamentação em
vigor. Referidos critérios de avaliação de ativos, tais como os de marcação a mercado, poderão ocasionar variações no valor dos ativos do Fundo,
resultando em aumento ou redução no valor de suas Cotas.

Riscos relacionados ao investimento em cotas do Fundo
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Risco de Crédito

Os ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo podem estar sujeitos à capacidade de seus emissores em honrar os compromissos de pagamento
de juros e principal referentes a tais ativos. Alterações nas condições financeiras dos emissores dos ativos financeiros ou na percepção que os
investidores têm sobre tais condições, bem como alterações nas condições econômicas e políticas que possam comprometer a sua capacidade de
pagamento, podem trazer impactos significativos nos preços e na liquidez dos ativos financeiros.

Risco de Descontinuidade

O Regulamento estabelece algumas hipóteses em que a Assembleia Geral de Cotistas poderá optar pela liquidação antecipada do Fundo. Nessas
situações, os Cotistas terão seu horizonte original de investimento reduzido e poderão não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma
remuneração proporcionada pelo Fundo, não sendo devida pelo Fundo, pelo Administrador, Gestor e nem pelo Custodiante nenhuma multa ou
penalidade, a qualquer título, em decorrência desse fato.

Risco de Derivativos

O Fundo, ao operar com derivativos, nos termos do Regulamento, está sujeito ao risco de distorção de preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o
que pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos
pretendidos, bem como provocar perdas aos Cotistas. Não é possível assegurar que a utilização de derivativos mesmo que exclusivamente para
proteção patrimonial evitará perdas para o Fundo.

Riscos relacionados ao investimento em cotas do Fundo
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Risco relacionado a Fatores Macroeconômicos e Regulatórios

O Fundo está sujeito aos efeitos da política econômica praticada pelo governo brasileiro e demais variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil
ou no exterior, de fatos extraordinários ou de situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica, financeira ou
regulatória que influenciem de forma relevante o mercado financeiro brasileiro. Medidas do governo brasileiro para controlar a inflação e implementar
as políticas econômica e monetária envolveram, no passado recente, alterações nas taxas de juros, desvalorização da moeda, controle de câmbio,
controle de tarifas, mudanças legislativas, entre outras. Essas políticas, bem como outras condições macroeconômicas, têm impactado
significativamente a economia e o mercado de capitais nacional. A adoção de medidas que possam resultar na flutuação da moeda, indexação da
economia, instabilidade de preços, elevação de taxas de juros ou influenciar a política fiscal vigente poderão impactar os negócios do Fundo. Além
disso, o governo federal brasileiro, o Banco Central do Brasil e demais órgãos competentes poderão realizar alterações na regulamentação dos setores
de atuação das Sociedades Investidas ou nos títulos e Valores Mobiliários integrantes da carteira do Fundo ou, ainda, outros relacionados ao próprio
Fundo, o que poderá afetar a rentabilidade do Fundo.

Riscos relacionados ao investimento em cotas do Fundo
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Risco de Não Colocação da Oferta

A Oferta não poderá ser parcialmente colocada. Caso não seja subscrito e integralizado o Montante Total da Oferta para o funcionamento do Fundo a
Oferta será cancelada e o Fundo será liquidado. Nesta hipótese, os investidores terão direito à restituição integral dos valores eventualmente
depositados em contrapartida ao investimento nas Cotas, acrescido dos rendimentos auferidos no período e deduzidos dos encargos e tributos
devidos.

Risco de Indisponibilidade de Negociação das Cotas até o Encerramento da Oferta

O início da negociação das Cotas objeto da Oferta na BM&FBOVESPA ocorrerá após a divulgação do Anúncio de Encerramento e a obtenção de
autorização da BM&FBOVESPA para o início da negociação das Cotas da Primeira Emissão, conforme procedimentos estabelecidos pela BM&FBOVESPA.
Nesse sentido, cada investidor deverá considerar essa indisponibilidade de negociação temporária das Cotas no mercado secundário como fator que
poderá afetar suas decisões de investimento.

Risco Referente à Participação das Pessoas Vinculadas na Oferta

A participação de investidores que sejam Pessoas Vinculadas na Oferta poderá ter um efeito adverso na liquidez das Cotas no mercado secundário. O
Administrador e o Gestor não têm como garantir que a aquisição das Cotas por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas
não optarão por manter estas Cotas fora de circulação, afetando negativamente a liquidez das Cotas.

Riscos referentes à Oferta
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Risco de concentração de titularidade de Cotas do Fundo

Não há restrição quanto ao limite de Cotas que podem ser subscritas por um único Cotista. Portanto, poderá ocorrer situação em que um único Cotista
venha a integralizar parcela substancial de uma emissão ou mesmo a totalidade das Cotas do Fundo, passando tal Cotista a deter uma posição
expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais Cotistas minoritários.

Risco relativo às novas emissões de Cotas

Para que não haja diluição da participação no patrimônio do Fundo, os Cotistas deverão acompanhar as novas emissões de Cotas do Fundo que
poderão ocorrer nas suas respectivas participações no Fundo. A ausência do Cotista na subscrição de novas Cotas ensejará a diluição de sua
participação no Fundo.

Risco Tributário

A Lei nº 9.779, estabelece que os fundos de investimento imobiliário são isentos de tributação sobre a sua receita operacional, desde que (i)
distribuam, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou
balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e (ii) apliquem recursos em empreendimentos imobiliários que não
tenham como construtor, incorporador ou sócio, Cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, percentual superior a
25% (vinte e cinco por cento) das Cotas. Caso tal limite seja ultrapassado, o Fundo estará sujeito à tributação aplicável às pessoas jurídicas. Ademais, os
rendimentos e ganhos de capital auferidos, apurados segundo o regime de caixa, quando distribuídos pelo Fundo aos Cotistas, sujeitam-se à incidência
do Imposto de Renda retido na fonte à alíquota de 20% (vinte por cento).

Riscos referentes à Oferta
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Risco Tributário (continuçação)

A mesma tributação aplica-se no resgate das Cotas, em caso de liquidação do Fundo. No entanto, não haverá incidência do Imposto de Renda retido na
fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas com relação aos rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física titular de Cotas
que representem menos de 10% (dez por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo e cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento inferior
a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo, caso as Cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa
de valores ou no mercado de balcão organizado e desde que o Fundo conte com, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas. Assim sendo, caso tais regras não
sejam atendidas, os rendimentos distribuídos pelo Fundo aos Cotistas não terão referido benefício fiscal e estarão sujeitos à tributação a eles
aplicável.

Adicionalmente, o risco tributário engloba o risco de perdas decorrentes da criação de novos tributos ou de interpretação diversa da legislação vigente
sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos
inicialmente. Embora as regras tributárias dos Fundos estejam vigentes desde a edição da Lei nº 9.779/99, existe o risco de tal regra ser modificada no
contexto de uma eventual reforma tributária.

Riscos referentes à Oferta



33MATERIAL PUBLICITÁRIO

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS 39 A 51,
E O REGULAMENTO DO FUNDO.

Fatores de risco

Risco de desapropriação

O Fundo investirá seus recursos preponderantemente na aquisição dos Ativos Imobiliários, sendo que cada Ativo Imobiliário está sujeito a riscos de
desapropriação de iniciativa do Poder Público. Tal desapropriação, caso ocorra, poderá acarretar a perda da propriedade do imóvel representado por
cada Ativo Imobiliário e, não obstante o Fundo possa pleitear as medidas administrativas e/ou judiciais para impedir, condicionar ou retardar o ato de
desapropriação, bem como receber o pagamento de indenização compensatória pela desapropriação, a desapropriação poderá impactar a
rentabilidade e inviabilizar a continuidade do Fundo.

Risco imobiliário

É a desvalorização de cada Ativo Imobiliário, ocasionado por, em especial, mas não se limitando, fatores como: (i) fatores macroeconômicos que afetem
a economia de forma sistêmica, (ii) mudança de zoneamento ou normas regulatórias que impactem diretamente o local de cada Ativo Imobiliário, seja
possibilitando a maior oferta de imóveis (e, consequentemente, deprimindo os preços dos alugueis no futuro) ou que eventualmente restrinjam os
possíveis usos de cada Ativo Imobiliário (limitando sua valorização ou potencial de revenda), (iii) mudanças socioeconômicas que impactem
exclusivamente a microrregião como, por exemplo, o aparecimento de favelas ou locais potencialmente inconvenientes como boates, bares, entre
outros, que resultem em mudanças na vizinhança piorando a área de influencia para uso comercial, (iv) alterações desfavoráveis do transito que
limitem, dificultem ou impeçam o acesso ao Empreendimento e (v) restrições de infraestrutura / serviços públicos no futuro como capacidade elétrica,
telecomunicações, transporte publico entre outros; (vi) a expropriação (desapropriação) de cada Ativo Imobiliário em que o pagamento compensatório
não reflita o ágio e/ou a apreciação histórica.

Riscos referentes à Oferta
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Risco de adversidade nas condições econômicas nos locais onde está localizado cada Ativo Imobiliário

Condições econômicas adversas em determinadas regiões podem reduzir os níveis de cessão de superfície, locação ou venda de bens imóveis, assim
como restringir a possibilidade de aumento desses valores. Adicionalmente, o valor de mercado de cada Ativo Imobiliário está sujeito a variações em
função das condições econômicas ou de mercado, de modo que a alteração nestas condições pode causar uma diminuição significativa no seu valor,
que pode impactar de forma negativa a situação financeira do Fundo, bem como a remuneração das Cotas.

Risco de lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais próximo a cada Ativo Imobiliário

O lançamento de novos empreendimentos poderá dificultar a capacidade do Fundo em renovar com os atuais locatários e/ou realizar as futuras
locações ou locar espaços para novos inquilinos. O lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais em áreas próximas à que se situa
cada Ativo Imobiliário poderá impactar a capacidade do Fundo em renovar com a e/ou em locar ou de renovar a locação de espaços das unidades
autônomas em condições favoráveis, o que poderá gerar uma redução na receita do Fundo e na rentabilidade das Cotas.

Riscos referentes à Oferta
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Riscos relativos às receitas mais relevantes do Fundo

Tendo em vista que a Vale aluga os Ativos Imobiliários, na qualidade de locatária, conforme Contratos de Locação, os principais riscos relativos às
receitas mais relevantes do Fundo são:

(a) Quanto às receitas relativas aos Contratos de Locação:

O recebimento integral e tempestivo pelo Fundo dos montantes devidos em razão dos Contratos de Locação depende do cumprimento total, pela Vale,
de suas obrigações assumidas nos Contratos de Locação. O não pagamento dos valores devidos pela Vale em razão dos Contratos de Locação implicará
indiretamente no não recebimento de receitas por parte do Fundo, uma vez que os Contatos de Locação será a sua principal fonte de receita. Além
disso, na hipótese de inadimplemento de parte substancial da Vale, o Fundo poderá não ter condições de pagar seus compromissos nas datas
acordadas, o que poderá acarretar despesas de mora e juros de atualização a tais compromissos. Os Contratos de Locação poderão ser resilidos ou
rescindidos antecipadamente e não há garantias de que a Vale terá recursos suficientes para honrar os pagamentos advindos dessas hipóteses de
vencimento antecipado de suas obrigações (inclusive dos eventuais prêmios e indenizações), como consequência, o Fundo deixará de receber os
recursos devidos pela Vale conforme previstos nos Contrato de Locação.

Riscos referentes à Oferta
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Riscos relativos às receitas mais relevantes do Fundo (continuação)

O Contrato de Locação da Loja 318 possui prazo de vigência até 13.02.2021 e o Contrato de Locação da Loja 218 possui prazo de vigência até
28.02.2021. Dessa forma, existe a possibilidade de não renovação dos Contratos de Locação pela Vale sendo que nesta hipótese o Fundo poderá não
ter sucesso na prospecção de novos superficiários e/ou novos locatários e/ou novos arrendatários dos Ativos Imobiliários, o que poderá reduzir a
rentabilidade do Fundo, tendo em vista a eventual vacância e o eventual recebimento de um montante menor de receitas decorrentes de cessão de
superfície, de locação, arrendamento e venda dos Ativos Imobiliários.

(b) Quanto às receitas projetadas:

As projeções de receitas do Fundo são feitas com base em estudo de viabilidade, realizado pela Jones Lang Lasalle S.A. Existe, ainda, a possibilidade de
tais receitas não se concretizarem na íntegra no caso de inadimplência da Vale ou dos futuros superficiários ou futuros locatários ou de decisão
unilateral da Vale ou dos futuros superficiários ou do futuro locatário de deixar os Ativos Imobiliários antes do vencimento do prazo estabelecido na
cessão de superfície ou no respectivo contrato de locação, conforme aplicável. Adicionalmente, a receita do Fundo poderá ser comprometida, com
reflexos adversos na remuneração do Cotista, caso (i) não haja substituição imediata da Vale ou cessão a novos superficiários ou nova locação a novos
inquilinos, quando do encerramento dos Contratos de Locação ou das futuras cessões de superfície ou dos futuros contratos de locação; (ii) ocorram
cessões de superfície ou locações a valores inferiores aos projetados no referido estudo de viabilidade; ou (iii) por algum motivo, não haja cessões de
superfície ou locações. As estimativas do Estudo de Viabilidade não foram objeto de auditoria, revisão, compilação ou qualquer outro procedimento
por parte dos Auditores Independentes.

Riscos referentes à Oferta
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Riscos relativos às receitas mais relevantes do Fundo (continuação)

As conclusões contidas no Estudo de Viabilidade derivam da opinião da Jones Lang Lasalle S.A. e são baseadas em dados que não foram submetidos à
verificação independente, bem como de informações e relatórios de mercado produzidos por empresas independentes. O Estudo de Viabilidade está
sujeito a importantes premissas e exceções nele contidas. Adicionalmente, o Estudo de Viabilidade não contém uma conclusão, opinião ou
recomendação relacionada ao investimento nas cotas do Fundo, por essas razões, não deve ser interpretado como uma garantia ou recomendação
sobre tal assunto. Ademais, devido à subjetividade e às incertezas inerentes às estimativas e projeções, bem como devido ao fato de que as estimativas
e projeções são baseadas em diversas suposições sujeitas a incertezas e contingências significativas, não existe garantia de que as estimativas do
Estudo de Viabilidade serão alcançadas.

A RENTABILIDADE ESPERADA PREVISTA NO ESTUDO DE VIABILIDADE CONSTANTE DO ANEXO III DO PROSPECTO NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER
CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA.

Riscos referentes à Oferta
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Risco de vacância

O Fundo poderá não ter sucesso na prospecção de novos superficiários e/ou novos locatários e/ou novos arrendatários dos Ativos Imobiliários, o que
poderá reduzir a rentabilidade do Fundo, tendo em vista o eventual recebimento de um montante menor de receitas decorrentes de cessão de
superfície, de locação, arrendamento e venda do Empreendimento. Adicionalmente, os custos a serem despendidos com o pagamento de taxas de
condomínio e tributos, dentre outras despesas relacionadas aos Ativos Imobiliários (os quais são atribuídos aos locatários dos imóveis) poderão
comprometer a rentabilidade do Fundo.

Risco de Rescisão dos Contratos de Locação da Loja 218 e da Loja 318 e de Discussão do Pagamento da Multa Indenizatória.

A Locatária poderá devolver os imóveis antes do término do prazo contratual e questionar o pagamento do valor da indenização, vindo a discutir em
juízo a validade das cláusulas dos Contratos de Locação que a estabelecem ou mesmo a minoração de tal valor buscando equiparação na regra geral de
indenização pela devolução antecipada do imóvel, limitada a 3 (três) meses, calculada proporcionalmente. Os termos e condições dos Contratos de
Locação, inclusive os dispostos em seus respectivos aditamentos, foram acordados livremente entre as partes de acordo com o determinado na Lei nº
8.245, mas não há garantias de que a Locatária não venha a discutir em juízo a validade de suas cláusulas.
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Risco da aquisição de imóveis ainda não plenamente regularizados

Conforme dispõe a legislação municipal do Rio de Janeiro, o contribuinte tem o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar a Secretaria Municipal de
Fazenda a realização de obras de construção, reconstrução ou a alteração de área edificada, prazo este que se inicia a contar da conclusão da respectiva
obra, sob pena de multa (artigo 67, do Decreto nº. 10.514/1991). No caso concreto, consta a existência de divergências entre as áreas construídas da
Loja 218 e da Loja 318 com base nas informações contidas nos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), bem como no cadastro de IPTU de
cada imóvel. Desta forma, o acréscimo de área construída na Loja 218 e na Loja 318 pende de regularização perante as Secretarias Municipais da
Fazenda e de Urbanismo, sob pena de aplicação de multa, cobrança de IPTU retroativo e demais cominações legais pela Municipalidade, tudo conforme
previsto nos artigos 50 e 97 e seguintes, do Decreto Municipal nº. 14.327/95. Eventuais passivos decorrentes de pendências na regularização dos
imóveis poderão, em não havendo a tempestiva quitação, constituir dívida ativa vinculada ao imóvel, isto é, propter rem, sujeita à execução fiscal com
risco de impactar na rentabilidade do Fundo

Eventuais obras que tenham sido e/ou estejam sendo executadas pela locatária que não aquelas mencionadas acima, deverão se submeter ao
processo de regularização perante os órgãos competentes, na forma da legislação municipal aplicável, sob pena de aplicação de autuação e/ou multa e
outras penalidades aplicáveis pela Municipalidade.

Riscos relacionados às dívidas de IPTU da Loja 218 e da Loja 318

A Loja 218 e a Loja 318 apresentam dívidas de IPTU que totalizam a quantia de R$ 19.568.862,57 com base nas certidões fiscais e enfitêuticas da Loja
218 e da Loja 318 emitidas em 10/10/2016. Em não havendo a quitação de tais dívidas pelo contribuinte e em razão da natureza propter rem da dívida
de IPTU, os valores poderão ser cobrados diretamente do Fundo. Em não havendo o pagamento da dívida, os referidos imóveis poderão servir de
garantia na execução fiscal e serem expropriados pela municipalidade, o que poderá, consequentemente, impactar negativamente os rendimentos dos
Cotistas. Consta, ainda, a existência de ação declaratória por meio da qual o atual proprietário dos Imóveis discute a utilização de parâmetros
equivocados para fixação de base de cálculo do IPTU.
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Risco de sinistro

No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos Ativos Imobiliários, os recursos obtidos pela cobertura do seguro dependerão da capacidade de
pagamento da companhia seguradora contratada, nos termos da apólice exigida, bem como as indenizações a serem pagas pelas seguradoras poderão
ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices.

Risco de contingências ambientais

Apesar dos Ativos Imobiliários estarem situados em região urbana dotada de completa infraestrutura, problemas ambientais podem ocorrer, em
especial os decorrentes de vazamento de esgoto sanitário provocado pelo excesso de uso da rede, acarretando assim na perda de substância
econômica de imóveis situados nas proximidades das áreas atingidas por estes. Eventuais contingências ambientais nos Ativos Imobiliários podem
implicar em responsabilidades pecuniárias (indenizações e multas por prejuízos causados ao meio ambiente) para o Fundo, direta ou indiretamente,
circunstâncias estas que podem afetar a rentabilidade de suas Cotas.

Risco inerente à propriedade dos Ativos Imobiliários

Os Ativos Imobiliários que irá(ão) compor o patrimônio do Fundo poderá(ão) apresentar riscos inerentes ao desempenho de suas atividades, podendo
o Fundo incorrer no pagamento de eventuais indenizações ou reclamações que venham ser a ele imputadas, na qualidade de proprietário do referido
imóvel, o que poderá comprometer os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas do Fundo.
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Risco de despesas extraordinárias

O Fundo, na qualidade de proprietário de cada Ativo Imobiliário, estará eventualmente sujeito ao pagamento de despesas extraordinárias, tais como
rateios de obras e reformas, pintura, decoração, conservação, instalação de equipamentos de segurança, indenizações trabalhistas, bem como
quaisquer outras despesas que não sejam rotineiras na manutenção de cada Ativo Imobiliário. O pagamento de tais despesas ensejaria uma redução na
rentabilidade das Cotas do Fundo.

Risco jurídico

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas
por meio de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição
e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes, poderá haver
perdas por parte dos Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual.

Risco de baixa liquidez dos investimentos do Fundo

A aplicação do Fundo tem peculiaridades inerentes à maioria dos fundos de investimento imobiliários brasileiros, tendo em vista que não existe no
Brasil a garantia de liquidez para tais investimentos no mercado secundário. Na hipótese de o Fundo necessitar ou a Assembleia Geral de Cotistas
deliberar por alienar quaisquer ativos de sua Carteira, este poderá não encontrar compradores ou obter preço inferior ao esperado, provocando perda
do patrimônio do Fundo e, consequentemente, perda total ou parcial do montante principal investido pelos Cotistas.
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Risco de concentração da Carteira do Fundo

O Fundo adquirirá preponderantemente os Ativos Imobiliários o que gerará uma concentração em sua carteira, estando este exposto aos riscos
inerentes aos Ativos Imobiliários.

Risco Operacional

Considerando que o objetivo do Fundo visa proporcionar uma remuneração adequada para o investimento advinda da exploração dos Ativos
Imobiliários e especialmente em decorrência da exploração dos Contratos de Locação, da locação, arrendamento, venda e/ou outra forma legalmente
permitida de exploração comercial dos Ativos Imobiliários e, que a administração dos Ativos Imobiliários poderá ser realizada por empresas
especializadas, sem interferência direta do Administrador, tal fato pode representar um fator de limitação ao Fundo para implementar as políticas de
administração dos Ativos Imobiliários que considere adequada.

Perdas não cobertas pelos seguros contratados

Perdas não cobertas pelos seguros contratados em relação aos Ativos Imobiliários, bem como descumprimento das obrigações pela companhia
seguradora, poderão resultar em prejuízos ao Fundo, causando efeitos adversos aos Cotistas. Ainda, o Fundo poderá ser responsabilizado judicialmente
pelo pagamento de indenização a eventuais vítimas do sinistro ocorrido, o que poderá ocasionar efeitos adversos em sua condição financeira e,
consequentemente, nos rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas. Adicionalmente, no caso de sinistro envolvendo a integridade física dos ativos
imobiliários segurados, os recursos obtidos pela cobertura do seguro dependerão da capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada,
nos termos da apólice exigida.
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Maior influência do cotista majoritário nas decisões do Fundo

O Regulamento do Fundo não estabelece limite à propriedade de Cotas emitidas pelo Fundo por um único investidor. Cada cota confere ao seu titular o
direito a 1 (um) voto nas deliberações tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas. Assim, dependendo do número de Cotas detidas, poderá existir
Cotista que terá mais capacidade de influenciar as decisões da Assembleia Geral de Cotistas do que os demais. Nesta hipótese, há possibilidade de que
deliberações sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos em prejuízo do Fundo e/ou dos Cotistas minoritários.

Risco de Governança

Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) o Administrador ou seu Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do
Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios,
diretores e funcionários; (e) o cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a
formação do patrimônio do Fundo; e (f) o cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo. Tal restrição de voto pode trazer prejuízos às pessoas
listadas acima, caso estas decidam adquirir Cotas do Fundo.

Risco de conflito de interesses

Os atos que caracterizem situações de conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador ou Gestor dependem de aprovação prévia, específica e
informada em Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM nº 472/08. O Administrador, o Coordenador Líder e o Gestor
são empresas coligadas de um mesmo conglomerado financeiro. Não há garantia que, no futuro, não venha a existir conflitos de interesses por parte
do Administrador e do Gestor, em razão de funções por eles exercidas, o que poderá causar efeitos adversos ao Fundo e à sua carteira.
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Não será emitida carta de conforto pelo Auditor Independente do Fundo no âmbito da presente Oferta

No âmbito da presente Oferta não será emitida carta de conforto pelos Auditor Independente. Consequentemente, o Auditor Independente não se
manifestou acerca da consistência das informações financeiras constantes no Prospecto e demais documentos da Oferta, inclusive as informações
financeiras constantes do Estudo de Viabilidade e do Laudo de Avaliação, sendo certo que o Fundo está pleiteando o registro de constituição perante a
CVM e não possui demonstrações financeiras publicadas até o presente momento.

Outros Riscos Exógenos ao Controle do Administrador e do Gestor

O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle do Administrador e do Gestor, tais como
moratória, mudança nas regras aplicáveis aos seus ativos, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo, alteração na
política monetária, os quais, caso materializados, poderão causar impacto negativo sobre os ativos do Fundo e o valor de suas Cotas.

A DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO INCLUÍDA NO PROSPECTO NÃO PRETENDE SER COMPLETA OU EXAUSTIVA, SERVINDO APENAS COMO EXEMPLO E
ALERTA AOS POTENCIAIS INVESTIDORES QUANTO AOS RISCOS A QUE ESTARÃO SUJEITOS OS INVESTIMENTOS NO FUNDO.
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Sites

Administrador/Coordenador
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.
Praça XV de Novembro, nº 20, 12º andar, Grupo 1.201-B, Centro; 
CEP 20010-010 Rio de Janeiro – RJ
Website: https://www.gerafuturo.com.br (neste website clicar em “Investimentos”, em seguida, 
logo abaixo de “Outros Produtos”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “AMÉRICAS 
700 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e, em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar” 
para acessar o presente Prospecto). 

Gestor
BRASIL PLURAL GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.
Rua Surubim, nº 373, sala 12 (parte), Cidade Monções; 
CEP 04571-050 São Paulo – SP
Website: www.brasilplural.com.br (neste website clicar em “Plataforma de Distribuição”, em 
seguida clicar em “Ofertas Públicas” e, em seguida, logo abaixo de “AMÉRICAS 700 FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, clicar “Prospecto Preliminar” para acessar o presente Prospecto).

Coordenador Líder
BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO
Praia de Botafogo, nº 228; CEP 22250-906 Rio de Janeiro - RJ
Website: www.brasilplural.com.br (neste website clicar em “Plataforma de Distribuição”, em 
seguida clicar em “Ofertas Públicas” e, em seguida, logo abaixo de “AMÉRICAS 700 FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, clicar “Prospecto Preliminar” para acessar o presente Prospecto).

Coordenador 
BANCO FATOR S.A.
Rua Renato Paes de Barros, nº 1.107, 11º e 12º andares; CEP 04530-001 São Paulo – SP
Website: www.fator.com.br (neste website em “Banco” clicar em “Investment Banking”, na 
pagina seguinte em “Mercado de Capitais” clicar em “Renda Variável”, em seguida clicar em 
“Américas 700 Fundo de Investimento Imobiliário” e, em seguida, clicar “Prospecto Preliminar” 
para acessar o presente Prospecto). 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Rio de Janeiro
Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares; CEP 20050-901 
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3545-8686

São Paulo
Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares; CEP 01333-010 São Paulo – SP
Tel.: (11) 2146-2000
Website: www.cvm.gov.br (para acessar o Prospecto, neste website acessar “Informações de 
Regulados - Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em 
Análise”, selecionar “Quotas de Fundo Imobiliário”, localizar o Américas 700 Fundo de 
Investimento Imobiliário”, e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”)

Ambiente de Negociação
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro
CEP 01010-901 São Paulo – SP
Website: http://www.bmfbovespa.com.br  (para acessar o Prospecto, neste site acessar a aba 
“serviços”, clicar em “confira a relação completa dos serviços na Bolsa”, selecionar “saiba mais”, 
clicar em “mais serviços”, selecionar “ofertas públicas”, clicar em “ofertas em andamento”, 
selecionar “fundos”, clicar em “Américas 700 Fundo de Investimento Imobiliário” e, então, 
localizar o Prospecto Preliminar). 

O Prospecto da Oferta está disponível nos seguintes locais
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Claudia Simon
Paulo Carneiro
Rafael Neves

contato.fiiamericas700@brasilplural.com
Tel: (11) 3206-8000

Coordenador

Valdery Albuquerque
valbuquerque@fator.com.br

Tel: (11) 3049-9162

Ricardo Vasconcellos
rvasconcellos@fator.com.br

Tel: (11) 3049-6265

Keite Bianconi, CFP
kbianconi@fator.com.br

Tel: (11) 3049-6018

Cibele Spina
cspina@fator.com.br
Tel: (11) 3049-6023

Coordenador

Alexandre Belo

cop@gerafuturo.com.br
Tel: (11) 2137-8807
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