PEDIDO DE RESERVA PARA A OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE COTAS CLASSE A DA
PRIMEIRA EMISSÃO DO
KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ/ME: 36.642.570/0001-22
Código ISIN: BRKNOXCTF003
Código de Negociação na B3: KNOX11
PEDIDO DE RESERVA Nº [•]
Pedido de Reserva referente à oferta pública de distribuição secundária de Cotas Classe A (conforme abaixo
definido) da Primeira Emissão do KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM
INFRAESTRUTURA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob
o nº 36.642.570/0001-22, constituído sob a forma de condomínio fechado de acordo com a Instrução da CVM
nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada (“Instrução CVM 578”), e demais disposições legais e
regulamentares que lhe são aplicáveis (“Fundo”), de titularidade do BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição
financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares (parte), Botafogo, CEP 22250-911, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0001-45 (“Coordenador Líder”), do ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira
com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1°, 2°, 3° (parte), 4°
e 5° andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 60.701.190/4816-09 (“Itaú Unibanco”), designado pelo
Itaú BBA (conforme abaixo definido), como responsável, para os devidos fins e efeitos, pelo cumprimento da
garantia firme assumida pelo Itaú BBA na Oferta Primária das Cotas Classe A e do BANCO ABC BRASIL S.A.,
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, n° 803, 2º andar, CEP 01453-000, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 28.195.667/0001-06 (“Banco ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú Unibanco, os “Ofertantes”),
com a intermediação do Coordenador Líder, do Banco ABC e do Banco Itaú BBA S.A., instituição integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4 e 5º andares, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.298.092/0001-30
(“Itaú BBA”, e em conjunto com o Coordenador Líder e o Banco ABC, “Coordenadores”, e “Oferta”,
respectivamente).
O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado por meio do “Instrumento Particular de Constituição do
Fundo de Investimento em Participações Shelf 29 - Multiestratégia”, celebrado em 28 de fevereiro de 2020 pela
Administradora, e regido por seu Regulamento, pela Lei nº 11.478, pela Instrução CVM nº 578, e pelas demais
disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. O regulamento do Fundo atualmente em vigor foi
alterado pela última vez em 23 de fevereiro de 2021 (“Regulamento”).
O Fundo foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 25 de novembro 2020, sob o código nº
0120224.
O Fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, sociedade com escritório na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado,
Botafogo, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente autorizado pela CVM para o exercício
profissional de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de
20 de março de 2006 (“Administradora”).
O Fundo tem sua carteira de investimentos gerida pela BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia
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de Botafogo, 501, 5º andar, CEP 22250- 040, inscrito no CNPJ/ME sob nº 29.650.082/0001-00, devidamente
autorizada pela CVM ao exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários pelo Ato
Declaratório nº 5.968, de 10 de maio de 2000 (“Gestora”).
As cotas do Fundo são de classe A (“Cotas Classe A”) e, em casos excepcionais e por tempo limitado, classe B
(“Cotas Classe B” e, em conjunto com as Cotas Classe A, simplesmente “Cotas”).
A Oferta consistirá na distribuição secundária das Cotas Classe A, sob o regime de melhores esforços de colocação, a
ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), sob a coordenação dos Coordenadores, com
participação de instituições intermediárias estratégicas, devidamente autorizadas a operar no mercado de capitais
brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), convidadas pelo Coordenador Líder a participar
da Oferta, exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Cotas Classe A junto aos Investidores (conforme
abaixo definido), mediante a assinatura do Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição (“Participantes Especiais”,
e, em conjunto com os Coordenadores, “Instituições Participantes da Oferta”).
A Oferta será composta por 6.583.750 (seis milhões, quinhentas e oitenta e três mil, setecentas e cinquenta) Cotas
Classe A nominativas e escriturais, no valor unitário de R$100,00 (cem reais), determinado com base no valor da
última emissão de Cotas Classe A (“Valor Unitário Base”), perfazendo um montante de R$658.375.000,00
(seiscentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais), considerando o Valor Unitário Base
(“Volume Total da Oferta”).
O valor unitário por Cota Classe A será definido na data do Procedimento de Bookbuilding (conforme termo abaixo
definido) e será equivalente ao valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do valor
nominal atualizado das debêntures da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real, para distribuição pública, com esforços restritos, em
série única, da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A., objeto de oferta pública com esforços restritos de
colocação, nos termos da Instrução CVM 476, detidas atualmente pelo Fundo (“Debêntures”) e da remuneração das
Debêntures (líquida da Taxa de Administração e da Reserva de Despesas e Encargos), na Data de Liquidação,
utilizando como taxa de desconto o cupom do título Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento
em 2028, apurada na data de fechamento do Procedimento do Bookbuilding, acrescida exponencialmente de
spread equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano (“Valor Unitário”). O cálculo para a determinação do Valor
Unitário da Cota Classe A mencionado no item (i) acima será realizado com base na fórmula prevista no Prospecto
Preliminar. Caso a liquidação da Oferta ocorra posteriormente à Data de Liquidação prevista no Cronograma
Estimativo da Oferta, o Valor Unitário das Cotas Classe A deverá ser atualizado com base no mesmo critério de
atualização monetária das Debêntures e acrescido da remuneração das Debêntures (líquida da Taxa de
Administração e da Reserva de Despesas e Encargos).
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Valor Unitário das Cotas Classe A estará situado entre o Valor
Unitário Base e o valor unitário máximo indicativo de R$116,00 (cento e dezesseis reais) (“Valor Unitário Máximo
Indicativo” e “Faixa Indicativa”, respectivamente), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa
Indicativa, a depender única e exclusivamente da oscilação da NTN-B28, fator de desconto variável entre o dia 24
de fevereiro de 2021 e a data do Procedimento de Bookbuilding. O Valor Unitário Máximo Indicativo foi
exclusivamente estipulado para proporcionar maior previsibilidade ao investidor quanto ao investimento máximo
no âmbito da Oferta, não representando, no entanto, um valor unitário máximo fixo na definição do Valor
Unitário das Cotas Classe A.O valor mínimo a ser investido por cada Investidor no contexto da Oferta será
equivalente a 1 (uma) Cota Classe A (“Investimento Mínimo”).
Não haverá utilização de lote adicional de Cotas Classe A, nos termos do artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400.
Em razão da distribuição das Cotas Classe A sob o regime de melhores esforços, será admitida, nos termos dos
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, a distribuição parcial das Cotas Classe A objeto da Oferta, desde que
observado o volume mínimo da Oferta equivalente à quantidade mínima de Cotas Classe A a serem distribuídas no
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âmbito da Oferta, qual seja, 1.000.000 (um milhão) de Cotas Classe A, totalizando o montante mínimo de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) para a manutenção da Oferta, considerando o Valor Unitário Base (“Volume
Mínimo da Oferta”).
Sendo assim, a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das Cotas Classe A, desde que
haja aquisição de Cotas Classe A equivalente ao Volume Mínimo da Oferta. Os Coordenadores da Oferta não são
responsáveis pela aquisição de eventual saldo de Cotas Classe A que não seja adquirido no âmbito da Oferta.
Caso não seja atingido o Volume Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada. Caso já tenha ocorrido o pagamento
referente à aquisição de Cotas Classe A e a Oferta seja cancelada, os valores eventualmente depositados pelos
Investidores serão integralmente devolvidos sem juros, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da comunicação
do cancelamento da Oferta, sem qualquer remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos
operacionais incorridos e com dedução, caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, IOF/Câmbio e quaisquer tributos que
venham a ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada). Na hipótese
de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores
restituídos, bem como efetuar a devolução dos Contratos de Compra e Venda de Cotas Classe A (conforme abaixo
definido) cujos valores tenham sido restituídos.
Tendo em vista a possibilidade de distribuição parcial, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, os
Investidores poderão, como condição de eficácia do presente Pedido de Reserva, ordens de investimento ou
aceitação da Oferta condicionar sua adesão à Oferta a que haja a colocação: (a) do Volume Total da Oferta; ou (b)
do montante igual ou superior ao Volume Mínimo da Oferta, mas inferior ao Volume Total da Oferta, sendo que,
neste caso, os Investidores poderão indicar sua intenção de adquirir (i) a totalidade das Cotas Classe A por eles
indicadas no Pedido de Reserva e nas ordens de investimento, conforme o caso; ou (ii) a quantidade de Cotas Classe
A equivalente à proporção entre o número de Cotas Classe A efetivamente distribuídas e o número de Cotas Classe
A originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do Investidor em receber a
totalidade das Cotas Classe A indicadas.
Caso o Investidor condicione sua adesão definitiva à Oferta, nos termos do item (a) acima, e tal condição não seja
implementada, todos os atos de aceitação serão automaticamente cancelados.
Caso sejam adquiridas Cotas Classe A em montante igual ou superior ao Volume Mínimo da Oferta, mas inferior ao
Volume Máximo da Oferta, a Oferta poderá ser encerrada, a exclusivo critério dos Coordenadores, e os Ofertantes
devolverão aos Investidores que tiverem condicionado a sua adesão à colocação integral das Cotas Classe A, ou para
as hipóteses de alocação proporcional das Cotas Classe A, os valores já pagos pelos Investidores, no prazo de até 3
(três) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta, sem qualquer remuneração ou correção
monetária, sem reembolso de eventuais custos operacionais incorridos e com dedução, caso incidentes, dos valores
relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira
aplicáveis, IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente
equivalente a zero venha ser majorada).
Sendo assim, a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de Distribuição Parcial das Cotas Classe A, desde que
haja aquisição do Volume Mínimo da Oferta. As Instituições Participantes da Oferta não são responsáveis pela
aquisição de eventual saldo de Cotas Classe A que não seja adquirido no âmbito da Oferta.
Na hipótese de realização da Distribuição Parcial das Cotas Classe A, o rateio entre as respectivas Cotas Classe A de
titularidade dos Ofertantes a serem efetivamente distribuídas aos Investidores será realizado de forma
proporcional. Para mais informações a respeito da quantidade de Cotas Classe A detidas por cada Ofertante,
consulte a Seção “5. – Ofertantes”, na página 72 do Prospecto Preliminar.
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Durante a colocação das Cotas Classe A, o Investidor que adquirir tais cotas receberá, quando realizada a respectiva
liquidação, ISIN de Cotas Classe A, que estarão bloqueadas para negociação. Após a divulgação do Anúncio de
Encerramento da Oferta e da obtenção de autorização da B3, as Cotas Classe A serão transferidas da carteira
bloqueada para a carteira livre, momento em que será possível a livre negociação das Cotas Classe A, em conjunto
com as cotas provenientes da Oferta Primária das Cotas Classe A do Fundo.
A Oferta será destinada exclusivamente a investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º B da Instrução
nº 539, de 13 de novembro de 2013, da CVM, atualizada conforme alterações posteriores (“Instrução CVM 539” e
“Investidores Qualificados”, respectivamente) que atendam ao público alvo do Fundo, conforme descrito no Art. 4º
do Regulamento. Serão considerados (i) “Investidores Não Institucionais” Investidores Qualificados que sejam
quaisquer pessoas físicas, e que formalizem pedido de reserva durante o Período de Reserva ou durante o Período
de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição Participante da Oferta,
observado o Investimento Mínimo e o Limite Máximo de Investimento por Investidor Não Institucional; e (ii)
“Investidores Institucionais” Investidores Qualificados que sejam quaisquer pessoas jurídicas, além de carteiras
administradas, fundos de investimento, sejam exclusivos, reservados ou condominiais, bem como clubes de
investimento, que sejam classificados, no mínimo, como Investidores Qualificados e que formalizarem sua ordem de
investimento junto aos Coordenadores, observado o Investimento Mínimo e o Limite Máximo de Investimento por
Investidor Institucional, sendo certo que os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais serão
considerados, em conjunto, simplesmente como “Investidores”. A Oferta não é direcionada a entidades fechadas de
previdência complementar, nos termos da Resolução CMN nº 4.661, e tampouco a regimes próprios de previdência
social, nos termos da Resolução CMN nº 3.922/10.
No mínimo 30% (trinta por cento) do Volume Total da Oferta, será destinado, prioritariamente, aos Investidores
Não Institucionais, sendo certo que os Coordenadores poderão aumentar a quantidade de Cotas Classe A
inicialmente destinada aos Investidores Não Institucionais, a um patamar compatível com os objetivos da Oferta,
até o limite máximo do Volume Total da Oferta.
Os Investidores deverão observar os procedimentos previstos no Prospecto Preliminar.
Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Cotas Classe A objeto da Oferta, não será
permitida a colocação de Cotas Classe A a investidores que sejam: (i) controladores, pessoas naturais ou jurídicas,
e/ou administradores do Fundo, dos Ofertantes, da Gestora ou outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição à
Oferta, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o
2º (segundo) grau; (ii) administradores ou controladores, pessoas naturais ou jurídicas, das Instituições Participantes
da Oferta, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até
o 2º (segundo) grau, inclusive pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do
controle societário das Instituições Participantes da Oferta; (iii) empregados, operadores e demais prepostos da
Gestora, da Administradora, do Fundo, dos Ofertantes, ou das Instituições Participantes da Oferta, que
desempenhem atividades de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (iv) agentes autônomos
que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v)
demais profissionais que mantenham, com a Gestora, a Administradora, o Fundo ou as Instituições Participantes da
Oferta, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte
operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Gestora, pela
Administradora, pelo Fundo ou pelas Instituições Participantes da Oferta; (vii) cônjuge ou companheiro e filhos
menores das pessoas mencionadas nos itens “(ii)” a “(v)” acima; e (viii) clubes e fundos de investimento cuja maioria
das Cotas Classe A pertença às pessoas mencionadas acima, salvo se geridos discricionariamente por terceiros, e os
Pedidos de Reserva e ordens de investimento e/ou, se for o caso, Contratos de Compra e Venda de Cotas Classe A
firmados por Pessoas Vinculadas, serão automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM
400, com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. AS PESSOAS
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VINCULADAS QUE SEJAM INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS E REALIZAREM SEUS PEDIDOS DE RESERVA
DURANTE O PERÍODO DE RESERVA PARA PESSOAS VINCULADAS NÃO TERÃO SEUS PEDIDOS DE RESERVA
CANCELADOS MESMO NO CASO DE EXCESSO DE DEMANDA SUPERIOR EM 1/3 (UM TERÇO) À QUANTIDADE DE
COTAS INICIALMENTE OFERTADA, NOS TERMOS DO INCISO I, ALÍNEA “(C)” DA DELIBERAÇÃO CVM 476.
Poderá ser contratado prestador de serviço de formador de mercado (market maker) no âmbito da Oferta.
O investidor adquirirá as Cotas Classe A e pagará o Valor Unitário na data de liquidação, ou seja, em 14 de abril de
2021 (“Data de Liquidação”).
A aquisição das Cotas Classe A no âmbito da Oferta será efetuada mediante preenchimento e assinatura (i) do
contrato de compra e venda de Cotas Classe A, que especificará as respectivas condições de aquisição das Cotas
Classe A (“Contrato de Compra e Venda de Cotas Classe A”), nos termos do modelo constante no Anexo B ao Anexo
I ao presente Pedido de Reserva, e (ii) do termo de adesão ao Regulamento, por meio do qual o Investidor deverá
declarar que tomou conhecimento e compreendeu os termos e cláusulas das disposições do Regulamento, em
especial daquelas referentes à Política de Investimento e aos Fatores de Risco, nos termos do modelo constante no
Anexo A ao Anexo I ao presente Pedido de Reserva (“Termo de Adesão ao Regulamento”).
Os rendimentos do Fundo devidos a partir de maio de 2021 serão destinados aos cotistas titulares do Fundo na data
de pagamento de tais rendimentos, nos termos previstos no Regulamento, somente a partir do encerramento da
presente Oferta.
Exceto quando especificamente definidos neste Pedido de Reserva, os termos aqui utilizados iniciados em letra
maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Preliminar de Distribuição Secundária das Cotas Classe
A de Emissão do Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura” (“Prospecto Preliminar” ou
“Prospecto”), sendo que este foi obtido pelo investidor quando do preenchimento do presente Pedido de Reserva.
LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “INFORMAÇÕES RELATIVAS
À OFERTA” E “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR, OS QUAIS DEVEM SER CONSIDERADOS NA
TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE
☐ Pessoa jurídica

☐ Pessoa física
1. Nome ou Denominação Social
[●]
3. Endereço
3.1. Logradouro
[●]
3.2. Número
[●]
3.5. Cidade
[●]
4. Dados de contato
4.1. Telefone
([●]) [●]
5. Dados bancários
5.1. Banco
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2. CPF/ME ou CNPJ/ME
[●]

3.3. Complemento
[●]

4.2. Fax
([●]) [●]
5.2. Agência

3.4. Bairro
[●]
3.6. UF
[●]

3.7. CEP
[●]
4.3. E-mail
[●]
5.3. Conta corrente
5

[●]

[●]

[●]

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PESSOA FÍSICA
6.1. Cédula de Identidade (número)
[●]
7. Data de nascimento
[●]/[●]/[●]

6.2. Cédula de Identidade (órgão expedidor)
[●]/[UF]
8. Estado civil
[●]

9. Profissão
[●]

10. Representante legal (se houver)
10.1. Nome
[●]

10.2. CPF
[●]

10.3.1. Cédula de Identidade (número)
[●]

10.3.2. Cédula de Identidade (órgão expedidor)
[●]

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PESSOA JURÍDICA
11. Objeto social
[●]
12. Representantes
12.1.1. Representante 1 (nome)
[●]
12.2.1. Representante 2 (nome)
[●]
13. Data da constituição
[●]/[●]/[●]

12.1.2. Representante 1 (CPF)
[●]
12.2.2. Representante 2 (CPF)
[●]
14. Data do arquivamento dos atos constitutivos
[●]/[●]/[●]

MONTANTE DA RESERVA
15. Quantidade de Cotas Classe A objeto da Reserva:
[●] Cotas Classe A.
16. [ ] Condiciono minha aceitação ao preço máximo por Cota Classe A de R$ [●]
17. [ ] Não condiciono minha aceitação a preço máximo por Cota Classe A

O PREÇO POR COTA CLASSE A A SER PAGO PELOS INVESTIDORES CORRESPONDERÁ AO VALOR
PRESENTE DAS PARCELAS REMANESCENTES DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL
UNITÁRIO ATUALIZADO DAS DEBÊNTURES PROJETADO ATÉ AE DA REMUNERAÇÃO (LÍQUIDA DA TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO E DA RESERVA DE DESPESAS E ENCARGOS), NA DATA DE LIQUIDAÇÃO DAS
DEBÊNTURES TRAZIDO A VALOR PRESENTE PELA , UTILIZANDO COMO TAXA DE DESCONTO O CUPOM
DO TÍTULO TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B28B), COM VENCIMENTO EM 2028,
APURADA NO FECHAMENTO DA DATA DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, ACRESCIDA
EXPONENCIALMENTE DE SPREAD EQUIVALENTE A 1,00% (UM POR CENTO) AO ANO.
CASO A LIQUIDAÇÃO DA OFERTA OCORRA POSTERIORMENTE À DATA DE LIQUIDAÇÃO PREVISTA NO
CRONOGRAMA ESTIMATIVO DA OFERTA, O VALOR UNITÁRIO DAS COTAS CLASSE A DEVERÁ SER
ATUALIZADO COM BASE NO MESMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS DEBÊNTURES E
ACRESCIDO DA REMUNERAÇÃO DAS DEBÊNTURES (LÍQUIDA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA
RESERVA DE DESPESAS E ENCARGOS).
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DISTRIBUIÇÃO PARCIAL
18. Declaro, ainda, que, considerando a hipótese de Distribuição Parcial, minha adesão à Oferta das Cotas Classe A está
condicionada à distribuição:
[ ] do Volume Total da Oferta; ou
[ ] de uma proporção ou quantidade mínima de Cotas Classe A efetivamente distribuídas, correspondente, no mínimo,
ao Volume Mínimo da Oferta.
18.1. Para o Adquirente que não fez a indicação acima mencionada, deixando de optar pelo item “i” ou pelo item “ii”
acima, presumir-se-á o interesse em receber a totalidade das Cotas Classe A por ele adquiridas.
18.2. Na hipótese do item “ii” acima, declaro que pretendo receber:
[ ] a totalidade das Cotas Classe A indicadas por mim neste Pedido de Reserva; ou
[

] a proporção entre a quantidade de Cotas Classe A efetivamente distribuídas até o encerramento da Oferta e a
quantidade total de Cotas Classe A originalmente objeto da Oferta.

18.3. Para o Adquirente que não fez a indicação acima mencionada, deixando de optar pelo item (1) ou pelo item (2)
acima, presumir-se-á o interesse do Investidor da Oferta em optar pelo item (1).
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DECLARAÇÕES DO INVESTIDOR

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA ÀS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO PEDIDO DE RESERVA, ADESÃO AO REGULAMENTO E
CIÊNCIA DE DOCUMENTOS E RISCOS
Declaro, para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente Pedido de Reserva e que:
(i) sou Investidor Qualificado, nos termos do artigo 9º-B da Instrução CVM 539; (ii) sou residente, domiciliado ou
sediado no Brasil; (iii) foram-me disponibilizados, li e aceito o Regulamento, o Prospecto Preliminar e o Termo de
Adesão ao Regulamento; (iv) tomei conhecimento da política de investimento e dos riscos inerentes ao
investimento no Fundo, notadamente aqueles descritos na seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar; e (v)
vou aderir ao Regulamento na forma do Termo de Adesão ao Regulamento, que integra o Anexo A à procuração
outorgada aos Coordenadores, anexa ao presente Pedido de Reserva como seu Anexo I.

DECLARAÇÃO DE PESSOA VINCULADA
Declaro que:
☐

sou Pessoa Vinculada (conforme abaixo definido) à Oferta.

☐

não sou Pessoa Vinculada à Oferta.

Por “Pessoas Vinculadas” entendem-se, nos termos do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505, de 27 de
setembro de 2011, conforme alterada, e do artigo 55 da Instrução CVM 400, os investidores que sejam: (i)
controladores, pessoas naturais ou jurídicas, e/ou administradores do Fundo, dos Ofertantes, da Gestora ou outras
pessoas vinculadas à emissão e distribuição à Oferta, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii) administradores ou controladores, pessoas
naturais ou jurídicas, das Instituições Participantes da Oferta, bem como seus respectivos cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau, inclusive pessoas naturais que
sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do controle societário das Instituições Participantes da
Oferta; (iii) empregados, operadores e demais prepostos da Gestora, da Administradora, do Fundo, dos Ofertantes,
ou das Instituições Participantes da Oferta, que desempenhem atividades de intermediação ou de suporte
operacional no âmbito da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes da
Oferta, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com a Gestora, a
Administradora, o Fundo ou as Instituições Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pela Gestora, pela Administradora, pelo Fundo ou pelas Instituições
Participantes da Oferta; (vii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens “(ii)” a
“(v)” acima; e (viii) clubes e fundos de investimento cuja maioria das Cotas Classe A pertença às pessoas
mencionadas acima, salvo se geridos discricionariamente por terceiros.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS
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1. Nos termos do presente Pedido de Reserva, a respectiva Instituição Participante da Oferta obriga-se a, em nome
do Adquirente, subscrever, sujeito aos termos e condições deste Pedido de Reserva, Cotas Classe A em quantidade
a ser apurada nos termos deste Pedido de Reserva, limitado ao montante indicado no campo 15 acima.
2. No dia 19 de março de 2021, após o recebimento das informações pela B3, os Coordenadores (i) conduzirão a
verificação da demanda pelas Cotas Classe A, considerando as ordens de investimento dos Investidores
Institucionais e o volume da Oferta e (ii) definirão o Valor Unitário (“Procedimento de Bookbuilding”). Nos termos
do art. 23 do §1º da Instrução CVM 400 o critério objetivo que irá presidir a fixação do Valor Unitário a ser apurado
conforme Procedimento de Bookbuilding será o cálculo equivalente ao valor presente das parcelas remanescentes
de pagamento de amortização do valor nominal atualizado das Debêntures e da remuneração das Debêntures
(líquida da Taxa de Administração e da Reserva de Despesas e Encargos), na Data de Liquidação, utilizando como
taxa de desconto o cupom do título Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 2028,
apurada no fechamento da data do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de spread
equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano.
3. Os Ofertantes poderão requerer à CVM autorização para modificar ou revogar a Oferta caso ocorram alterações
substanciais, posteriores e imprevisíveis nas circunstâncias de fato inerentes à Oferta existentes na data do pedido
de registro da Oferta, que resultem em um aumento relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à
própria Oferta. Adicionalmente, os Ofertantes poderão 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 previamente
estabelecida, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 25 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
prorrogado em até 90 dias. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores e posteriores à revogação
serão considerados ineficazes, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores aceitantes os valores
eventualmente dados em contrapartida às Cotas Classe A, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.
4. Na hipótese de modificação das condições da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, as
Instituições Participantes da Oferta, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, deverão certificar-se
de que os Investidores que manifestarem sua adesão à Oferta (a) estão cientes de que as condições da Oferta
originalmente informadas foram modificadas, e (b) têm conhecimento das novas condições. Adicionalmente, os
Ofertantes divulgarão a modificação pelos mesmos meios utilizados para a divulgação do Aviso ao Mercado e do
Anúncio de Início e, adicionalmente, comunicará diretamente os Investidores que já tiverem aderido à Oferta
sobre a referida modificação para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da
comunicação, seu interesse em manter a sua aceitação da Oferta, presumida a manutenção em caso de silêncio.
5. Todos os Investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de (i) alteração ou modificação da
Oferta; (ii) de verificação de divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do
Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores ou a sua decisão de
investimento, nos termos do art. 45, § 4º, da Instrução CVM 400, ou; (iii) de revogação da Oferta, conforme
previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Cotas Classe A, conforme
o disposto no artigo 28 da Instrução CVM 400, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis, sem qualquer remuneração ou
correção monetária, sem reembolso de eventuais custos operacionais incorridos e com dedução, caso incidentes,
dos valores relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação
financeira aplicáveis, IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou aqueles cuja alíquota
atualmente equivalente a zero venha ser majorada).
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6. Em qualquer hipótese de (i) cancelamento da Oferta, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (ii)
revogação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 26 da Instrução CVM 400; ou de (iii) resilição do Contrato de
Distribuição, todos os Pedidos de Reserva serão automaticamente cancelados e as Instituições Participantes da
Oferta comunicarão aos Investidores o cancelamento da Oferta.
7. Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo,
uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do
pedido de registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda
que depois de obtido o respectivo registro; e (b) 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 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.
8. A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos Investidores que já tenham aceitado a Oferta,
sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º Dia Útil posterior
ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que tenham aceitado a Oferta, na hipótese de
seu cancelamento, ou que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima,
terão direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Cotas Classe A, conforme o disposto no
artigo 20, parágrafo único, da Instrução CVM 400, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis, sem qualquer remuneração
ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos operacionais incorridos e com dedução, caso
incidentes, dos valores relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou aqueles cuja
alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada).
9. A aquisição das Cotas Classe A, nos termos deste Pedido de Reserva, será efetuada mediante assinatura do
Contrato de Compra e Venda de Cotas Classe A, acompanhada da assinatura do Termo de Adesão ao
Regulamento, cujas minutas encontram-se na forma dos Anexos A e B da procuração constante do Anexo I ao
presente Pedido de Reserva, os quais serão celebrados entre os Ofertantes (ou por seu mandatário) e o
Adquirente (ou por seu mandatário), conforme o caso, após a concessão do registro da Oferta pela CVM, estando
sujeito aos termos e condições ali previstos.
10.1. As Cotas Classe A serão adquiridas na Data de Liquidação, pelo Valor Unitário.
10.2. O Adquirente declara ter conhecimento dos termos e condições do Contrato de Compra e Venda de Cotas
Classe A e do Termo de Adesão ao Regulamento e nomeia a Instituição Participante da Oferta abaixo assinada,
conforme procuração outorgada e anexa ao presente Pedido de Reserva na forma do Anexo I, em caráter
irrevogável e irretratável, seu mandatário, conferindo-lhe poderes para celebrar tais documentos, em seu nome,
devendo a respectiva Instituição Participante da Oferta enviar cópia dos documentos assinados ao Adquirente, no
endereço constante do campo 3 acima.
11. A respectiva Instituição Participante da Oferta deverá enviar à Administradora cópia de todos os documentos
que, a critério da Administradora, sejam necessários para a defesa dos interesses do Fundo.
12. O Adquirente declara ter conhecimento do Prospecto e do Regulamento anexo a ele, bem como de seu inteiro
Rubrica do Investidor: _________
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teor e da forma de obtê-lo, inclusive por meio eletrônico, nos seguintes endereços:
Administradora
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Website: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria#fundos (neste website, no
campo “Fundos de Investimentos administrados pela BTG Pactual Serviços Financeiros”, acessar a barra
“Pesquisar” e procurar por “FIP-IE Knox Debt – Oferta Secundária”, então clicar em “Anúncio de Início”,
“Prospecto Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada).
Coordenador Líder/Ofertante
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Website: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais Download”, depois clicar em “2021” e clicar em "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Prospecto
Preliminar" ou "Prospecto Definitivo", "Anúncio de Encerramento" ou a opção desejada)
Coordenador
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ (neste website acessar “Conhecimento” e “Ofertas Públicas”,
clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “FIP Fundo de Investimento em Participação”, selecionar “2021” em
seguida, clicar em “Fevereiro”).
Ofertante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ (neste website acessar “Conhecimento” e “Ofertas Públicas”,
clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “FIP Fundo de Investimento em Participação”, selecionar “2021” em
seguida, clicar em “Fevereiro”).
Coordenador/Ofertante
BANCO ABC BRASIL S.A.
Website: https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertasde-renda-fixa/ (neste website, localizar o item “FIP-IE Knox” e depois clicar em “Prospecto Preliminar”,
“Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou “Aviso ao Mercado”)
Participantes Especiais
Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes
Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
CVM
Na sede da CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de
Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, bem como na seguinte página: www.cvm.gov.br (neste website,
acessar, abaixo do título “Pesquisa de Dados”, “Central de Sistemas”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em
“Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”, clicar em “Quotas de FIP/FIC-FIP”, clicar em
“Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura”, e, então, localizar o documento
desejado).
B3
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www.b3.com.br (neste website, acessar > Produtos e Serviços > Soluções para Emissores > Ofertas públicas /
Saiba mais > Ofertas em andamento > Fundos > “Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em
Infraestrutura - 1ª emissão” e, então, localizar o documento requerido).
13. Sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 20, 26, 28, 45 e 55 da Instrução CVM 400, o presente Pedido
de Reserva é irrevogável e irretratável, observados os termos e condições dispostos aqui e no Prospecto
Preliminar.
14. Fica eleito o Foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como o único competente para
dirimir as questões oriundas deste Pedido de Reserva, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.
E, por assim estarem, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor
e para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que também o assinam.
15 – DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTOU DE 15 – CARIMBO E ASSINATURA [DO COORDENADOR]
ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEMAIS {OU} [da respectiva Instituição Participante da Oferta]:
CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE PEDIDO DE RESERVA,
BEM COMO QUE TENHO CONHECIMENTO DA FORMA DE
OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR, E, TENDO
EFETIVAMENTE RECEBIDO UMA CÓPIA DO PROSPECTO
PRELIMINAR RELATIVO À OFERTA E DO REGULAMENTO
DO FUNDO, ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM SEU
INTEIRO TEOR.
______________________________________
LOCAL [•]
DATA [•]/[•]/2021
_____________________________________
INVESTIDOR OU REPRESENTANTE LEGAL
CPF/ME:

______________________________________
LOCAL [•]
DATA [•]/[•]/2021
______________________________________
[Banco BTG Pactual S.A., CNPJ/ME: 30.306.294/000145] {OU} [respectiva Instituição Participante da Oferta],
CNPJ/ME: []

15. TESTEMUNHAS
_____________________________________
NOME:
CPF/ME:
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ANEXO I
PROCURAÇÃO
Por este instrumento particular de procuração, [NOME], [nacionalidade], [profissão], residente e domiciliado na Cidade de [•],
Estado de [•], na [•], portador da Cédula de Identidade nº [•], expedida pela [•], e inscrito no CPF/ME nº [•] {ou} [RAZÃO
SOCIAL], com sede na Cidade [•], Estado de [•], na [•], inscrita no CNPJ/ME sob o nº [•], devidamente representada por seu[s]
representante[s] legal[is] abaixo assinado[s], nomeia e constitui, de forma irrevogável e irretratável, [o BANCO BTG PACTUAL
S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares (parte), Botafogo, CEP 22250-911, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 30.306.294/0001-45 (“Coordenador Líder”)] {ou} [o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema
de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3.500, 1°, 2°, 3° (parte), 4° e 5° andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA” ou
“Coordenador”)] {ou} [o BANCO ABC BRASIL S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, n° 803, 2º andar, CEP 01453-000,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.195.667/0001-06 (“Banco ABC” ou “Coordenador”[, e, em conjunto com o Coordenador Líder e
o Itaú BBA, simplesmente “Coordenadores”])] {ou} [nome e qualificação da Instituição Participante da Oferta] ("Instituição
Participante da Oferta"), representado nos termos do seu estatuto social, como seu legítimo procurador, outorgando-lhe os
poderes para, em seu nome:
(i)

observadas as condições por mim indicadas no pedido de reserva celebrado em [•] de [•] de 2021 (“Pedido de

Reserva”), para adquirir Cotas Classe A da primeira emissão do “KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM
INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 36.642.570/0001-22 (“Cotas Classe A” e “Fundo”, respectivamente),
distribuídas no âmbito da oferta pública secundária realizada no mercado brasileiro, coordenada pelos Coordenadores, podendo
o referido Coordenador ou Instituição Participante da Oferta, conforme o caso, assinar todo e qualquer documento relativo à
aquisição de Cotas Classe A, incluindo, mas não se limitando (a) o Termo de Adesão ao Regulamento; e (b) o Contrato de Compra
e Venda de Cotas Classe A, cujas minutas encontram-se anexas à presente Procuração na forma do Anexo A e do Anexo B,
respectivamente;
(ii)

rerratificar o Pedido de Reserva, nas mesmas condições, termos e para o mesmo montante de recursos reservados para

aquisição de Cotas Classe A por mim indicado no Pedido de Reserva, em decorrência de eventuais ajustes eu exigências, desde
que não seja em decorrência de alterações materiais nas condições da Oferta.
Termos iniciados em letras maiúsculas e não definidos neste Pedido de Reserva terão os mesmos significados a eles atribuídos no
“Prospecto Preliminar de Distribuição Secundária das Cotas Classe A de Emissão do Knox Debt Fundo de Investimento em
Participações em Infraestrutura”.
Esta procuração ficará válida até a data de encerramento da Oferta.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

INVESTIDOR
Rubrica do Investidor: _________
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______________________________
Por:
Cargo:
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ANEXO A AO ANEXO I
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO
KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ/ME: 36.642.570/0001-22
Identificação do Investidor:
Nome completo / Razão | Denominação Social:
[●]
Endereço:
[●]

Complemento: CEP:
[●]
[●]

Informações Adicionais para Pessoas Físicas
Nacionalidade:
[●]

Data de nascimento:
[●]

Cédula de identidade:
[●]

Órgão Emissor:
[●]

Informações Adicionais para Pessoas Jurídicas
Representantes legais:
[●]
Cédula de identidade do representante legal:
[●]

Procurador (conforme aplicável):
[●]
Nacionalidade do procurador:
[●]
Cédula de identidade do procurador:
[●]

CPF / CNPJ:
[●]

Telefone/Fax:
[●]
Cidade/UF/País:
[●]

Estado Profissão:
civil: [●]
[●]
E-mail:
[●]

Telefone/Fax do representante legal:
[●]
Órgão Emissor:
CPF
do E-mail
do
[●]
representante
representante
legal:
legal:
[●]
[●]
Telefone/Fax:
[●]
Data de nascimento do procurador: Estado
civil
do Profissão
do
[●]
procurador:
procurador:
[●]
[●]
Órgão emissor:
CPF
do E-mail do procurador:
[●]
procurador:
[●]
[●]

O Investidor, acima qualificado, (“Investidor”) do KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM
INFRAESTRUTURA, fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob nº 36.642.570/0001-22
(“Fundo”), administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar, parte, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º
59.281.253/0001-23, instituição financeira credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o
exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários de acordo com o ato declaratório nº 8.695,
de 20 de março de 2006 (“Administradora”), vem, pelo presente “Termo de Adesão ao Regulamento e de Ciência de
Riscos do Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura” (“Termo de Adesão”), declarar que:
I.

Recebi, li e compreendi o inteiro teor do Regulamento do Fundo e do “Prospecto Definitivo de Distribuição Secundária
das Cotas Classe A de Emissão do Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura” (“Prospecto
da Oferta”), concordando integralmente com todos os seus termos e condições, razão pela qual formalizo aqui a
minha adesão ao Regulamento do Fundo, em caráter irrevogável e irretratável, sem quaisquer restrições, declarando,
nesse sentido e ainda, estar ciente dos fatores de risco descritos no Regulamento do Fundo (na Seção VI do

Regulamento), assim como aqueles descritos na Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 100 a 109 do Prospecto da
Oferta, estando, desta forma, de acordo com todos os termos, condições e características do Fundo e de acordo com o
perfil de risco no investimento nas Cotas Classe A.
II.

O INVESTIMENTO EM COTAS CLASSE A DO FUNDO NÃO É ADEQUADO A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE
LIQUIDEZ, TENDO EM VISTA QUE OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
ENCONTRAM POUCA LIQUIDEZ NO MERCADO SECUNDÁRIO BRASILEIRO, A DESPEITO DA POSSIBILIDADE DE TEREM
SUAS COTAS NEGOCIADAS EM BOLSA OU EM MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO. ALÉM DISSO, OS FUNDOS DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA TÊM A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, OU SEJA, NÃO
ADMITEM A POSSIBILIDADE DE RESGATE DE SUAS COTAS, SENDO QUE OS SEUS COTISTAS PODEM TER
DIFICULDADES EM REALIZAR A VENDA DE SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PORTANTO, OS INVESTIDORES
DEVEM LER CUIDADOSAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS 100 A 109 DO PROSPECTO DA OFERTA,
QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO DE CERTOS RISCOS QUE ATUALMENTE PODEM AFETAR DE MANEIRA ADVERSA O
INVESTIMENTO NAS COTAS DO FUNDO, ANTES DA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

III.

Estou de acordo e ciente:
a)

de que as aplicações realizadas no Fundo e pelo Fundo não representam depósitos bancários e não possuem
garantia da Administradora, do Fundo, da Gestora, das Instituições Participantes da Oferta ou de qualquer
mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC;

b)

de que, antes de investir no Fundo, tive acesso ao inteiro teor do Regulamento, do Prospecto da Oferta, bem
como de todos os documentos que seguem anexos ao Prospecto da Oferta, os quais também estão
disponíveis no website da Administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracaofiduciaria#fundos (neste website, abaixo de “KNOX DEBT – FIP IE” acessar “Anúncio de Início”, “Prospecto
Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada), e cujas
informações julgo necessárias e suficientes para a minha decisão de investimento;

c)

concordo, expressamente, com a outorga de poderes à Administradora e - no que couber, à Gestora - para,
observadas as limitações legais e do Regulamento, praticar todos os atos necessários à administração e
gestão do Fundo, incluindo, mas não se limitando, aos poderes para exercer todos os direitos inerentes aos
títulos e valores mobiliários e à carteira de investimentos do Fundo, abrir, movimentar e encerrar contas
bancárias, e adquirir e alienar livremente títulos e valores mobiliários e, ainda, com a possibilidade de a
Administradora delegar parte destes poderes à Gestora, na forma prevista no Regulamento;

d)

não obstante a adoção, por parte da Administradora e da Gestora, de padrões criteriosos no que se refere à
administração técnica da carteira do Fundo e do cumprimento de sua política de investimento, por sua
própria natureza, os investimentos do Fundo estarão sempre sujeitos a riscos, incluindo, mas não se
limitando, àqueles descritos na Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 100 a 109 do Prospecto da Oferta,
sendo que poderá haver, portanto, perda parcial ou total e/ou atraso no reembolso do capital investido;

e)

o Fundo deverá ter, no mínimo, 5 (cinco) Cotistas, sendo que cada Cotista não poderá deter mais do que 30%
(trinta por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo ou fazer jus a um rendimento superior a 30% (trinta por
cento) do rendimento total auferido pelo Fundo.

f)

a Administradora e a Gestora, em hipótese alguma, excetuadas as ocorrências resultantes de comprovado
dolo ou má-fé, serão responsáveis por qualquer depreciação da carteira de investimentos do Fundo ou por
eventuais prejuízos imputados ao Fundo em caso de liquidação do Fundo;

g)

de que: (i) há muitos riscos envolvidos em uma aplicação no Fundo; e (ii) todos os ativos componentes da
carteira do Fundo poderão ter liquidez significativamente baixa em comparação a outras modalidades de
investimento em fundos de investimento;

h)

de que as estratégias de investimento do Fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a
consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo;

i)

de que as Cotas Classe A são admitidas à negociadas em mercado de bolsa de valores mobiliários
administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”);

j)

de que o Fundo é um fundo fechado, sem possibilidade de resgates, a não ser pelo término do seu prazo de
duração ou pela sua liquidação;

k)

de que estou obrigado a manter documentação pessoal e informações cadastrais atualizadas, de acordo com
as regras vigentes, em especial no que se refere a endereço e correio eletrônico, que serão utilizados pela
Administradora como veículos para a prestação de informações sobre o Fundo, manifestando, neste ato,
expressa aquiescência ao fato de que a Administradora não poderá realizar o pagamento de quaisquer
valores a meu favor caso haja omissão ou desatualização na documentação apresentada; e

l)

de que a existência de rentabilidade de outros fundos de investimento em participações em infraestrutura
não representa garantia de resultados futuros do Fundo.

IV.

Tenho pleno conhecimento das disposições da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada, e legislação
complementar, estando ciente de que as aplicações em cotas de fundos de investimento estão sujeitas a controle do
Banco Central do Brasil e da CVM, que podem solicitar informações sobre as movimentações de recursos realizadas
pelos cotistas de fundos de investimento;

V.

Obrigo-me a prestar à Administradora e/ou ao Coordenador Líder quaisquer informações adicionais consideradas
relevantes para justificar as movimentações financeiras por mim solicitadas;

VI.

Autorizo expressamente a Administradora a fornecer à Gestora cópia de toda minha documentação cadastral, bem
como de toda e qualquer informação relativa ao Fundo e às movimentações financeiras por mim solicitadas;

VII.

Tenho pleno conhecimento de que o investimento no Fundo está limitado a até 30% (trinta por cento) das Cotas
emitidas pelo Fundo (“Limite de Participação”) ou fazer jus a um rendimento superior a 30% (trinta por cento) do
rendimento total auferido pelo Fundo, sendo que o limite máximo de Cotas Classe A a serem adquiridas por (i) cada
Investidor Institucional no contexto da Oferta (exclusivamente) será de 1.645.937 (um milhão seiscentas e quarenta
e cinco mil, novecentas e trinta e sete) Cotas Classe A, observado o Limite de Participação (“Limite Máximo de
Investimento por Investidor Institucional”), e (ii) cada Investidor Não Institucional no contexto da Oferta
(exclusivamente) será de 1.645.937 (um milhão seiscentas e quarenta e cinco mil, novecentas e trinta e sete) Cotas
Classe A, observado o Limite de Participação (“Limite Máximo de Investimento por Investidor Não Institucional”).
Dessa mesma forma, tenho pleno conhecimento de que na hipótese de eu, como Cotista do Fundo, passar a deter
Cotas acima do Limite de Participação, ficarão automaticamente suspensos os meus direitos econômicos e políticos
em relação às Cotas Classe A que ultrapassarem o Limite de Participação, incluindo, sem limitação, os direitos de (a)
votar nas Assembleias Gerais de Cotistas; (b) receber amortizações, distribuições de dividendos e juros sobre o
capital próprio; e (c) receber os valores que lhe caberiam por ocasião da liquidação do Fundo.

VIII.

Os recursos que serão utilizados na integralização ou aquisição, conforme o caso, das minhas Cotas Classe A não serão
oriundos de quaisquer práticas que possam ser consideradas como crimes previstos na legislação relativa à política de
prevenção e combate à lavagem de dinheiro;

IX.

Ademais, informo que comunicações a mim enviadas pela Administradora deverão ser encaminhadas para o seguinte
e-mail (
) e/ou para o seguinte endereço
aos cuidados do Sr.
, sendo que me comprometo a informar
à Administradora qualquer alteração desse e-mail, endereço e/ou da pessoa de contato; e

X.

Responsabilizo-me pela veracidade das declarações aqui prestadas, bem como por ressarcir a Administradora de
quaisquer prejuízos (incluindo perdas e danos) decorrentes de eventual falsidade, inexatidão ou imprecisão das
referidas declarações.
,

de

de

.

Investidor

____________________________
Nome:
Cargo:

____________________________
Nome:
Cargo:

ANEXO B AO ANEXO I
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS CLASSE A DO
KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ/ME nº 36.642.570/0001-22
Código ISIN nº BRKNOXCTF003 - Código de negociação das Cotas na B3: “KNOX11”
Nº
CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DA OFERTA
Contrato de compra e venda de Cotas Classe A (“Contrato de Compra e Venda de Cotas Classe A”) do KNOX DEBT FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 36.642.570/0001-22, constituído sob a forma de condomínio fechado de acordo com a Instrução
da CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada (“Instrução CVM 578”), e demais disposições legais e
regulamentares que lhe são aplicáveis (“Fundo”), de titularidade do BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares (parte), Botafogo, CEP 22250-911, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0001-45
(“Coordenador Líder”), do ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1°, 2°, 3° (parte), 4° e 5° andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o n°
60.701.190/4816-09 (“Itaú Unibanco”), designado pelo Itaú BBA (conforme abaixo definido), como responsável, para os devidos
fins e efeitos, pelo cumprimento da garantia firme assumida pelo Itaú BBA na Oferta Primária das Cotas Classe e do BANCO ABC
BRASIL S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, n° 803, 2º andar, CEP 01453-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.195.667/000106 (“Banco ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú Unibanco, os “Ofertantes ” ou “Coordenadores”,
respectivamente).
As Cotas Classe A serão objeto de oferta pública de distribuição secundária das Cotas Classe A (“Oferta”), sob a coordenação do
Coordenadores, sob o regime de melhores esforços de colocação, a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em
conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), sob a
coordenação dos Coordenadores, com participação de instituições intermediárias estratégicas, devidamente autorizadas a operar
no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), convidadas pelo Coordenador Líder a
participar da Oferta, exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Cotas Classe A junto aos Investidores (conforme
abaixo definido), mediante a assinatura do Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição (“Participantes Especiais”, e, em
conjunto com os Coordenadores, “Instituições Participantes da Oferta”).
O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado por meio do “Instrumento Particular de Constituição do Fundo de
Investimento em Participações Shelf 29- Multiestratégia”, celebrado em 28 de fevereiro de 2020 pela Administradora, e regido
por seu Regulamento, pela Lei nº 11.478, pela Instrução CVM no 578, e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe
forem aplicáveis. O regulamento do Fundo atualmente em vigor foi alterado pela última vez em 23 de fevereiro de 2021
(“Regulamento”).
O Fundo foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 25 de novembro 2020, sob o código nº 0120224.
O Fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, sociedade com escritório na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, inscrito no CNPJ/ME
sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente autorizado pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de
títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006 (“Administradora”).
O Fundo tem sua carteira de investimentos gerida pela BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS, com sede no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º andar,

CEP 22250- 040, inscrito no CNPJ/ME sob nº 29.650.082/0001-00, devidamente autorizada pela CVM ao exercício profissional de
administração de carteiras de valores mobiliários pelo Ato Declaratório nº 5.968, de 10 de maio de 2000 (“Gestora”).
As cotas do Fundo são de classe A (“Cotas Classe A”) e, em casos excepcionais e por tempo limitado, classe B (“Cotas Classe B” e,
em conjunto com as Cotas Classe A, simplesmente “Cotas”).
Exceto quando definidos diferentemente neste Contrato de Compra e Venda de Cotas Classe A, os termos iniciados em
letra maiúscula e aqui não definidos têm o significado a eles atribuído no Regulamento ou no “Prospecto Definitivo de
Oferta Pública de Distribuição Secundária de Cotas Classe A de Emissão do Knox Debt Fundo de Investimento em
Participações em Infraestrutura” (“Prospecto Definitivo”).
Valor Unitário: o Valor Unitário é de R$[●] ([●] reais), perfazendo a emissão um valor total de R$ [●] ([●] reais) mediante
colocação da Quantidade de Cotas Classe A (conforme abaixo definido).
Quantidade de Cotas Classe A: Oferta é composta por 6.583.750 (seis milhões, quinhentas e oitenta e três mil, setecentas e
cinquenta) Cotas Classe A (“Quantidade de Cotas Classe A”), perfazendo um montante de R$ [•] ([•]), considerando o Valor
Unitário (“Volume Total da Oferta”).
Investimento Mínimo e Limite Máximo de Investimento: O valor mínimo a ser investido por cada Investidor no contexto da Oferta
será equivalente a 1 (uma) Cota Classe A (“Investimento Mínimo”), sendo que o limite máximo de Cotas Classe A a serem
adquiridas por (i) cada Investidor Institucional no contexto da Oferta (exclusivamente) será de 1.645.937 (um milhão seiscentas e
quarenta e cinco mil, novecentas e trinta e sete) Cotas Classe A, observado o Limite de Participação (“Limite Máximo de
Investimento por Investidor Institucional”), e (ii) cada Investidor Não Institucional no contexto da Oferta (exclusivamente) será
de 1.645.937 (um milhão seiscentas e quarenta e cinco mil, novecentas e trinta e sete) Cotas Classe A, observado o Limite de
Participação (“Limite Máximo de Investimento por Investidor Não Institucional”).
Distribuição Parcial: Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, a distribuição parcial das Cotas Classe A
objeto da Oferta, desde que observado o volume mínimo da Oferta equivalente à quantidade mínima de Cotas Classe A a serem
distribuídas no âmbito da Oferta, qual seja, 1.000.000 (um milhão) de Cotas Classe A, com base no Valor Unitário por Cota Classe
A, totalizando o montante mínimo de R$[•] ([•]) para a manutenção da Oferta (“Volume Mínimo da Oferta”).
Sendo assim, a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das Cotas Classe A, desde que haja aquisição
do Volume Mínimo da Oferta. As Instituições Participantes da Oferta não são responsáveis pela aquisição de eventual saldo de
Cotas Classe A que não seja adquirido no âmbito da Oferta.
Caso não seja atingido o Volume Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada. Caso já tenha ocorrido o pagamento referente à
aquisição de Cotas Classe A e a Oferta seja cancelada, os valores eventualmente depositados pelos Investidores serão
integralmente devolvidos sem juros, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta,
sem qualquer remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos operacionais incorridos e com dedução,
caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação
financeira aplicáveis, IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente
equivalente a zero venha ser majorada). Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer
recibo de quitação relativo aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos Contratos de Compra e Venda de Cotas
Classe A cujos valores tenham sido restituídos.
Tendo em vista a possibilidade de distribuição parcial, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, os Investidores
poderão, como condição de eficácia do presente Contrato de Compra e Venda de Cotas Classe A ou aceitação da Oferta
condicionar sua adesão à Oferta a que haja a colocação: (a) do Volume Total da Oferta; ou (b) do montante igual ou superior ao
Volume Mínimo da Oferta, mas inferior ao Volume Total da Oferta, sendo que, neste caso, os Investidores poderão indicar sua
intenção de adquirir (i) a totalidade das Cotas Classe A por eles indicadas no Contrato de Compra e Venda de Cotas Classe A; ou
(ii) a quantidade de Cotas Classe A equivalente à proporção entre o número de Cotas Classe A efetivamente distribuídas e o
número de Cotas Classe A originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do Investidor em
receber a totalidade das Cotas Classe A indicadas.

Caso o Investidor condicione sua adesão definitiva à Oferta, nos termos do item (a) acima, e tal condição não seja implementada,
todos os atos de aceitação serão automaticamente cancelados.
Caso sejam adquiridas Cotas Classe A em montante igual ou superior ao Volume Mínimo da Oferta, mas inferior ao Volume
Máximo da Oferta, a Oferta poderá ser encerrada, a exclusivo critério dos Coordenadores, e os Ofertantes devolverão aos
Investidores que tiverem condicionado a sua adesão à colocação integral das Cotas Classe A, ou para as hipóteses de alocação
proporcional das Cotas Classe A, os valores já pagos pelos Investidores, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da
comunicação do cancelamento da Oferta, sem qualquer remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais
custos operacionais incorridos e com dedução, caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser
criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada).
Na hipótese de realização da Distribuição Parcial das Cotas Classe A, o rateio entre as respectivas Cotas Classe A de titularidade
dos Ofertantes a serem efetivamente distribuídas aos Investidores será realizado de forma proporcional. Para mais informações a
respeito da quantidade de Cotas Classe A detidas por cada Ofertante, consulte a Seção “5. – Ofertantes”, na página 72 do
Prospecto Definitivo.
Público-Alvo: a Oferta será destinada exclusivamente a investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º B da Instrução
nº 539, de 13 de novembro de 2013, da CVM, atualizada conforme alterações posteriores (“Instrução CVM 539” e “Investidores
Qualificados”, respectivamente). Serão considerados (i) “Investidores Não Institucionais” Investidores Qualificados que sejam
quaisquer pessoas físicas, e que formalizem pedido de reserva durante o Período de Reserva ou durante o Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição Participante da Oferta, observado o Investimento
Mínimo e o Limite Máximo de Investimento por Investidor Não Institucional; e (ii) “Investidores Institucionais” Investidores
Qualificados que sejam quaisquer pessoas jurídicas, além de carteiras administradas, fundos de investimento, sejam exclusivos,
reservados ou condominiais, bem como clubes de investimento, que sejam classificados, no mínimo, como Investidores
Qualificados e que formalizarem sua ordem de investimento junto aos Coordenadores, observado o Investimento Mínimo e o
Limite Máximo de Investimento por Investidor Institucional, sendo certo que os Investidores Não Institucionais e os Investidores
Institucionais serão considerados, em conjunto, simplesmente como “Investidores”. A Oferta não é direcionada a entidades
fechadas de previdência complementar, nos termos da Resolução CMN nº 4.661, e tampouco a regimes próprios de previdência
social, nos termos da Resolução CMN nº 3.922/10.
Distribuição e Negociação: As Cotas Classe A foram depositadas para distribuição por meio do Sistema de Distribuição Primária
de Ativos (“DDA”) e serão negociadas exclusivamente no mercado de bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3,
ambiente no qual as Cotas Classe A serão liquidadas e custodiadas.
Forma de Aquisição: as Cotas Classe A serão adquiridas, em moeda corrente nacional, pelo Valor Unitário. O Valor Unitário
deverá ser pago pelo Investidor na Data de Liquidação por meio da B3. Para informações adicionais, vide Subseção “4.2.1.8.
– Liquidação das Cotas Classe A na B3” na página 65 do Prospecto Definitivo.
Prazo de Distribuição: o Prazo de Distribuição das Cotas Classe A encerrar-se-á em até 180 (cento e oitenta dias) contados da
data de divulgação do Anúncio de Início, sendo que: (a) após a captação do Volume Mínimo da Oferta, os Coordenadores
poderão decidir, a qualquer momento, pelo encerramento da Oferta; e (b) caso não venha a ser captado o Volume Mínimo da
Oferta até o 180º dia, contado da data de divulgação do Anúncio de Início, a Oferta será automaticamente cancelada.
Procedimento de Bookbuilding: O procedimento de coleta de intenções de investimento foi organizado pelos
Coordenadores nos termos do artigo 44 da Instrução CVM nº 400/03, em que se verificou a demanda pelas Cotas Classe A,
considerando as ordens de investimento dos Investidores Institucionais, inclusive o volume da Oferta, bem como foi
definido o Valor Unitário. (“Procedimento de Bookbuilding”). Nos termos do art. 23 do §1º da Instrução CVM 400 o critério
objetivo que irá presidir a fixação do Valor Unitário a ser apurado conforme Procedimento de Bookbuilding será o cálculo
equivalente ao valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do valor nominal atualizado das
debêntures da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada na
espécie com garantia real, para distribuição pública, com esforços restritos, em série única, da Norte Brasil Transmissora de
Energia S.A., objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, detidas atualmente

pelo Fundo (“Debêntures”) e da remuneração das Debêntures (líquida da Taxa de Administração e da Reserva de Despesas e
Encargos), na Data de Liquidação, utilizando como taxa de desconto o cupom do título Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTNB), com vencimento em 2028, apurada no fechamento da data do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de
spread equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano. AS PESSOAS VINCULADAS QUE SEJAM INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS
E REALIZAREM SEUS PEDIDOS DE RESERVA DURANTE O PERÍODO DE RESERVA PARA PESSOAS VINCULADAS NÃO TERÃO SEUS
PEDIDOS DE RESERVA CANCELADOS MESMO NO CASO DE EXCESSO DE DEMANDA SUPERIOR EM 1/3 (UM TERÇO) À
QUANTIDADE DE COTAS INICIALMENTE OFERTADA, NOS TERMOS DO INCISO I, ALÍNEA “(C)” DA DELIBERAÇÃO CVM 476. A
PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA AQUISIÇÃO DAS COTAS CLASSE A PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A
LIQUIDEZ DAS COTAS CLASSE A NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DO RISCO
DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM
ESPECIAL O FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA 101 DO PROSPECTO.
Colocação e Procedimento de Distribuição: A Oferta consiste na distribuição pública secundária das Cotas Classe A,
exclusivamente no Brasil, nos termos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 578 e das demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores, sob o regime de melhores esforços de colocação.
As Instituições Participantes da Oferta, observadas as disposições da regulamentação aplicável, realizarão a distribuição das Cotas
Classe A, sob o regime de melhores esforços de colocação, conforme Plano de Distribuição adotado em consonância com o
disposto no parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, de forma a assegurar: (i) que o tratamento conferido aos
adquirentes seja justo e equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus respectivos clientes, em
conformidade com a Instrução CVM nº 539, e (iii) que seus representantes de venda recebam previamente o exemplar do
Regulamento e o Prospecto Definitivo para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada
pelas Instituições Participantes da Oferta.
A Oferta será efetuada, ainda, com observância dos seguintes requisitos: (i) foi utilizada sistemática que permitisse o
recebimento de Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais, inclusive de Pessoas Vinculadas, durante o Período
de Reserva de Pessoas Vinculadas; (ii) busca-se atender a quaisquer Investidores da Oferta interessados na aquisição das
Cotas Classe A, incluindo as Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva de Pessoas Vinculadas; (iii) será observado,
ainda, o Investimento Mínimo, o Limite Máximo de Investimento por Investidor Institucional e Limite Máximo de
Investimento por Investidor Não Institucional, conforme o caso. Será ainda observada a limitação de que o Fundo deverá
ter, no mínimo, 5 (cinco) Cotistas, sendo que cada Cotista não poderá deter mais do que 30% (trinta por cento) das Cotas
emitidas pelo Fundo ou fazer jus a um rendimento superior a 30% (trinta por cento) do rendimento total auferido pelo Fundo.
NÃO HÁ GARANTIAS DE QUE O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS COTISTAS DO FUNDO QUANDO DA
AMORTIZAÇÃO TOTAL DE SUAS COTAS CLASSE A SERÁ O MAIS BENÉFICO DENTRE OS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA VIGENTE. PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AOS COTISTAS DO FUNDO E AO
FUNDO, VER SEÇÃO “2.3 – TRIBUTAÇÃO”, NAS PÁGINAS 44 a 46 DO PROSPECTO DEFINITIVO.
Durante a colocação das Cotas Classe A, o Investidor que adquirir tais cotas receberá, quando realizada a respectiva liquidação,
ISIN de Cotas Classe A, que estarão bloqueadas para negociação. Após a divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta e da
obtenção de autorização da B3, as Cotas Classe A serão transferidas da carteira bloqueada para a carteira livre, momento em que
será possível a livre negociação das Cotas Classe A, em conjunto com as cotas provenientes da Oferta Primária das Cotas Classe A
do Fundo.
A Oferta será realizada na forma e condições seguintes: (i) a Oferta terá como público-alvo os Investidores Institucionais e
os Investidores Não Institucionais; (ii) após a disponibilização do Prospecto Preliminar e do Aviso ao Mercado, puderam ser
realizadas apresentações para potenciais Investidores. Os materiais publicitários ou documentos de suporte às
apresentações para potenciais Investidores eventualmente utilizados foram e serão encaminhados à CVM, em até 1 (um)
Dia Útil após a sua respectiva utilização, nos termos do artigo 50 da Instrução CVM 400 e da Deliberação CVM nº 818, de 30
de abril de 2019; (iii) a celebração dos Contratos de Compra e Venda de Cotas Classe A no âmbito da Oferta teve início
após: (a) a obtenção do registro da Oferta pela CVM; (b) a divulgação do Anúncio de Início; e (c) a disponibilização do
Prospecto Definitivo aos Investidores; (iii) caso a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM
400; e/ou seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, o Investidor poderá revogar sua aceitação
à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta com a qual celebrou o seu Contrato

de Compra e Venda de Cotas Classe A, conforme aplicável, até o 5º (quinto) Dia Útil subsequente ao recebimento da
respectiva comunicação de suspensão ou modificação da Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do
Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação, os recursos financeiros pagos pelos
Investidores serão restituídos ao Investidor (incluídos os custos de distribuição da Oferta, conforme previstos na página 69
do Prospecto Definitivo), sem qualquer remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos
operacionais incorridos e com dedução, caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou taxas (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a
ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), no prazo de até 3 (três) Dias
Úteis contados da data da respectiva revogação; (iv) 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 e 26 da Instrução CVM 400; ou (iii) o Contrato de
Distribuição seja resilido, mediante autorização prévia da CVM e nos termos do Contrato de Distribuição, todos os atos de
aceitação serão cancelados e as Instituições Participantes da Oferta comunicarão aos Investidores o cancelamento da
Oferta. Nesses casos, mediante autorização prévia da CVM, os recursos financeiros pagos pelos Investidores serão
restituídos (incluídos os custos de distribuição da Oferta, conforme previstos na página 69 do Prospecto Definitivo), sem
qualquer remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos operacionais incorridos e com dedução,
caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou aqueles cuja
alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da data da
comunicação do cancelamento ou revogação da Oferta; e (v) na hipótese de restituição de quaisquer valores aos
investidores, a devolução dos valores aos Investidores será operacionalizada pela B3, sendo certo que o comprovante desta
operação servirá como recibo de quitação relativo aos valores restituídos e os Contratos de Compra e Venda de Cotas
Classe A referentes aos valores restituídos serão cancelados.
Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta: Ofertantes poderão requerer à CVM autorização para
modificar ou revogar a Oferta caso ocorram alterações substanciais, posteriores e imprevisíveis nas circunstâncias de fato
inerentes à Oferta existentes na data do pedido de registro da Oferta, que resultem em um aumento relevante dos riscos
assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta. Adicionalmente, os Ofertantes poderão 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 previamente
estabelecida, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 25 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 prorrogado em até 90 dias. Se a Oferta
for revogada, os atos de aceitação anteriores e posteriores à revogação serão considerados ineficazes, devendo ser restituídos
integralmente aos Investidores aceitantes os valores eventualmente dados em contrapartida às Cotas Classe A, conforme
disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de modificação das condições da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, as Instituições
Participantes da Oferta, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, deverão certificar-se de que os Investidores que
manifestarem sua adesão à Oferta (a) estão cientes de que as condições da Oferta originalmente informadas foram modificadas,
e (b) têm conhecimento das novas condições. Adicionalmente, os Ofertantes divulgarão a modificação pelos mesmos meios
utilizados para a divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início e, adicionalmente, comunicará diretamente os
Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a referida modificação para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis
do recebimento da comunicação, seu interesse em manter a sua aceitação da Oferta, presumida a manutenção em caso de
silêncio.
Todos os Investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de (i) alteração ou modificação da Oferta; (ii) de
verificação de divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que
altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores ou a sua decisão de investimento, nos termos do art. 45, § 4º, da
Instrução CVM 400, ou; (iii) de revogação da Oferta, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores
dados em contrapartida às Cotas Classe A, conforme o disposto no artigo 28 da Instrução CVM 400, no prazo de até 3 (três) Dias
Úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos operacionais incorridos e com
dedução, caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou aqueles cuja alíquota
atualmente equivalente a zero venha ser majorada).

Suspensão e cancelamento da Oferta: Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar,
a qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do
pedido de registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de
obtido o respectivo registro; e (b) 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 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.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos Investidores que já tenham aceitado a Oferta, sendo-lhes
facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º Dia Útil posterior ao recebimento da
respectiva comunicação. Todos os investidores que tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, ou que tenham
revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores
dados em contrapartida às Cotas Classe A, conforme o disposto no artigo 20, parágrafo único, da Instrução CVM 400, no prazo de
até 3 (três) Dias Úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos operacionais
incorridos e com dedução, caso incidentes, dos valores relativos aos tributos ou tarifas (incluindo, sem limitação, quaisquer
tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados e/ou aqueles cuja
alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada).
Taxa de Administração: Em contrapartida aos serviços prestados direta ou indiretamente pela Administradora de administração,
gestão de carteira, custódia, tesouraria e escrituração das Cotas do Fundo, o Fundo paga uma Taxa de Administração equivalente
a 0,10% (um décimo por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Não obstante o disposto acima, o valor mínimo da remuneração da Administradora é de R$20.000,00 (vinte mil reais) mensais,
ajustado anualmente pela variação positiva do IPCA em janeiro de cada ano.
A Administradora poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos
prestadores de serviços que tenham sido subcontratados pela Administradora, desde que o somatório de tais parcelas não
exceda o montante total da Taxa de Administração.
Outras Taxas: O Fundo não cobrará taxa de ingresso dos Cotistas e não pagará taxa de performance à Administradora, à Gestora
ou qualquer prestador de serviços. O Fundo não cobrará taxa de saída, observado o tratamento dado às Cotas Classe B.
Escriturador: O serviço de escrituração das Cotas é prestado pela Administradora.
Custodiante: O serviço de custódia dos ativos integrantes da carteira, tesouraria e controladoria é prestado pela Administradora.
O registro da presente Oferta foi concedido pela CVM, nos termos da Instrução CVM nº 400/03, sob o nº [•], em [•] de
[•] de 2021.
O Prospecto Definitivo e o Regulamento contêm informações adicionais e complementares a este Contrato de Compra e
Venda de Cotas Classe A, incluindo, em especial, mas não somente, informações sobre (i) o Fundo; (ii) as características das
Cotas Classe A; e (iii) os termos e condições da Oferta e os riscos a ela inerentes.
ESTE INSTRUMENTO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA
CVM.
O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DAS OFERTANTES, DA ADMINISTRADORA, DO FUNDO, DA GESTORA, DAS
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA OU COM QUALQUER MECANISMO DE SEGURO AOS INVESTIDORES, OU,
AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTARÁ COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO DEFINITIVO E DO REGULAMENTO DO FUNDO
DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS.
A AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DAS COTAS CLASSE A DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, DA ABVCAP OU

DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO
FUNDO, DE SUA ADMINISTRADORA, DA GESTORA OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS.
O adquirente tem conhecimento da forma de obtenção do Prospecto Definitivo e do Regulamento, inclusive por meio
eletrônico, nos seguintes websites da Administradora, dos Ofertantes e Coordenadores e demais Instituições Participantes
da Oferta, da CVM, e da B3:
Administradora
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Website: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria#fundos (neste website, no campo
“Fundos de Investimentos administrados pela BTG Pactual Serviços Financeiros”, acessar a barra “Pesquisar” e procurar por
“FIP-IE Knox Debt – Oferta Secundária”, então clicar em “Anúncio de Início”, “Prospecto Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”,
“Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada)
Coordenador Líder/Ofertante
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Website: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois
clicar em “2021” e clicar em "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Prospecto Preliminar" ou "Prospecto Definitivo ",
"Anúncio de Encerramento" ou a opção desejada).
Coordenador
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ (neste website acessar “Conhecimento” e “Ofertas Públicas”, clicar em
“Ofertas Públicas”, clicar em “FIP Fundo de Investimento em Participação”, selecionar “2021” em seguida, clicar em
“Fevereiro”).
Ofertante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ (neste website acessar “Conhecimento” e “Ofertas Públicas”, clicar em
“Ofertas Públicas”, clicar em “FIP Fundo de Investimento em Participação”, selecionar “2021” em seguida, clicar em
“Fevereiro”).
Coordenador/Ofertante
BANCO ABC BRASIL S.A.
Website: https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/
(neste website, localizar o item “FIP-IE Knox” e depois clicar em “Prospecto Preliminar”, “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de
Início”, “Anúncio de Encerramento” ou “Aviso ao Mercado”).
Participantes Especiais
Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou
na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
CVM
Na sede da CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de
São Paulo, bem como na seguinte página: www.cvm.gov.br (neste website, acessar, abaixo do título “Pesquisa de Dados”,
“Central de Sistemas”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”,
clicar em “Quotas de FIP/FIC-FIP”, clicar em “Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura”, e, então,

localizar o documento desejado).
B3
www.b3.com.br (neste website, acessar > Produtos e Serviços > Soluções para Emissores > Ofertas públicas / Saiba mais >
Ofertas em andamento > Fundos > “Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - 1ª emissão” e,
então, localizar o documento requerido).
O Aviso ao Mercado foi divulgado, no dia 24 de fevereiro de 2021], nos seguintes websites:
Administradora
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Website: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria#fundos (neste website, no campo
“Fundos de Investimentos administrados pela BTG Pactual Serviços Financeiros”, acessar a barra “Pesquisar” e procurar por
“FIP-IE Knox Debt – Oferta Secundária”, então clicar em “Anúncio de Início”, “Prospecto Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”,
“Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada)
Coordenador Líder/Ofertante
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Website: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois
clicar em “2021” e clicar em "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início ", "Prospecto Preliminar " ou "Prospecto Definitivo",
"Anúncio de Encerramento" ou a opção desejada).
Coordenador
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ (neste website acessar “Conhecimento” e “Ofertas Públicas”, clicar em
“Ofertas Públicas”, clicar em “FIP Fundo de Investimento em Participação”, selecionar “2021” em seguida, clicar em
“Fevereiro”).
Ofertante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ (neste website acessar “Conhecimento” e “Ofertas Públicas”, clicar em
“Ofertas Públicas”, clicar em “FIP Fundo de Investimento em Participação”, selecionar “2021” em seguida, clicar em
“Fevereiro”).
Coordenador/Ofertante
BANCO ABC BRASIL S.A.
Website: https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/
(neste website, localizar o item “FIP-IE Knox” e depois clicar em “Prospecto Preliminar”, “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de
Início”, “Anúncio de Encerramento” ou “Aviso ao Mercado”).
CVM
Na sede da CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de
São Paulo, bem como na seguinte página: www.cvm.gov.br (neste website, acessar, abaixo do título “Pesquisa de Dados”,
“Central de Sistemas”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”,
clicar em “Quotas de FIP/FIC-FIP”, clicar em “Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura”, e, então,
localizar o documento desejado).
B3

www.b3.com.br (neste website, acessar > Produtos e Serviços > Soluções para Emissores > Ofertas públicas / Saiba mais >
Ofertas em andamento > Fundos > “Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - 1ª emissão” e,
então, localizar o documento requerido).
O Anúncio de Início foi e o Anúncio de Encerramento será divulgado nos seguintes websites:
Administradora
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Website: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria#fundos (neste website, no campo
“Fundos de Investimentos administrados pela BTG Pactual Serviços Financeiros”, acessar a barra “Pesquisar” e procurar por
“FIP-IE Knox Debt – Oferta Secundária”, então clicar em “Anúncio de Início”, “Prospecto Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”,
“Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada)
Coordenador Líder/Ofertante
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Website: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois
clicar em “2021” e clicar em "Aviso ao Mercado ", "Anúncio de Início ", "Prospecto Preliminar " ou "Prospecto Definitivo ",
"Anúncio de Encerramento" ou a opção desejada).
Coordenador
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ (neste website acessar “Conhecimento” e “Ofertas Públicas”, clicar em
“Ofertas Públicas”, clicar em “FIP Fundo de Investimento em Participação”, selecionar “2021” em seguida, clicar em
“Fevereiro”).
Ofertante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ (neste website acessar “Conhecimento” e “Ofertas Públicas”, clicar em
“Ofertas Públicas”, clicar em “FIP Fundo de Investimento em Participação”, selecionar “2021” em seguida, clicar em
“Fevereiro”).
Coordenador/Ofertante
BANCO ABC BRASIL S.A.
Website: https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/
(neste website, localizar o item “FIP-IE Knox” e depois clicar em “Prospecto Preliminar”, “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de
Início”, “Anúncio de Encerramento” ou “Aviso ao Mercado”).
Participantes Especiais
Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou
na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
CVM
Na sede da CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de
São Paulo, bem como na seguinte página: www.cvm.gov.br (neste website, acessar, abaixo do título “Pesquisa de Dados”,
“Central de Sistemas”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”,
clicar em “Quotas de FIP/FIC-FIP”, clicar em “Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura”, e, então,

localizar o documento desejado).
B3
www.b3.com.br (neste website, acessar > Produtos e Serviços > Soluções para Emissores > Ofertas públicas / Saiba mais >
Ofertas em andamento > Fundos > “Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - 1ª emissão” e,
então, localizar o documento requerido).
QUALIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE
Nome Completo/Razão Social

Nome do Cônjuge

CPF/ME/CNPJ/ME

Estado Civil

Sexo

Data de Nascimento/Constituição

Profissão

Nacionalidade

Documento de Identidade

Órgão Emissor

Endereço (Rua/Avenida)

Número

Complemento

Bairro

Cidade

Estado

CEP

E-mail

Telefone/Fax

Nome do representante legal (se houver)
Documento de Identidade

Órgão Emissor

CPF

Telefone/Fax

INSTRUÇÕES PARA AQUISIÇÃO DAS COTAS CLASSE A
As Cotas Classe A deverão ser adquiridas em moeda corrente nacional, nos termos deste Contrato de Compra e Venda de Cotas
Classe A.
A aquisição da Cotas Classe A será feita mediante assinatura do Termo de Adesão ao Regulamento e deste Contrato de Compra e
Venda de Cotas Classe A, que especificará as condições da aquisição das Cotas Classe A. O presente Contrato de Compra e Venda
de Cotas Classe A servirá como título executivo extrajudicial para todos os fins e efeitos de direito.
Os rendimentos do Fundo devidos a partir de maio de 2021 serão destinados aos cotistas titulares do Fundo na data de
pagamento de tais rendimentos, nos termos previstos no Regulamento, somente a partir do encerramento da presente Oferta.
O Adquirente integralizará as Cotas Classe A adquiridas na data de liquidação, ou seja, em 14 de abril de 2021 (“Data de
Liquidação”).
NÃO HAVENDO PAGAMENTO PONTUAL, ESTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS CLASSE A SERÁ
AUTOMATICAMENTE RESOLVIDO PELOS COORDENADORES, NÃO HAVENDO GARANTIA DE LIQUIDAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA JUNTO AO QUAL TAL AQUISIÇÃO TENHA SIDO REALIZADA.
DECLARAÇÃO DO ADQUIRENTE
Declaro (i) ter obtido exemplar do “Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Cotas Classe A de
Emissão do Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura”; e (ii) ter conhecimento do seu teor

quando do preenchimento dos campos constantes deste Contrato de Compra e Venda de Cotas Classe A e da assinatura
deste instrumento.
[ ] SIM
[ ] NÃO
CONDIÇÕES À AQUISIÇÃO
Observados os procedimentos para liquidação financeira das Cotas Classe A por mim adquiridas perante a B3:
[ ] Desejo condicionar minha adesão definitiva à aquisição das Cotas Classe A aqui indicadas à colocação do Volume Total da
Oferta até o término da Oferta;
[

] Desejo condicionar minha adesão definitiva à aquisição das Cotas Classe A aqui indicadas à colocação de montante

equivalente à R$

(

), até o término da Oferta. Ciente de que esse valor não poderá ser inferior ao Volume Mínimo da

Oferta, desejo adquirir a totalidade das Cotas Classe A indicadas acima;
[

] Desejo condicionar minha adesão definitiva à aquisição das Cotas Classe A aqui indicadas à colocação de montante

equivalente à R$

(

), até o término da Oferta. Ciente de que esse valor não poderá ser inferior ao Volume Mínimo da

Oferta, desejo adquirir a proporção das Cotas Classe A estipulada acima, considerando que a proporção aplicável será aquela
entre a quantidade de Cotas Classe A efetivamente colocadas até o término da Oferta e a quantidade de Cotas Classe A
originalmente objeto da Oferta; ou
[ ] Não desejo condicionar minha adesão definitiva à Oferta.
DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA PESSOAS VINCULADAS À OFERTA
O ADQUIRENTE declara que:
[ ] é/são (i) controladores, pessoas naturais ou jurídicas, e/ou administradores do Fundo, dos Ofertantes, da Gestora ou outras
pessoas vinculadas à emissão e distribuição à Oferta, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus ascendentes,
descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii) administradores ou controladores, pessoas naturais ou jurídicas, das
Instituições Participantes da Oferta, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º (segundo) grau, inclusive pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do
controle societário das Instituições Participantes da Oferta; (iii) empregados, operadores e demais prepostos da Gestora, da
Administradora, do Fundo, dos Ofertantes, ou das Instituições Participantes da Oferta, que desempenhem atividades de
intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições
Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com a Gestora, a
Administradora, o Fundo ou as Instituições Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à
atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente,
pela Gestora, pela Administradora, pelo Fundo ou pelas Instituições Participantes da Oferta; (vii) cônjuge ou companheiro e filhos
menores das pessoas mencionadas nos itens “(ii)” a “(v)” acima; e (viii) clubes e fundos de investimento cuja maioria das Cotas
Classe A pertença às pessoas mencionadas acima, salvo se geridos discricionariamente por terceiros. (“Pessoas Vinculadas”); ou
[ ] não é Pessoa Vinculada à Oferta.

COTAS CLASSE A ADQUIRIDAS
Quantidade de Cotas Classe A

Preço por Cota Classe A (R$)

Valor a Pagar (R$)

[ ]

[ ] ([ ] reais)

[ ] ([ ] reais)

CLÁUSULAS CONTRATUAIS
1.

Nos termos deste instrumento, o Ofertantes e o Fundo entregam/vendem ao ADQUIRENTE a quantidade de Cotas Classe A

indicada no campo “COTAS ADQUIRIDAS” acima.
2.

O Preço por Cota é de R$[●] ([●] reais).

3.

A liquidação das Cotas Classe A será realizada à vista, em moeda corrente nacional, via mercado de bolsa, por meio dos

sistemas administrados e operacionalizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
4.

Este instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e por seus sucessores a

qualquer título.
5.

Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, consulte a Seção “Alteração das

Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta” na página 66 do Prospecto Definitivo.
6.

Fica o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, instituição financeira contratada para a prestação de serviços de

escrituração das Cotas Classe A e de serviços de custódia das Cotas Classe A, autorizadas a registrarem em nome do ADQUIRENTE
a quantidade de Cotas Classe A objeto do presente instrumento.
7.

Este instrumento autoriza a transferência, pela Central Depositária da B3, instituição prestadora de serviços de custódia das

Cotas Classe A, da quantidade de Cotas Classe A objeto deste instrumento, identificadas no campo “COTAS ADQUIRIDAS” acima,
para uma conta de custódia do ADQUIRENTE mantida na Central Depositária da B3.
8.

O ADQUIRENTE declara ter conhecimento de que as Cotas Classe A lhe serão entregues após às [●] horas da Data de

Liquidação.
9.

Tendo recebido a quantidade de Cotas adquiridas o ADQUIRENTE dá ao Fundo ou aos Ofertantes, conforme o caso, plena,

geral e irrevogável quitação da respectiva entrega das Cotas Classe A. Da mesma forma, mediante recebimento da totalidade
do valor indicado acima, os Ofertantes dão ao subscritor a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação com
relação ao pagamento do valor indicado acima.
10. O ADQUIRENTE declara ter conhecimento do Prospecto Definitivo e do Regulamento anexo a ele, bem como de seu inteiro
teor e da forma de obtê-lo, inclusive por meio eletrônico, conforme divulgado no Anúncio de Início.
11. É obrigação do ADQUIRENTE verificar se cumpre com todos os requisitos para participar da Oferta.
12. Este instrumento constitui o único e integral negócio entre as partes abaixo, com relação ao objeto nele previsto.

Fica eleita a Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como a competente para dirimir as questões oriundas
deste instrumento, com a renúncia expressa a qualquer foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
E, por assim estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só
efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas.
Declaro para todos os fins que (i) estou de acordo com as Carimbo e assinatura do COORDENADOR DA OFERTA e da
cláusulas contratuais e demais condições expressas neste ADMINISTRADORA.
instrumento; e (ii) obtive uma cópia do Prospecto Definitivo,
estando ciente de seu inteiro teor, especialmente a seção
“Fatores de Risco”.
_______________

______________

Local

Data

_______________

______________

Local

Data

_____________________________________
_____________________________________

[COORDENADOR]

ADQUIRENTE

_________________________________
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.
Testemunhas

_____________________________________

_____________________________________

Nome:

Nome:

CPF/ME:

CPF/ME:

