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SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 

CNPJ/MF nº 27.782.888/0001-18 
 

 Nome  
 

CPF/CNPJ n.º  
 

Agência  C/C 
 

 

TERMO DE ADESÃO E CIÊNCIA DE RISCO 
Pelo presente instrumento, 
 

ATESTO: 
 

I.  Que tive acesso ao inteiro teor do REGULAMENTO  e do FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
(“FORMULÁRIO”) ; 
 

II.  Que tenho ciência: 
 

a. dos fatores de risco a que estou sujeito em razão da minha aplicação no FUNDO, em especial dos cinco principais fatores de 
risco inerentes à composição da carteira do FUNDO, abaixo identificados: 

 

1) CRÉDITO: O inadimplemento dos emissores dos ativos integrantes da carteira do FUNDO ou das contrapartes em operações 
realizadas com o FUNDO podem acarretar efeitos negativos para o FUNDO. Dentro dessa classe de risco destacam-se, dentre 
outros, as oscilações do valor dos ativos provenientes da variação do spread de crédito privado de baixo risco e do spread de crédito 
soberano. 
2) LIQUIDEZ: A redução ou inexistência de demanda dos ativos integrantes da carteira do FUNDO nos mercados em que são 
negociados, no prazo e pelo valor desejado, pode prejudicar a rentabilidade do FUNDO ou dificultar o atendimento dos prazos de 
resgate estabelecidos. 
3) MERCADO: Os ativos financeiros do FUNDO podem ser afetados por fatores econômicos e/ou políticos nacionais e 
internacionais, bem como por condições dos mercados de juros de curto prazo, índices de preços, entre outros. A redução ou 
inexistência de demanda dos ativos e a situação econômico-financeira dos emissores dos títulos e valores mobiliários também 
podem impactar seu valor. Tais variações podem acarretar oscilação no valor das cotas do FUNDO e a valorização ou depreciação 
do capital aplicado. 
4) SETORIAL: Considerando que o FUNDO aplicará preponderantemente seus recursos em Debêntures Incentivadas de 
Infraestrutura emitidas com o objetivo de captar recursos para financiar projetos de investimento em infraestrutura, os riscos do setor 
de atuação do FUNDO estarão diretamente sujeitos a determinados riscos inerentes aos diversos segmentos de atuação das 
empresas que emitirem tais ativos para compor a CARTEIRA do FUNDO. Com isso a rentabilidade do FUNDO poderá ser impactada 
de forma negativa, vez que (a) o investimento inicial necessário para financiar os projetos de investimento em infraestrutura poderá 
ser elevado, (b) as empresas financiam parte significativa dos projetos de investimento em infraestrutura com recurso de terceiros, e 
(c) Por terem sua maturação no longo prazo, os projetos investimento em infraestrutura ficam expostos nesse período, a alterações 
ambientais, políticas econômicas, entre outros, que podem comprometer a viabilidade e rentabilidade dos projetos de investimento 
em infraestrutura e incapacitar as empresas de cumprirem com suas obrigações, o que poderá causar um efeito prejudicial nos 
negócios destas empresas e, consequentemente, na rentabilidade do FUNDO. 
5) DERIVATIVOS: A utilização de derivativos pode aumentar a volatilidade do FUNDO, limitar as possibilidades de rentabilidade 
das operações realizadas e não produzir os efeitos pretendidos e/ou, ainda, provocar perdas patrimoniais ao cotista. 

 

b. de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO; 
c. de que as estratégias de investimento do FUNDO podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus 

cotistas; 
d. de que o FUNDO pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os 

riscos daí decorrentes; 
e. de que o FUNDO pode aplicar mais de 50% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros de crédito privado, estando sujeito 

a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos 
integrantes de sua CARTEIRA, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, 
recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do FUNDO; e 

f. de que a concessão de registro para a venda de cotas do FUNDO não implica, por parte da Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do FUNDO à legislação vigente ou 
julgamento sobre a qualidade do FUNDO ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. 

 

DECLARO:  
 

I. Ter lido e aceito os termos do REGULAMENTO e do FORMULÁRIO, expressando total concordância e irrestrita adesão aos 
termos, condições e riscos lá previstos, sobre os quais declaro não ter qualquer dúvida, inclusive em relação à possibilidade de 
variação negativa da cota em virtude de oscilações no valor dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO; 
II. Ter ciência de que informações detalhadas sobre o FUNDO podem ser obtidas no FORMULÁRIO; 
III. Que a ADMINISTRADORA e o DISTRIBUIDOR do FUNDO disponibilizaram, para meu conhecimento, as versões vigentes e 
atualizadas do REGULAMENTO e do FORMULÁRIO, os quais podem ser obtidos nos respectivos websites a qualquer tempo ou 
mediante solicitação; e 
IV. Ter ciência que as informações e alertas contidos neste TERMO, no REGULAMENTO e no FORMULÁRIO não visam 
assegurar ou sugerir a existência de garantia de resultados futuros ou isenção de riscos para o investidor. 
 
 
 

....................................................., ......... de ........................... de .............. 
 

___________________________________________ 
(Assinatura do Cliente) 
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SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
CNPJ/MF nº 27.782.888/0001-18 

      
                        

Nome  
 

CPF/CNPJ n.º  
 

Agência  C/C 
 

 
 

DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVESTIDOR PROFISSIONAL 

 
Ao assinar este termo, afirmo minha condição de investidor profissional e declaro possuir conhecimento sobre o mercado 

financeiro suficiente para que não me sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas aos demais 

investidores. 

 

Como investidor profissional, atesto ser capaz de entender e ponderar os riscos financeiros relacionados à aplicação de 

meus recursos em valores mobiliários que só podem ser adquiridos por investidores profissionais.  

 

Declaro, sob as penas da lei, que possuo investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais).  

 
 

....................................................., ......... de ........................... de .............. 
 
 
 

___________________________________________ 
(Assinatura do Cliente) 

 
 
 
 


