As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Associação Brasileira das Entidades dos Mencados Financeiro e de Capitais e da Comissão de Valores Mobiliários, as quais ainda não se manifestaram a seu respeito.
O presente Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção. O Prospecto Definitivo será entregue aos investidores durante o período de distribuição.

PROSPECTO PRELIMINAR DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

BR Properties S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n.º 19.925
Av. da Nações Unidas 12495, 18º andar, Centro Empresarial Berrini, Torre A, Torre Nações Unidas, escritório 181, CEP 04578-000, São Paulo, SP
CNPJ n.º 06.977.751/0001-49 – NIRE 35.30031659-2 – Código ISIN BRBRPRACNOR9
Código de Negociação na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”): “BRPR3”.
35.000.000 de Ações Ordinárias
Valor da Oferta – R$626.500.000,00
BR Properties S.A. (“Companhia”) está realizando uma oferta pública de distribuição primária de 35.000.000 de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia, no Brasil, sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e do
Banco J. Safra S.A. (“Safra” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores”), em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no
exterior, pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Bradesco Securities Inc., pelo Santander Investment Securities Inc., pelo Safra Securities LLC e por determinadas instituições financeiras a serem
contratadas, nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), conforme definidos na Rule 144A, editada pela Securities
and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado
(“Securities Act”), e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, e, nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América, para investidores institucionais e outros
investidores, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulation S, editado pela SEC ao amparo do Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada
investidor, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM (“Investidores Estrangeiros”)
(“Oferta”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais (conforme definido abaixo)) poderá ser acrescida em até
15%, ou seja, até 5.250.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser
outorgada no contrato de distribuição da Oferta (“Contrato de Distribuição”) pela Companhia ao Coordenador Líder, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a
ser constatado no decorrer da Oferta (“Opção de Lote Suplementar”). O Coordenador Líder terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição e por um período de
até 30 dias contados, inclusive, da data de publicação do anúncio de início da Oferta (“Anúncio de Início”), de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes,
após notificação aos demais Coordenadores, desde que a decisão de sobrealocação das Ações no momento em que for fixado o Preço por Ação tenha sido tomada em comum acordo pelos
Coordenadores. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data de publicação do Anúncio de Início, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores, ser acrescida em até 20%, ou seja, até 7.000.000 de ações ordinárias de emissão da
Companhia, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
O preço por Ação (“Preço por Ação”) será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado com Investidores Institucionais (conforme definido neste
Prospecto) pelos Coordenadores, conforme previsto no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”).
Oferta
Preço (R$)(1)
Comissões (R$)(1) (2)
Recursos Líquidos (R$)(1) (2) (3)
Por Ação
17,90
R$0,58
17,32
Total
626.500.000,00
20.361.250,00
606.138.750,00
__________
(1)
Com base no valor de R$17,90, correspondente à cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA em 1º de junho de 2011.
(2)
Sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais.
(3).
Sem dedução das despesas da Oferta.
A Oferta foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 20 de maio de 2011, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”)
em 1° de junho de 2011 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Valor Econômico” em 3 de junho de 2011. O Conselho de Administração da Companhia,
previamente à concessão do registro da Oferta pela CVM, em reunião cuja ata será publicada no jornal “Valor Econômico” na data de publicação do Anúncio de Início e será arquivada na JUCESP
e publicada no DOESP, aprovará a emissão das Ações e o Preço por Ação, a ser calculado de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, e aferido tendo como parâmetro a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA e o resultado do Procedimento de Bookbuilding.
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia e os Coordenadores não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América e nem em qualquer
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
É admissível o recebimento de reservas, a partir da data a ser indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto) e neste Prospecto, para subscrição de Ações, as
quais somente serão confirmadas pelo subscritor após o início do período de distribuição.
A Oferta foi registrada pela CVM em [29] de junho de 2011, sob o n.º CVM/SRE/REM/2011/[•].
O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da companhia emissora,
bem como sobre as Ações a serem distribuídas.
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir por investir nas Ações, potenciais investidores
deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
Os investidores devem ler as seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto, e as seções “Sumário
da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos a Nós” e “Fatores de Risco Relativos à Oferta ”, nas páginas 45 e 94, respectivamente, deste Prospecto, para ciência de certos
fatores de risco que devem ser considerados com relação ao investimento nas Ações. Para uma descrição a respeito das cotações de negociação das ações ordinárias de emissão da
Companhia na BM&FBOVESPA, ver a seção “Informações Relativas à Oferta – Histórico de Negociação de Ações de Nossa Emissão”, na página 63 deste Prospecto.

Coordenadores e Joint Bookrunners

Coordenador Líder
Agente de Estabilização
Sole Global Coordinator

A data deste Prospecto Preliminar é 17 de junho de 2011.
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DEFINIÇÕES
Para os fins deste Prospecto, os termos “nós” e “nossos” e verbos na primeira pessoa do plural referemse à BR Properties S.A., salvo referência diversa neste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o
significado a eles atribuídos neste Prospecto e no Formulário de Referência, conforme aplicável, salvo
referência diversa.
ABEP

Associação Brasileira de Estudos Populacionais.

ABL

Área Bruta Locável.

Acionistas Signatários

Acionistas que assinaram o Contrato de Participação no Novo
Mercado, quais sejam: Private Equity Partners A LLC, Private
Equity Partner B LLC, Laugar S.A., GPCM LLC e REIC Brasil
Holdings LLC.

Ações

Ações ordinárias de emissão da Companhia, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, objeto da Oferta.

Ações Adicionais

Até 7.000.000 de ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal de emissão da Companhia, equivalentes a
até 20% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações do Lote Suplementar), que, nos termos do artigo 14,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data de publicação
do Anúncio de Início, poderão, a critério da Companhia, em
comum acordo com os Coordenadores, ser acrescidas à
Oferta, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente
ofertadas. Salvo se disposto de maneira diversa, a referência
às Ações também será referência às Ações Adicionais.

Ações do Lote Suplementar

Até 5.250.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal de emissão da Companhia, equivalentes a até
15% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações Adicionais), que, nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM 400, conforme a Opção de Lote Suplementar,
poderão ser acrescidas à Oferta, nas mesmas condições e
preço das Ações inicialmente ofertadas. Salvo se disposto de
maneira diversa, a referência às Ações também será referência
às Ações do Lote Suplementar.

Administração

Nosso Conselho
conjuntamente.

Administradores

Nossos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria, conjuntamente.
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DEFINIÇÕES

Agentes de Colocação Internacional

Itau BBA USA Securities Inc., Bradesco Securities Inc.,
Santander Investment Securities Inc., Safra Securities LLC e
determinadas instituições a serem contratadas, em conjunto.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, nos termos do artigo 29
da Instrução CVM 400, a ser publicado no jornal “Valor
Econômico”.

Anúncio de Início

Anúncio de início da Oferta, nos termos do artigo 52 da
Instrução CVM 400, a ser publicado no jornal “Valor
Econômico”.

Anúncio de Retificação

Anúncio comunicando a eventual suspensão, revogação ou
qualquer modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e
27 da Instrução CVM 400, a ser eventualmente publicado no
jornal “Valor Econômico”.

Autoshopping Piraporinha

Autoshopping Piraporinha, imóvel de propriedade da BRPR I
situado na Avenida Piraporinha nº 1280, na cidade de São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

Aviso ao Mercado

Aviso ao mercado da Oferta, nos termos do artigo 53 da
Instrução CVM 400, publicado em 17 de junho de 2011 e a ser
republicado em 27 de junho de 2011, no jornal “Valor
Econômico”.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros.

Bônus Perpétuos

Significam os titulos de dívida emitidos pela Companhia no
exterior em 07 de outubro de 2010.

Bônus Perpétuos Adicionais

Significam os títulos de dívida adicionais emitidos pela
Companhia no exterior em 19 de janeiro de 2011.

BR Properties, nós ou Companhia

BR Properties S.A.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.
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DEFINIÇÕES

Brazilian Business Park

Significa imóveis comerciais, de propriedade da BRPR XX,
localizados no Condomínio Centro Empresarial Atibaia e no
Condomínio Empresarial Barão de Mauá, localizados na
Rodovia Dom Pedro I, km 60 na cidade de Atibaia, Estado de
São Paulo.

BRPR A

BRPR A Administradora de Ativos Imobiliários Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a prestação de serviços
de administração, exploração e intermediação na compra e
venda de imóveis comerciais próprios ou de terceiros, com
exceção de shoppings centers, gestão imobiliária e operacional
para construção de empreendimentos próprios ou de terceiros
e a participação em outras sociedades como acionista ou
sócia.

BRPR I

BRPR I Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto aquisição, locação, sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam eles
escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações ideais
de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos sob
medida (build-to-suit), todos no país; arrendamento destes
empreendimentos imobiliários; e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimento em participações, e é proprietária de
99,99% das quotas da BRPR VI e dos seguintes imóveis:
Business Park Itapevi, Edifício Alphaville, Autoshopping
Piraporinha e Business Park Jundiaí.

BRPR II

BRPR II Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações, e é proprietária dos
seguintes imóveis: Edifício Comercial Plaza Centenário,
Edifício Henrique Schaumann e os quatro edifícios do
Condomínio Panamérica Park.
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DEFINIÇÕES

BRPR III

BRPR III Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações, e é proprietária dos
seguintes imóveis: Edifício Glória e Edifício Bolsa RJ.

BRPR IV

BRPR IV Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações, e é proprietária dos
seguintes imóveis: Edifício Number One, Edifício Midas,
Edifício Olympic Tower, Edifício Network Empresarial, Edifício
Paulista Park, Edifício Berrini, Edifício Paulista Plaza, Edifício
Celebration e Edifício Topázio.

BRPR V

BRPR V Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações, e é proprietária dos
seguintes imóveis: Edifício Raja Hills, Galpão Paraná, Edifício
MV9, Edifício Comercial Indaiatuba e Edifício Sylvio Fraga.
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BRPR VI

BRPR VI Empreendimentos e Participações Ltda., atual
denominação de DRV V Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
nossa controlada indireta, que tem por objeto a aquisição,
locação, sublocação e venda de imóveis comerciais próprios,
sejam eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e
frações ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais
construídos sob medida (Build to Suit), todos no país; o
arrendamento destes empreendimentos imobiliários e a
participação em sociedades, associações, fundos de
investimento imobiliário ou fundos de investimentos em
participações, e é proprietária dos seguintes imóveis: galpões
industriais Jandira I e Jandira II.

BRPR VII

BRPR VII Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações, e é proprietária dos
seguintes imóveis: Edifício São Pedro e Edifício Presidente
Vargas.

BRPR VIII

BRPR VIII Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações, e é proprietária dos
seguintes imóveis: Edifício Santo Antônio e Edifício São José.
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BRPR IX

BRPR IX Empreendimentos e Participações Ltda., atual
denominação social da ICOMAP, nossa controlada direta, que
tem por objeto a aquisição, locação, sublocação e venda de
imóveis comerciais próprios, sejam eles escritórios, lojas de
varejo, armazéns, terrenos e frações ideais de terrenos, incluindo
imóveis comerciais construídos sob medida (Build to Suit), todos
no país; o arrendamento destes empreendimentos imobiliários e a
participação em sociedades, associações, fundos de investimento
imobiliário ou fundos de investimentos em participações, e é
proprietária do Edifício Icomap e Galpão Araucária.

BRPR X

BRPR X Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações, e é proprietária do
Edifício RB 115.

BRPR XI

BRPR XI Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações, e é proprietária de
50% da Cidade Jardim SPE.
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BRPR XII

BRPR XII Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações. Na data deste
Prospecto, a BRPR XII não é proprietária de qualquer imóvel.

BRPR XIII

BRPR XIII Empreendimentos e Participações Ltda., atual ESA
SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.

BRPR XIV

BRPR XIV Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações, e é proprietária do
Condomínio Industrial São José dos Campos.

BRPR XV

BRPR XV Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações, e é proprietária do
Galpão Itapevi.
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BRPR XVI

BRPR XVI Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações. Na data deste
Prospecto a BRPR XVI é proprietária dos imóveis DP Louveira
I, DP Louveira II e terrenos onde será realizada a expansão do
DP Louveira I.

BRPR XVII

BRPR XVII Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações, e é proprietária do
Galpão Sorocaba.

BRPR XVIII

BRPR XVIII Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações, e é proprietária de
99,99% do capital da BRPR XXVI.

BRPR XIX

BRPR XIX Empreendimentos e Participações Ltda., atual PP II
SPE.
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BRPR XX

BRPR XX Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam eles
escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações ideais
de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos sob
medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento destes
empreendimentos imobiliários e a participação em sociedades,
associações, fundos de investimento imobiliário ou fundos de
investimentos em participações. Na data deste Prospecto a
BRPR XX é proprietária da Brazilian Business Park.

BRPR XXI

BRPR XXI Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações. Na data deste
Prospecto a BRPR XXI não era proprietária de imóveis.

BRPR XXII

BRPR XXII Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações, e é proprietária do
Edifício Ouvido 107.

BRPR XXIII

BRPR XXIII Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, locação,
sublocação e venda de imóveis comerciais próprios, sejam
eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e frações
ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais construídos
sob medida (Build to Suit), todos no país; o arrendamento
destes empreendimentos imobiliários e a participação em
sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou
fundos de investimentos em participações e é proprietária do
DP Araucária.
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BRPR XXIV

BRPR XXIV Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, aquisição,
locação, sublocação e venda de imóveis comerciais próprios,
sejam eles escritórios, lojas de varejo, armazéns, terrenos e
frações ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais
construídos sob medida (Build to Suit), todos no país; o
arrendamento destes empreendimentos imobiliários e a
participação em sociedades, associações, fundos de
investimento imobiliário ou fundos de investimentos em
participações, e é proprietária do Edifício TNU.

BRPR XXV

BRPR XXV Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição, aquisição,
locação, sublocação e venda de imóveis comerciais próprios,
sejam eles escritórios, lojas de varejo, armazens, terrenos e
frações ideais de terrenos, incluindo imóveis comerciais
construídos sob medida (Build to Suit), todos no país; o
arrendamento destes empreendimentos imobiliários e a
participação em sociedades, associações, fundos de
investimento imobiliário ou fundos de investimentos em
participações, e é proprietária do Edifício Jacarandá.

BRPR XXVI

BRPR XXVI Empreendimentos e Participações Ltda., atual
denominação da MGM, nossa controlada indireta que tem por
objeto a aquisição, locação, sublocação e venda de imóveis
comerciais próprios, sejam eles escritórios, lojas de varejo,
armazéns, terrenos e frações ideais de terrenos, incluindo
imóveis comerciais construídos sob medida (Build to Suit),
todos no país; o arrendamento destes empreendimentos
imobiliários e a participação em sociedades, associações,
fundos de investimento imobiliário ou fundos de investimentos
em participações, e é proprietária do CD Castelo.

BRPR XXVII

BRPR XXVII Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição de imóveis,
desenvolvimento imobiliário de imóveis próprios, a
comercialização por venda, locação, sublocação e
arrendamento de imóveis próprios, sejam eles terrenos,
frações ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de
varejo, edifícios construídos no regime de Build to Suit, bem
como a participação em sociedades, associações, fundos de
investimento imobiliário ou de participações. Na data deste
Prospecto, e é proprietária do Edifício Manchete.
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BRPR XXVIII

BRPR XXVIII Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição de imóveis,
desenvolvimento imobiliário de imóveis próprios, a
comercialização por venda, locação, sublocação e
arrendamento de imóveis próprios, sejam eles terrenos,
frações ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de
varejo, edifícios construídos no regime de Build to Suit, bem
como a participação em sociedades, associações, fundos de
investimento imobiliário ou de participações. Na data deste
Prospecto, a BRPR XXVIII não era proprietária de imóveis.

BRPR XXIX

BRPR XXIX Empreendimentos e Participações Ltda., atual
denominação da REC Alexandre Dumas, nossa controlada
direta, que tem por objeto a aquisição de imóveis,
desenvolvimento imobiliário de imóveis próprios, a
comercialização por venda, locação, sublocação e
arrendamento de imóveis próprios, sejam eles terrenos,
frações ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de
varejo, edifícios construídos na modalidade Build to Suit, bem
como a participação em sociedades, associações, fundos de
investimento imobiliário ou de participações, e é proprietária do
imóvel Edifício Alexandre Dumas.

BRPR XXX

BRPR XXX Empreendimentos e Participações Ltda., atual
denominação da Elouveira do Brasil, nossa controlada direta,
que tem por objeto a aquisição de imóveis, desenvolvimento
imobiliário de imóveis próprios, a comercialização por venda,
locação, sublocação e arrendamento de imóveis próprios,
sejam eles terrenos, frações ideais de terrenos, escritórios,
armazéns, lojas de varejo, edifícios construídos na modalidade
Build to Suit, bem como a participação em sociedades,
associações, fundos de investimento imobiliário ou de
participações, e é proprietária de dois Galpões: DP Louveira III
e DP Louveira IV.
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BRPR XXXI

BRPR XXXI Empreendimentos e Participações Ltda., atual
denominação da Vinhedo do Brasil, nossa controlada direta, que
tem por objeto a aquisição de imóveis, desenvolvimento
imobiliário de imóveis próprios, a comercialização por venda,
locação, sublocação e arrendamento de imóveis próprios, sejam
eles terrenos, frações ideais de terrenos, escritórios, armazéns,
lojas de varejo, edifícios construídos na modalidade Build to Suit,
bem como a participação em sociedades, associações, fundos de
investimento imobiliário ou de participações e é proprietária de
três Galpões: DP Louveira V, DP Louveira VI, DP Louveira VII.

BRPR XXXII

BRPR XXXII Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição de imóveis,
desenvolvimento imobiliário de imóveis próprios, a
comercialização por venda, locação, sublocação e
arrendamento de imóveis próprios, sejam eles terrenos,
frações ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de
varejo, edifícios construídos na modalidade Build to Suit, bem
como a participação em sociedades, associações, fundos de
investimento imobiliário ou de participações. Na data deste
Prospecto, a BRPR XXXII não é proprietária de imóveis.

BRPR XXXIII

BRPR XXXIII Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição de imóveis,
desenvolvimento imobiliário de imóveis próprios, a
comercialização por venda, locação, sublocação e
arrendamento de imóveis próprios, sejam eles terrenos,
frações ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de
varejo, edifícios construídos na modalidade Build to Suit, bem
como a participação em sociedades, associações, fundos de
investimento imobiliário ou de participações. Na data deste
Prospecto, a BRPR XXXIII não é proprietária de imóveis.

BRPR XXXIV

BRPR XXXIV Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição de imóveis,
desenvolvimento imobiliário de imóveis próprios, a
comercialização por venda, locação, sublocação e
arrendamento de imóveis próprios, sejam eles terrenos,
frações ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de
varejo, edifícios construídos na modalidade Build to Suit, bem
como a participação em sociedades, associações, fundos de
investimento imobiliário ou de participações. Na data deste
Prospecto, a BRPR XXXIV não é proprietária de imóveis.
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BRPR XXXV

BRPR XXXV Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição de imóveis,
desenvolvimento imobiliário de imóveis próprios, a
comercialização por venda, locação, sublocação e
arrendamento de imóveis próprios, sejam eles terrenos,
frações ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de
varejo, edifícios construídos na modalidade Build to Suit, bem
como a participação em sociedades, associações, fundos de
investimento imobiliário ou de participações. Na data deste
Prospecto, a BRPR XXXV não é proprietária de imóveis.

BRPR XXXVI

BRPR XXXVI Empreendimentos e Participações Ltda., nossa
controlada direta, que tem por objeto a aquisição de imóveis,
desenvolvimento imobiliário de imóveis próprios, a
comercialização por venda, locação, sublocação e
arrendamento de imóveis próprios, sejam eles terrenos,
frações ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de
varejo, edifícios construídos na modalidade Build to Suit, bem
como a participação em sociedades, associações, fundos de
investimento imobiliário ou de participações. Na data deste
Prospecto, a BRPR XXXVI não é proprietária de imóveis.

BRPR XXXVII

BRPR XXXVII Empreendimentos e Participações Ltda., atual
denominação da Traviú Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
nossa controlada direta que tem por objeto a aquisição de
imóveis, desenvolvimento imobiliário de imóveis próprios, a
comercialização por venda, locação, sublocação e
arrendamento de imóveis próprios, sejam eles terrenos,
frações ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de
varejo, edifícios construídos na modalidade Build to Suit, bem
como a participação em sociedades, associações, fundos de
investimento imobiliário ou de participações e é proprietária de
dois Galpões: DP Louveira VIII e DP Louveira IX.

BRPR Participações

BRPR Participações S.A., nossa subsidiária integral, que tem
por objeto a participação em outras sociedades, como sócia,
acionista ou quotista, podendo ainda participar de associações,
joint ventures, consórcios, fundos de investimento imobiliário
ou fundos de investimento em participações.

Build to Suit

Construção de um imóvel dentro das especificações exigidas
pelo futuro ocupante (construção sob medida).
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Business Park

Business Park são empreendimentos fechados, tipo
condomínio, elaborados para atender empresas industriais e
de serviços, fornecendo facilidades como segurança, infraestrutura e imagem. Além disso, esses empreendimentos
podem ser caracterizados: (i) apenas como lotes, cabendo ao
usuário a implantação de suas instalações; e/ou (ii) por
oferecer aos usuários as instalações prontas.

Business Park Itapevi

Business Park Itapevi, imóvel de propriedade da BRPR I,
situado na Avenida Portugal n.º 400, na cidade de Itapevi,
Estado de São Paulo.

Business Park Jundiaí

Business Park Jundiaí, imóvel de propriedade da BRPR I,
situado na Rua Kanebo n.º 175, no Distrito Industrial da cidade
de Jundiaí, Estado de São Paulo.

Câmara de Arbitragem do Mercado

A câmara de arbitragem prevista no Regulamento da Câmara
de Arbitragem do Mercado, instituída pela BM&FBOVESPA,
destinada a atuar na composição de conflitos que possam
surgir
nos
segmentos
especiais
de
listagem
da
BM&FBOVESPA.

CD Castelo

Centro de Distribuição Castelo, imóvel de propriedade da
BRPR XXVI, situado na beira da Rodovia Castelo Branco na
Avenida Portugal nº. 1.100 e com acesso direto ao Rodoanel
Mário Covas, na cidade de Itapevi, Estado de São Paulo.

Cidade Jardim SPE

Edifício Cidade Jardim SPE Empreendimento Imobiliário Ltda.,
sociedade de propósito específico da qual detemos 50% do
capital, por meio da BRPR XI, constituída para desenvolver o
Edifício Cidade Jardim, na cidade e Estado de São Paulo.

Cláusula Compromissória

Cláusula de arbitragem mediante a qual a Companhia, seus
acionistas, Administradores, membros do Conselho Fiscal e a
BM&FBOVESPA obrigaram-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda
e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no
estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central e pela CVM,
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de valores mobiliários em geral, além daquelas
constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do
regulamento de Arbitragem, do regulamento de Sanções e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.
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CMN

Conselho Monetário Nacional.

Código Civil

Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

Colaboradores

Nossos Administradores e empregados.

Comercial Progressivo II

Fundo de Investimento Imobiliário - FII, Comercial Progressivo
II, onde temos 100% das quotas, e tem por objeto a aquisição
de imóveis comerciais localizados em grandes centros
comerciais, shopping centers e avenidas ou de direitos a eles
relativos, com a finalidade de venda, locação ou arrendamento
de tais unidades comerciais, além da cessão a terceiros dos
direitos e créditos decorrentes da venda, locação ou
arrendamento de tais imóveis, e é proprietário de 4 edifícios de
escritório no Estado de São Paulo e 29 lojas de varejo
distribuídas em 13 Estados brasileiros, todos localizados em
grandes centros comerciais, shoppings centers e avenidas. As
participações mais relevantes do Fundo estão distribuídas da
seguinte forma: (a) entre edifícios de escritório: os edifícios
Santa Catarina e Cetenco Plaza – Torre Norte, ambos
localizados na Avenida Paulista, em São Paulo/SP; (b) a
totalidade de um edifício de escritórios localizado na Alameda
Araguaia, em Alphaville/SP; (c) um edifício de escritórios
localizado na Rua 24 de Maio, centro de São Paulo/SP; e (d)
entre lojas de varejo: um centro comercial localizado na Rua
do Ouvidor, Rio de Janeiro/RJ; 16 lojas âncora localizadas nos
principais shoppings centers do país, das quais 15 estão
locadas pela C&A Modas; e 11 lojas de rua também locadas
pela C&A Modas, localizadas nos principais centros
comerciais.

Condomínio Industrial
São José dos Campos

Condomínio Industrial São José dos Campos, imóvel de
propriedade da BRPR XIV situado na Rua Ambrósio Molina, n.º
1.090 e 1.100, na cidade de São José dos Campos, Estado de
São Paulo.

Condomínio Panamérica Park

Significa quatro edifícios do total de nove edifícios situados no
complexo Condomínio Panamérica Park, de propriedade da
BRPR II, situado na Avenida Guido Caloi n.º 1000, cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.
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Condomínio Panamérica Park II

Projeto em fase de desenvolvimento pela PP II SPE, que
comportará novos edifícios a serem construídos em terreno
contíguo ao do Condomínio Panamérica Park.

Conselheiro(s) Independente(s)

Membro(s) do Conselho de Administração que, de acordo com o
Regulamento do Novo Mercado, atendam aos seguintes
requisitos: (i) não ter qualquer vínculo conosco, exceto
participação de capital; (ii) não ser acionista controlador, cônjuge
ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido,
nos últimos três anos, vinculado a sociedade ou entidade
relacionada ao acionista controlador (à exceção de pessoas
vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa); (iii)
não ter sido, nos últimos três anos, nosso empregado ou diretor ,
do acionista controlador ou de sociedade controlada por nós; (iv)
não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de nossos
serviços e/ou produtos, em magnitude que implique perda de
independência; (v) não ser funcionário ou administrador de
sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando
nossos serviços e/ou produtos, em magnitude que implique perda
de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo
grau de algum de nossos administradores ; e (vii) não receber
outra remuneração além daquela relativa ao cargo de membro do
nosso Conselho de Administração (proventos em dinheiro
oriundos de participação no capital estão excluídos desta
restrição). São ainda considerados Conselheiros Independentes
aqueles eleitos mediante as faculdades previstas no artigo 141,
parágrafos 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, os quais
contemplam quorum e formas para eleição de membros do
conselho de administração pelos acionistas minoritários.

Conselho de Administração

Nosso Conselho de Administração.

Conselho Fiscal

Nosso Conselho Fiscal.

Constituição Federal

Constituição Federal da República Federativa do Brasil.

Contrato de Colocação Internacional

Placement Facilitation Agreement, entre a Companhia e os
Agentes de Colocação Internacional, que regula os esforços de
colocação das Ações no exterior.

Contrato de Distribuição

Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação e
Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão de BR
Properties S.A., entre a Companhia, os Coordenadores e a
BM&FBOVESPA.
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Contrato de Estabilização

Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço
de Ações Ordinárias de Emissão de BR Properties S.A., entre
a Companhia, o Coordenador Líder, a Itaú Corretora, o
Bradesco BBI, o Santander e o Safra.

Contrato de Participação no Novo
Mercado

Contrato celebrado em 9 de fevereiro de 2010, entre a
BM&FBOVESPA, nós, nossos Administradores e os Acionistas
Signatários, por meio do qual concordamos em cumprir com
requisitos diferenciados de governança corporativa e
divulgação de informações ao mercado estabelecidos pelo
Regulamento do Novo Mercado, a fim de se qualificar para
listagem no Novo Mercado, o qual entrou em vigor em 5 de
março de 2010.

Controladas

Conjuntamente, as nossas seguintes sociedades controladas:
BRPR A, BRPR Participações, BRPR I, BRPR II, BRPR III,
BRPR IV, BRPR V, BRPR VI, BRPR VII, BRPR VIII, BRPR IX,
BRPR X, BRPR XI, BRPR XII, BRPR XIV, BRPR XV, BRPR
XVI, BRPR XVII, BRPR XVIII, BRPR XX, BRPR XXI, BRPR
XXII, BRPR XXIII, BRPR XXIV, BRPR XXV, BRPR XXVI,
BRPR XXVII, BRPR XXVIII, REC Alexandre Dumas, BRPR
XXX, BRPR XXXI, BRPR XXXII, BRPR XXXIII, BRPR XXXIV,
BRPR XXXV, BRPR XXXVI, BRPR XXXVII, Comercial
Progressivo II. Adicionalmente, detemos 50% do capital social
da PP II SPE, da Cidade Jardim SPE, da ESA SPE e do
Ventura II A, indiretamente.

Coordenador Líder ou Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores

O Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o Santander e o Safra.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Data de Liquidação

A data de liquidação física e financeira das Ações (exceto
pelas Ações do Lote Suplementar) que deverá ocorrer até o
último dia do Período de Colocação.

Data de Liquidação das Ações do
Lote Suplementar

Data da liquidação física e financeira das Ações do Lote
Suplementar, que deverá ocorrer até o terceiro dia útil após a
respectiva data de exercício da Opção de Lote Suplementar,
mas não antes da data de publicação do Anúncio de Início.

Diretores

Os membros da nossa Diretoria, eleitos pelo nosso Conselho
de Administração, na forma prevista na Lei das Sociedades por
Ações e no nosso Estatuto Social.
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Diretoria

A nossa diretoria.

DOESP

Diário Oficial do Estado do de São Paulo.

Dólar, Dólares, US$ ou USD

Dólar dos Estados Unidos da América.

DP Araucária

Galpões de propriedade da BRPR XVI, localizado na Av. Pedro
de Alcântara Meira, n.º 1.100, na cidade de Araucária, Estado
do Paraná.

DP Louveira I, II, III, IV, V e VI

Galpões de propriedade da BRPR XVI, localizados na Av. José
Luiz Mazzalli, n.º 450, na cidade de Louveira, Estado de São
Paulo.

DP Louveira VII

Terrenos de propriedade da BRPR XXXI localizados no
município de Louveira, Estado de São Paulo, onde será
desenvolvido o galpão industrial DP Louveira VII.

DP Louveira VIII e IX

Galpões de propriedade da BRPR XVI, localizados na Av.
Wagner Luiz Bevilacqua, n.º 525, na cidade de Louveira,
Estado de São Paulo.

DVR V

DVR V Empreendimentos Imobiliários Ltda., atual BRPR VI.

EBITDA e EBITDA Ajustado

O EBITDA e EBITDA Ajustado são indicadores financeiros
utilizados para avaliar o resultado de empresas, sem a
influência de sua estrutura de capital, de efeitos tributários e
outros impactos contábeis sem reflexo direto no fluxo de caixa
da empresa. Acreditamos que o EBITDA e EBITDA Ajustado
são informações adicionais às nossas demonstrações
financeiras, mas não são medições contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS, e não devem
ser utilizados como substitutos para o lucro líquido e fluxo de
caixa operacional, como um indicadores de desempenho
operacional, nem tampouco como indicadores de liquidez.

Edifício Alexandre Dumas

Edifício Alexandre Dumas, imóvel de propriedade da BRPR
XXIX, localizado na Rua Alexandre Dumas, n.° 2.051, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Edifício Alphaville

Alphaville Centro Industrial e Empresarial, imóvel de
propriedade da BRPR I, situado na Alameda Grajaú n.º 219,
em Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

Edifício Berrini

Imóvel correspondente ao conjunto 102 do Edifício Berrini
1681, de propriedade da BRPR IV, situado na Avenida
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Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1.681, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Edifício Bolsa RJ

Imóveis correspondentes aos conjuntos 501, 502, 601 e 602
do Edifício Bolsa RJ, imóvel de propriedade da BRPR III,
situado na Praça XV de Novembro, n.º 20, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Edifício Celebration

Imóvel constituído pelos prédios sob números 1.143, 1.155,
1.159, 1.161 e 1.163 lançados pela Rua Casa do Ator e
prédios sob o número 31, 43, 51 e 59 lançados pela Rua
Professor Nagib Elchmer, e respectivo terreno formado pelas
Ruas Casa do Ator e Rua Professor Nagib Elchmer, de
propriedade da BRPR IV, ambos localizados na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

Edifício Cidade Jardim

Projeto de construção de imóvel comercial a ser erguido, pela
Cidade Jardim SPE, em terreno situado na Avenida Cidade
Jardim, n.º 803, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Edifício Comercial Indaiatuba

Edifício Comercial Indaiatuba, imóvel de propriedade da BRPR
V, situado na Rodovia Engenheiro Ermênio Oliveira Penteado
km 57,5, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo.

Edifício Plaza Centenário

Edifício Plaza Centenário, imóvel de propriedade da BRPR II,
situado na Avenida João Gualberto, n.º 717, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.

Edifício Glória

Edifício Glória, imóvel de propriedade da BRPR III, situado na
Praça Floriano, n.º 31, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.

Edifício Henrique Schaumann

Edifício Henrique Schaumann, imóvel de propriedade da BRPR
II, situado na Avenida Henrique Schaumann, n.º 270/278,
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Edifício Icomap

Edifício Icomap, imóvel de propriedade da BRPR IX, situado na
Avenida Marechal Floriano, n.° 99 na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.

Edifício Jacarandá

Edifício Jacarandá, imóvel de propriedade da BRPR XXV,
localizado na Av. Marcos Penteado Ulhoa Rodrigues, n.º 939,
Alphaville, Estado de São Paulo.

Edifício Manchete

Edifício Manchete, imóvel de propriedade da BRPR XXVII,
localizado na Rua do Russel, n.ºs 744, 766 e 804, na cidade do
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Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Edifício Midas

Imóveis correspondentes aos conjuntos 31, 61 e 71 do Edifício
Midas, de propriedade da BRPR IV, situados na Alameda
Vincente Pinzon, n.º 173, cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

Edifício MV9

Edifício MV9, imóvel de propriedade da BRPR V, situado na
Rua Mayrink Veiga, n.º 9, cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.

Edifício Network Empresarial

Imóvel correspondente ao conjunto 31 do Edifício Network
Empresarial, de propriedade da BRPR IV, situado na Rua Dr.
Cardoso de Melo, n.º 1.340, cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.

Edifício Number One

Imóveis correspondentes aos conjuntos 22, 23, 101, 102, 122
e 123 do Edifício Number One, de propriedade da BRPR IV,
situados na Alameda Vincente Pinzon, n.º 144, cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

Edifício Olympic Tower

Imóveis correspondentes aos conjuntos 302, 601, 701, 702,
801 e 802 do Edifício Olympic Tower, de propriedade da BRPR
IV, situados na Avenida Dr. Cardoso de Melo, n.º 1.450, cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.

Edifício Ouvidor

Condomínio Edifício Ouvidor, imóvel de propriedade da BRPR
XXII, situado na Rua do Ouvidor, n.º 107, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Edifício Paulista Park

Imóveis correspondentes aos conjuntos 51, 82, 91 e 92 do
Edifício Paulista Park, de propriedade da BRPR IV, situados na
Rua do Paraíso, n.º 45, cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

Edifício Paulista Plaza

Imóveis correspondentes aos conjuntos 31, 32, 41, 42A (parte)
e B (parte), 51, 52, 101, 102, 111 A, 111 B, 111 C, 112A, 112B
e 122 do Edifício Paulista Plaza, de propriedade da BRPR IV,
situados na Rua do Paraíso, n.º 148, cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

Edifício Presidente Vargas

Edifício Presidente Vargas, imóvel de propriedade da BRPR
VII, situado na Avenida Presidente Vargas, n.º 824 e n.º 844,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
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Edifício Raja Hills

Imóveis correspondentes ao 3° ao 15° andares, 16º andar
(parte e fundos), 17° andar e 10 vagas de garagem, 1º subsolo
e 25 vagas no 2º subsolo do Edifício Raja Hills, de propriedade
da BRPR V, situados na Av. Raja Gabaglia, n.°1.781, na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Edifício RB 115

Edifício RB 115, de propriedade da BRPR X, localizado na Av.
Rio Branco, n.º 155 - compreendendo do 3ª ao 22º andares e
cobertura, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

Edifício Santo Antônio

Edifício Santo Antônio, imóvel de propriedade da BRPR VIII,
situado na Rua Verbo Divino, n.° 1.207, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

Edifício São José

Edifício São José, imóvel de propriedade da BRPR VIII,
situado na Rua Verbo Divino, n.° 1.207, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

Edifício São Pedro

Edifício São Pedro, imóvel de propriedade da BRPR VII
situado na Rua Verbo Divino, n.° 1.227, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

Edifício Souza Aranha

Edifício Souza Aranha, imóvel de propriedade da ESA SPE
situado na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, n.° 145, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Edifício Sylvio Fraga

Imóveis correspondentes ao 1°, 3°, 4°, 5º e 6º andares do
Edifício Centro Empresarial Sylvio Fraga, de propriedade da
BRPR V, situados na Rua Jardim Botânico, n.° 97, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Edifício Topázio

Edifício Topázio, imóvel de propriedade da BRPR IV, composto
de um galpão industrial, localizado na Av. Tegula, n.º 222, na
cidade de Atibaia, Estado de São Paulo.

Edifício Ventura

Corresponde à Torre Oeste, de propriedade do Ventura II A,
localizado na Av. Republica do Chile, n.º 330, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Elouveira do Brasil

Elouveira do Brasil Projetos Imobiliários Ltda, antiga razão
social da BRPR XXX.

Ernst & Young Terco

Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.
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ESA SPE

ESA EPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., atual
denominação de BRPR XIII, sociedade da qual detemos 50%
de participação, que tem por objeto social a realização de um
empreendimento imobiliário do Edificio Souza Aranha e
respectivo terreno, localizado na Av. Alfredo Egydio de Souza
Aranha, n.º 145, esquina com a Rua Paulo Assumpção e Rua
Dr. Samuel de Castro Neves, São Paulo, SP, e é proprietária
do Edifício Souza Aranha.

Escritório

Modalidade de imóvel que possuímos e locamos,
caracterizados por serem ou estarem localizados em edifícios
inteiros ou andares isolados comerciais, locados a empresas
que buscam instalações para seus escritórios, podendo ser
ocupados por uma única empresa ou caracterizar-se como
"multiusuário", conforme o caso.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia.

EUA ou Estados Unidos

Estados Unidos da América.

FMI

Fundo Monetário Internacional.

Formulário de Referência

Nosso Formulário de Referência, elaborado por nós, nos
termos da Instrução CVM 400, incorporado por referência a
este Prospecto, entregue à CVM em 20 de junho de 2011.
Para mais informações, ver seção “Documentos Incorporados
por Referência” na página 35 deste Prospecto.

Galpão ou Galpões

Modalidade de imóvel que possuímos e locamos, que são
utilizados por nossos locatários como galpões para atividades
industriais ou centros de distribuição.

Galpão Araucária

Galpão Araucária, imóvel de propriedade da BRPR IX, situado
na Av. das Araucárias n.º 4.455, na cidade de Araucária,
Estado do Paraná.

Galpão Itapevi

Galpão Itapevi, imóvel de propriedade da BRPR XV, situado na
Av. Prof Vernon Krieble n.º 455, na cidade de Itapevi, Estado
de São Paulo.

Galpão Paraná

Galpão Paraná, imóvel de propriedade da BRPR V, situado na
Av. Francisco Munoz n.º 2.220, na cidade de São José dos
Pinhais, Estado do Paraná.
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Galpão Sorocaba

Galpão Sorocaba, imóvel de propriedade da BRPR XVII,
situado na Av. Hollingsworth n.º 127, na cidade de Sorocaba,
Estado de São Paulo.

Governo Federal

Governo da República Federativa do Brasil.

Green Building Council

U.S. Green Building Council (USGBC), entidade certificadora de
edifícios para padrões ecológicos e de sustentabilidade.

Grupo de Acionistas

Significa o conjunto de dois ou mais de nossos acionistas: (i) que
sejam partes de acordo de voto; (ii) se um for, direta ou
indiretamente, acionista controlador ou sociedade controladora do
outro, ou dos demais; (iii) que sejam sociedades direta ou
indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de
pessoas, acionistas ou não; ou (iv) que sejam sociedades,
associações, fundações, cooperativas e trusts, fundos ou
carteiras de investimentos, universalidades de direitos ou
quaisquer outras formas de organização ou empreendimento com
os mesmos administradores ou gestores, ou, ainda, cujos
administradores ou gestores sejam sociedades direta ou
indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de
pessoas, acionistas ou não. No caso de fundos de investimentos
com administrador comum, somente serão considerados como
um Grupo de Acionistas aqueles cuja política de investimentos e
de exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos
respectivos regulamentos, for de responsabilidade do
administrador, em caráter discricionário.

ICOMAP

ICOMAP Indústria e Comércio Ltda., atual BRPR IX.

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

IFRS

International
Financial
Reporting
Standards,
normas
internacionais de contabilidade emitidas pelo International
Accounting Standards Board – IASB.

Instituições Consorciadas

Instituições intermediárias autorizadas a operar na
BM&FBOVESPA contratadas para efetuar esforços de
colocação das Ações exclusivamente aos Investidores Não
Institucionais.

Instituições Participantes da Oferta

Os Coordenadores e as Instituições Consorciadas, em
conjunto.
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Instrução CVM 400

Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada.

Instrução CVM 480

Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada.

Investidores Estrangeiros

Público alvo dos esforços de colocação das Ações no exterior,
no âmbito da Oferta Institucional, a serem realizados pelos
Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato
de Colocação Internacional, consistindo, nos Estados Unidos,
de investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), conforme definidos na Rule 144A, editada pela SEC,
em operações isentas de registro em conformidade com o
disposto no Securities Act e nos regulamentos editados ao
amparo do Securities Act, e, nos demais países, exceto o
Brasil e os Estados Unidos, de investidores institucionais e
outros investidores, em conformidade com os procedimentos
previstos no Regulation S, editado pela SEC, respeitada a
legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, em
qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM.

Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na BM&FBOVESPA, em qualquer
caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, cujas
intenções específicas ou globais de investimento excedam
R$300.000,00,
fundos
de
investimento,
carteiras
administradas, fundos de pensão, entidades administradoras
de recursos de terceiros registradas na CVM que apresentem
intenções específicas ou globais de investimento, entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central, condomínios
destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA,
seguradoras, entidades de previdência complementar e de
capitalização, outros investidores qualificados na forma da
regulamentação da CVM e Investidores Estrangeiros.

Investidores Não Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na BM&FBOVESPA, em qualquer
caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, que
formalizem pedidos de investimento em montante entre o valor
mínimo de R$3.000,00 e o valor máximo de R$300.000,00 e
que tenham realizado Pedido de Reserva.
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IPO

Initial Public Offering ou Oferta Pública Inicial de ações de
emissão da Companhia realizada em 05 de março de 2010.

Itaú Corretora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Jandira I

Galpão Jandira I, imóvel de propriedade da BRPR VI, situado
na Rodovia de Acesso João de Góes n.º 2300, na cidade de
Jandira, Estado de São Paulo.

Jandira II

Galpão Jandira II, imóvel de propriedade da BRPR VI, situado
na Rodovia de Acesso João de Góes n.º 2300, na cidade de
Jandira, Estado de São Paulo.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Leed

Leadership in Energy and Environmental Design, certificação
para edifícios sustentáveis concebida e concedida pelo Green
Building Council de acordo com os critérios de racionalização
de recursos como energia, água, emissão de CO2, melhoria de
ambiente interno dos edifícios e uso de recursos naturais,
dentre outros. Esta certificação traz benefícios para a
comunidade e seus usuários e pode ser obtida em diversas
categorias, tais como edifícios existentes, novas construções,
vizinhança e residencial.

Lei das Sociedades por Ações

Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

MGM

MGM Empresa de Participações e Empreendimentos
Imobiliários Ltda., antiga denominação da BRPR XXVI.

Novo Mercado

Segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA com
regras diferenciadas de governança corporativa, determinadas
pelo Regulamento do Novo Mercado.

Oferta

Oferta pública de distribuição primária das Ações no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução
CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços
de colocação no exterior para Investidores Estrangeiros.

Oferta de Varejo

No contexto da Oferta, o montante de, no mínimo, 10% e, a
critério dos Coordenadores, o montante de, no máximo, 15% das
Ações, das Ações do Lote Suplementar e das Ações Adicionais,
será destinado prioritariamente à colocação pública para
Investidores Não Institucionais que realizem Pedido de Reserva.

Oferta Institucional

Oferta das Ações destinada aos Investidores Institucionais.
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Offering Memorandum

Preliminary Offering Memorandum ou Offering Memorandum,
relativo aos esforços de colocação das Ações no exterior,
pelos Agentes de Colocação Internacional, para Investidores
Estrangeiros.

Opção de Lote Suplementar

Opção a ser outorgada no Contrato de Distribuição pela
Companhia ao Coordenador Líder, com relação às Ações do
Lote Suplementar, as quais serão destinadas a atender
eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no
decorrer da Oferta. O Coordenador Líder terá o direito
exclusivo, a partir, inclusive, da data de assinatura do Contrato
de Distribuição e por um período de até 30 dias contados,
inclusive, da data de publicação do Anúncio de Início, de
exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte,
em uma ou mais vezes, após notificação aos demais
Coordenadores, desde que a decisão de sobrealocação das
Ações no momento em que foi fixado o Preço por Ação tenha
sido tomada em comum acordo pelos Coordenadores.

Pedido de Reserva

Formulário específico para realização de pedido de reserva das
Ações pelos Investidores Não Institucionais, no âmbito da Oferta
de Varejo.

Período de Colocação

Prazo para a colocação e subscrição das Ações, que será de
até quatro dias úteis a contar da data de publicação do
Anúncio de Início.

Período de Reserva

Em 27 de junho de 2011, para os Investidores
Institucionais efetuarem seus Pedidos de Reserva.

Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, controladores ou administradores das
instituições intermediárias e da emissora ou outras pessoas
vinculadas à emissão e distribuição, bem como seus cônjuges
ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o segundo grau.
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Poder de Controle (e termos
correlatos como Controle,
Controlador, Controlada e sob
Controle comum)

Significa o poder efetivamente utilizado para dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos nossos
órgãos, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito,
independentemente da participação acionárias detida. Há
presunção relativa de titularidade do controle em relação à
pessoa ou ao grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos
ou acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou
por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob
controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle;
ou (iii) sob controle comum que seja titular de ações que lhe
tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos
acionistas presentes nas nossas três últimas assembleias
gerais, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem
a maioria absoluta do capital votante.

PP II SPE

PP II SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., atual
denominação da BRPR XIX, sociedade de propósito específico
da qual detemos 50% do capital, que tem por objeto,
exclusivamente, a realização do empreendimento imobiliário
Condominio Panamerica Park II, nos imóveis contíguos de sua
propriedade, localizados na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Av. Guido Caloi, mediante construção por
terceiro.

Preço por Ação

O preço por Ação, que será fixado após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.

Primeiro Plano de Opção de Compra
de Ações

Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em nossa
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 16
de abril de 2007, pelo qual o Conselho de Administração pode
outorgar opções de compra de ações em favor de
determinados Diretores da Companhia. As opções
representarão o máximo de 10% do total de ações do nosso
capital social, existentes na data da concessão, e o preço de
exercício será o valor em moeda nacional equivalente a
US$4,00, corrigido pela taxa libor (6 meses).

Private Equity

Atividade financeira realizada por instituições que adotam
como estratégia investir em companhias fechadas ou de baixa
liquidez, como parte de composição de sua carteira, com o
objetivo de alanvancar seu desenvolvimento.
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Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento realizado
com Investidores Institucionais pelos Coordenadores,
conforme previsto no artigo 44 da Instrução CVM 400.

Programas de Opção de Compra de
Ações

Programas de opção de compra de ações, criados no âmbito
do Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações e do
Segundo Plano de Opção de Compra de Ações.

Prospecto Definitivo

O prospecto definitivo da Oferta.

Prospecto Preliminar ou Prospecto

Este prospecto preliminar da Oferta.

Prospectos

O Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, em conjunto.

Real ou R$

Moeda corrente do Brasil.

REC Alexandre Dumas

REC Alexandre Dumas S.A, antiga denominação de BRPR
XXIX.

Regulamento de Arbitragem

Regulamento de arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado, instituída pela BM&FBOVESPA, inclusive suas
posteriores modificações, que disciplina o procedimento de
arbitragem ao qual serão submetidos todos os conflitos
estabelecidos na cláusula compromissória inserida no Estatuto
Social da Companhia e constante dos termos de anuência dos
administradores e dos controladores.

Regulamento do Novo Mercado

Regulamento de listagem do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA, que disciplina os requisitos para negociação
de valores mobiliários de companhias abertas listadas no Novo
Mercado, estabelecendo regras diferenciadas para estas
companhias.

Retrofit

Processo de revitalização de edifícios, visando a mudança de
uso, modernização, atualização tecnológica e de segurança,
de forma a aumentar sua vida útil.

Safra

Banco J. Safra S.A.

Sale-Lease Back

Aquisição de um imóvel para locação imediata ao vendedor,
em termos e condições pré-estabelecidos.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

SECOVI

Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e
Administração de Imóveis.

Securities Act

Securities Act, de 1933, dos Estados Unidos, e alterações
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posteriores.
Securities and Exchange Commission Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos.
ou SEC
Segundo Plano de Opção de Compra
de Ações

Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na nossa
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, datada de 30 de
abril de 2008, pelo qual o Conselho de Administração pode
outorgar opções de compra de ações em favor de
determinados Colaboradores da Companhia. As opções
representarão o máximo de 10% do total de ações do nosso
capital social, existentes na data da concessão com preço de
exercício para o primeiro programa de R$12,36 por ação,
acrescido de 4% de juros ao ano e corrigido pelo índice IGP-M.

Traviú

Traviú Empreendimentos Imobiliários Ltda., antiga razão social
de BRPR XXXVII.

US GAAP

Princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA.

Vacância Financeira

Índice de desocupação de um ou mais imóveis demonstrado
em percentual de receita perdida por imóvel, calculado da
seguinte forma: (i) ABL vaga, multiplicada pelo valor do aluguel
potencial por metro quadrado, dividida pelo somatório de (ii)
receita total do nosso portfolio, descontos contratuais e
receitas perdidas em decorrência de vacância de todos os
imóveis de nosso portfolio desocupados.

Varejo

Modalidade de imóvel que possuímos e locamos,
caracterizados pela presença de lojas e que possuem fluxo
intenso de visitantes e clientes.

Ventura II A

Ventura II A - Fundo de Investimento Imobiliário, FII, estrutura
de investimento na qual detemos, em conjunto com nossas
subsidiárias BRPR III, BRPR X, BRPR XXV e BRPR XXVII
50% de participação, e é proprietária do Edifício Ventura.

Vinhedo

Vinhedo do Brasil Projetos Imobiliários Ltda., antiga razão
social de BRPR XXXI.
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Identificação

BR Properties S.A.

Registro na CVM

Obtido em 4 de janeiro de 2006.

Sede

Av. das Nações Unidas, n.º 12.495, Centro Empresarial
Berrini, Torre A - Torre Nações Unidas, 18º andar,
escritório 181, CEP 04578-000, São Paulo, SP

Diretoria de Relações
com Investidores

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Av. das Nações Unidas, n.° 12.495, Centro Empresarial
Berrini, Torre A - Torre Nações Unidas, 18º andar,
escritório 181, CEP 04578-000. O Diretor de Relações
com Investidores é Sr. Pedro Marcio Daltro dos Santos. O
telefone do departamento de relações com investidores é
(11) 3201-1000, o fax é (11) 3201-1001 e o e-mail é
ri@brpr.com.br.

Auditores Independentes

Para as demonstrações financeiras relativas aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2010 e 2009 e para o período de três meses encerrado
em 31 de março de 2011 e 2010, Ernst & Young Terco
Auditores Independentes S.S.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

Nossas Ações são listadas na BM&FBOVESPA sob o código
“BRPR3”, no segmento denominado Novo Mercado.

Jornais nos quais divulgamos
informações

As nossas publicações realizadas em decorrência da Lei
das Sociedades por Ações são divulgadas no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e no jornal ”Valor
Econômico”.

Websites Internet

O nosso website é www.brpr.com.br As informações
constantes do nosso website não são parte integrante
deste Prospecto, nem se encontram incorporadas por
referência a este.
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DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERÊNCIA
Os seguintes documentos, conforme arquivados na CVM, são incorporados por referência a este
Prospecto:
•

Nossas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2010 e 2009, parecer dos Auditores Independentes e nosso Relatório da
Administração;

•

Nossas Informações Trimestrais – ITR de 31 de março de 2011 e relatório de revisão dos
Auditores Independes; e

•

Formulário de Referência - Versão 06, entregue em 20 de junho de 2011.

Os documentos incorporados por referência a este Prospecto podem ser obtidos na nossa sede social,
por e-mail ou em nosso website, conforme abaixo:
BR Properties S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Av. das Nações Unidas, n.º 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre Nações Unidas,
18º andar, escritório 181, CEP 04578-000, São Paulo, SP
ri@brpr.com.br
www.brpr.com.br
•

Nossas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2010 e 2009, acompanhadas de parecer dos Auditores Independentes e nosso
Relatório da Administração:

Na nossa página www.brpr.com.br/ri, clicar em “Central de Resutados”, e novamente clicar em “Central
de Resultados”. Dentro da página, clicar na aba “2010”, abaixo da seção “Divulgação dos Resultados
2010”. Nesta página, clicar em “DF 2010”, na tabela localizada à direita.
•

Nossas Informações Trimestrais - ITR de 31 de março de 2011:

Na nossa página www.brpr.com.br/ri, clicar em “Central de Resutados”, e novamente clicar em “Central
de Resultados”. Dentro da página, clicar na aba “1T11”, abaixo da seção “Divulgação dos Resultados
2011”. Nesta página, clicar em “ITR 1T11 IFRS”, na tabela localizada à direita.
•

Formulário de Referência:

Na nossa página www.brpr.com.br/ri, clicar em “Central de Resutados”, e novamente clicar em “Central
de Resultados”. Dentro da página, clicar na aba “Formulário de Referência – Versão 06”.
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Adicionalmente, os referidos documentos poderão ser obtidos no website da CVM, conforme informação
abaixo:
•

Nossas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2010 e 2009, acompanhadas de parecer dos Auditores Independentes:

www.cvm.gov.br, em “ACESSO RÁPIDO” clicar em “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras informações”,
inserir o nome da Companhia e clicar em “Continuar”, posteriormente, clicar no nome da Companhia, em
seguida clicar em “Dados Econômico-Financeiros” e, por fim, no arquivo entregue em 18 de março de
2011, às 3:57.
•

Nossas Informações Trimestrais - ITR de 31 de março de 2011:

www.cvm.gov.br, em “ACESSO RÁPIDO” clicar em “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras informações”,
inserir o nome da Companhia e clicar em “Continuar”, posteriormente, clicar no nome da Companhia, em
seguida clicar em “ITR” e, por fim, no arquivo entregue em 20 de maio de 2011, às 17:59.
•

Formulário de Referência:

www.cvm.gov.br, em “ACESSO RÁPIDO” clicar em “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras informações”,
inserir o nome da Companhia e clicar em “Continuar”, posteriormente, clicar no nome da Companhia, em
seguida clicar em “Formulário de Referência”, “Versão 06” e, por fim, no arquivo entregue em 20 de junho
de 2011.
www.bmfbovespa.com.br
Na página, clicar em “empresas listadas”, digitar “BR Properties”, clicar em “BR Properties S.A.”, clicar na
guia “Relatórios Financeiros” e clicar em “2011 – Formulário de Referência, data de entrega 20 de junho
de 2011”.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO
Este Prospecto inclui estimativas e declarações acerca do futuro, inclusive nas seções “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos a Nós”, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “5.
Riscos de Mercado”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de
Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, as expectativas
atuais, estimativas das projeções futuras e tendências que afetam ou podem potencialmente vir a afetar o
nosso setor de atuação, a nossa participação de mercado, nossa reputação, os nossos negócios
operacionais, nossa situação financeira, o resultado das nossas operações, nossas margens, nosso fluxo
de caixa e/ou o preço de mercado das nossas ações ordinárias. Embora acreditemos que estas
estimativas e declarações futuras encontram-se baseadas em premissas razoáveis, estas estimativas e
declarações estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições e são feitas com base nas
informações de que atualmente dispomos.
Nossas estimativas e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo,
exemplificativamente:
•

mudanças no grau de investimento do Brasil;

•

intervenções governamentais que resultem em alterações na economia, tributos, tarifas ou
ambiente regulatório no Brasil;

•

inflação, desvalorização do Real e flutuações das taxas de juros;

•

efeitos da crise econômica mundial sobre os mercados em que atuamos;

•

os índices de correção dos nossos contratos de locação e os indexadores e taxas de juros de
nossas dívidas;

•

aumentos nos preços das Commodities, em relação à construção de imóveis comerciais na
modalidade Build to Suit, ou outros custos operacionais do nosso setor;

•

aumento da concorrência no setor imobiliário corporativo brasileiro, mudanças na demanda por
serviços e produtos imobiliários, pressões sobre a formação de preços, introdução de novos
serviços por nossos concorrentes, mudanças nas condições financeiras de nossos clientes;

•

alterações e cumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis ao nosso setor, inclusive as
ambientais;

•

a renovação dos nossos contratos de locação com nossos clientes;

•

decisões das empresas em geral de imobilizar parte de seu patrimônio e não mais arcar com
despesas de locação;

•

alteração dos membros da nossa alta administração ou a nossa capacidade de atrair e manter
pessoal adicional para integrá-la;
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•

nossa capacidade de implementar nossa estratégia e de dirigir nossos negócios no futuro;

•

cobertura de nossas apólices de seguros;

•

alterações no portfólio de imóveis e perspectivas de receitas e despesas decorrentes de nossas
atividades;

•

eventos de força maior; e

•

outros fatores de risco discutidos na seção “Sumário da Companhia - Principais Fatores de Risco
relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta” e nos itens “4. Fatores de
Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados que
podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas sobre o
futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”,
“pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o
futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro incluem informações pertinentes
a resultados e projeções, estratégia, planos de financiamentos, posição concorrencial, dinâmica setorial,
oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da
concorrência. Tais estimativas e perspectivas para o futuro referem-se apenas à data em que foram
expressas, e nem nós, nem o Coordenador Líder assumem a obrigação de atualizar publicamente ou
revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de
quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e perspectivas
para o futuro constantes neste Prospecto podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas
limitações, os investidores não devem tomar suas decisões de investimento exclusivamente com base
nas estimativas e perspectivas para o futuro contidas neste Prospecto.
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO E OUTRAS INFORMAÇÕES
As informações de mercado e sobre a posição competitiva no nosso setor de atuação, incluindo
estimativas de mercado, apresentadas ao longo deste Prospecto, foram obtidas por meio de pesquisas
internas, pesquisas de mercado, informações públicas e publicações do setor. Fazemos tais declarações
com base em informações obtidas de fontes que consideramos confiáveis, tais como ABRASCE, CBRE,
IBGE e Banco Central, entre outras.
Publicações correlatas à nossa atividade e publicações governamentais mencionadas neste Prospecto
declaram que as informações foram obtidas em fontes tidas como confiáveis, mas que não garantem a
precisão e completude das informações apresentadas. Apesar de não termos motivos para acreditar que
quaisquer dessas informações ou publicações sejam imprecisas em qualquer aspecto relevante, não
verificamos, independentemente, a posição competitiva, a participação de mercado, o tamanho do
mercado, o crescimento do mercado e outras informações constantes de tais publicações.
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Este sumário é apenas um resumo de nossas informações. As informações contidas nesta seção são
consistentes com as informações completas sobre nós que estão no nosso Formulário de Referência.
Leia-o antes de aceitar a Oferta.
VISÃO GERAL
Acreditamos ser uma das principais empresas de investimento em imóveis comerciais de renda do Brasil.
Temos como foco a aquisição, locação, administração, incorporação e venda de imóveis comerciais,
especialmente imóveis qualificados como Escritórios, Galpões e lojas de varejo, localizados nas
principais regiões metropolitanas do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte.
Nosso objetivo é adquirir imóveis comerciais estrategicamente localizados, que julgamos ter forte
potencial de rentabilidade e valorização, e auferir receitas de locação por meio de administração proativa
e dinâmica, visando criar valor aos imóveis de nossa propriedade, o que implica investimentos em
melhorias, expansão com aumento de área locável e redução de custos de ocupação.
Dedicamos especial atenção ao relacionamento com nossos inquilinos, de forma a sermos efetivamente
provedores de soluções imobiliárias para as empresas ocupantes dos nossos imóveis, antecipando
tendências e necessidades do mercado em que atuamos. Em nossas aquisições, buscamos
preferencialmente imóveis comerciais que já estejam gerando receitas de locação, avaliando de forma
cuidadosa as características e informações cadastrais dos locatários. Monitoramos permanentemente o
mercado imobiliário comercial brasileiro a fim de antecipar tendências, conhecer a oferta e a demanda
nas diversas regiões de nossa atuação, de forma a avaliar oportunidades de aquisição e também realizar
ganhos relativos à valorização dos imóveis por meio de sua venda. Nossa estratégia de negócios inclui
também a aquisição de imóveis na modalidade de Sale-Lease-Back, desenvolvimentos Build to Suit e,
ainda, a incorporação de empreendimentos imobiliários comerciais, com a finalidade precípua de mantêlos em carteira para renda.
Adotamos um modelo de negócio integrado e completo, com equipes internas dedicadas a cada fase das
atividades que desenvolvemos, desde a identificação de oportunidades de aquisição de imóveis,
realização de diligências rigorosas sobre o imóvel e inquilinos, administração predial, locação das
eventuais áreas vagas e até a possível venda do imóvel. Este modelo nos permite potencializar a
geração de receita durante a permanência do imóvel no nosso portfólio e resulta em baixa volatilidade e
ganhos com a venda dos ativos após o período de maturação do investimento. Nossa estrutura
operacional é completa, composta de todas as áreas de atuação do negócio imobiliário comercial.
Buscamos em nossos investimentos desenvolver estruturas de financiamento autossuficientes, nas quais
a amortização é compatível com as nossas receitas e ocorre, preferencialmente, durante o período das
locações. Detemos participação integral ou controlamos 83 dos 93 imóveis que compõem nosso portfólio
e nos projetos de incorporação, buscamos sempre deter participação, no mínimo, igual as dos demais
sócios.
Começamos a desenvolver nossas atividades operacionais em abril de 2007 e, em 31 de março de 2011,
gerenciávamos e administrávamos 29 imóveis localizados, principalmente, nas regiões metropolitanas de
São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Adicionalmente, na data do presente Prospecto,
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possuímos cinco imóveis em desenvolvimento os quais, uma vez finalizados, irão adicionar 191.451 m2
de ABL ao nosso portfólio. Tais propriedades possuem valor de mercado aproximadamente de R$161
milhões conforme estimativa da CBRE e nossas estimativas internas. Nosso portfólio tem baixa taxa de
Vacância Financeira, que na data deste Prospecto é de: (i) 5,5% para nossos edifícios de Escritório, (ii)
0,7% para nossos Galpões, e (iii) 0,0% para nosso imóvel de Varejo. Para uma descrição detalhada
sobre o nosso portfólio, veja o item “7.9 – Outras Informações Relevantes” do Formulário de Referência
incorporado por referência a este Prospecto.
O quadro abaixo fornece as principais informações sobre os ativos que compõem nosso portfólio em 31 de
março de 2011:
Valor do
Natureza do

Vacância

Aluguel

Imóvel

Unidades

Mensal

( )

Valor de Mercado dos Imóveis ¹

Financeira

ABL

(R$ milhões)

(R$ milhões)

%

(m²)

38

12,11

2.590

56,7%

289.045

25,1%

Galpões

26

12,06

1.574

34,5%

760.868

66,1%

0,7%

Varejo (²)

29

3,14

403

8,8%

100.886

8,8%

0,0%

Total

93

27,32

4.567

100,0%

1.150.799

100,0%

6,2%

Escritórios

%

%
5,5%

______________________
(1)
Reavaliação CBRE realizada em 31 dezembro de 2010 e nossa estimativa, não considera imóveis em desenvolvimento.
(2)
Nossas lojas de varejo restringem-se a lojas de departamento de grandes redes e lojas únicas.

O quadro abaixo apresenta as nossas principais informações financeiras consolidadas para os períodos
abaixo indicados:
Período de três meses findo

Exercício social encerrado em

em 31 de março de

31 de dezembro de

2011

2010

2010

2009

Análise Comparativa
1ºTRI 2010 x

2009x

1ºTRI 2011

2010

(em milhares de reais, exceto percentuais)
Receita Bruta

84.860

39.865

223.437

125.703

112,9%

77,7%

Receita Líquida

77.777

35.267

204.464

112.748

120,5%

81,3%

68.684

29.419

178.425

91.143

133,5%

95,8%

88,3%

83,4%

87,3%

80,8%

4,9 p.p.

6,5 p.p.

(1)

EBITDA Ajustado

(2)

Margem EBITDA Ajustado
(3)

149.168

-

300.305

79.921

n/a

275,8%

Dívida de Longo Prazo

1.947.872

-

1.544.414

556.457

n/a

177,5%

Dívida Bruta

2.097.040

-

1.844.719

636.378

n/a

189,9%

Dívida de Curto Prazo

Total de Ativos

5.323.710

-

5.105.236

1.984.872

n/a

157,2%

Propriedades para investimento

4.751.396

-

4.770.625

1.814.426

n/a

162,9%

______________________
O EBITDA e EBITDA Ajustado são indicadores financeiros utilizados para avaliar o resultado de empresas, sem a influência de sua estrutura de
capital, de efeitos tributários e outros impactos contábeis sem reflexo direto no fluxo de caixa da empresa. Acreditamos que o EBITDA e EBITDA
Ajustado são informações adicionais às nossas demonstrações financeiras, mas não são medições contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e IFRS, e não devem ser utilizados como substitutos para o lucro líquido e fluxo de caixa operacional, como
indicadores de desempenho operacional, nem tampouco como indicadores de liquidez. Vide a nossa definição de EBITDA e EBITDA Ajustado no
item 3.2 do nosso Formulário de Referência.
(2)
Representa o EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida.
(3)
Inclui investimentos financeiros derivativos.

(1)

40

SUMÁRIO DA COMPANHIA

Acreditamos que a combinação de indicadores econômicos positivos, somada à aparente fragmentação e
o baixo índice de profissionalização do mercado brasileiro de imóveis comerciais, de acordo com nossas
estimativas, cria um cenário propício para a aquisição de imóveis comerciais e para o desenvolvimento
de nossas atividades. Assim, acreditamos também que o setor de imóveis comerciais no Brasil apresenta
grande potencial de crescimento e consolidação, com potencial valorização dos imóveis no médio prazo.
Por essa razão, vislumbramos excelentes oportunidades de negócios em nossa área de atuação.
A diversificação, experiência e credibilidade de nossos Administradores e principais acionistas, aliadas a
uma atitude eficaz e focada na aquisição de ativos contribui decisivamente para o sucesso de nossos
negócios. Nossa experiência e profundo conhecimento de nosso mercado de atuação nos permite
antecipar tendências do mercado e ajustar o nosso portfólio de modo a atender às diferentes demandas
de potenciais ocupantes.
O setor imobiliário brasileiro passa por fase de consolidação e reestruturação. Nós e nossos acionistas
somos procurados por outras companhias do setor e seus sócios e analisamos as potenciais operações
estratégicas constantemente. Não existe neste momento qualquer operação estratégica em fase de
implementação nos envolvendo ou envolvendo nossos acionistas que seja de nosso conhecimento.
NOSSOS PONTOS FORTES
Acreditamos que as nossas vantagens competitivas incluem:
•

Portfólio de imóveis de qualidade, de ocupação variada e estrategicamente localizados em
áreas com grande potencial de valorização. Os imóveis comerciais que compõem nosso
portfólio têm um perfil diversificado em termos de (i) ocupação, com locatários de variados
setores da economia brasileira, como instituições financeiras, grandes grupos industriais
nacionais e multinacionais, serviços de comunicação, manufatura, distribuição e logística; (ii)
utilização, com Escritórios e Galpões, inclusive na área de logística, (iii) área, com salas
comerciais, andares corridos, edifícios multi e mono usuário, (iv) localização geográfica, nos
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, nos quais contamos com prédios
em áreas de fácil acesso e com boa infra-estrutura de transporte. Grande parte dos nossos
edifícios possui estrutura e sistemas eficientes que proporcionam conforto, segurança e
economia de custos aos nossos locatários, o que contribui para a reduzida taxa de Vacância
Financeira dos nossos imóveis. Como resultado da qualidade de nossos imóveis, conseguimos
atrair como locatários empresas de variados segmentos da economia brasileira, o que se reflete
no nosso baixo índice de inadimplência. Os nossos contratos de aluguel têm vencimentos
distribuídos no curto, médio e longo prazos, contribuindo para a redução de riscos operacionais e
financeiros e, ao mesmo tempo, permitindo o ajuste de certos contratos de aluguel para
parâmetros de mercado periodicamente. Todos os nossos contratos de locação têm cláusula de
reajuste anual de acordo com índices de correção de inflação (IGP-M, IGP-DI, IPCA e INPC).

•

Modelo de negócio diferenciado, com posicionamento de liderança e consolidação na
indústria. Adotamos um modelo de negócios completo e integrado, pautado na capacidade
diferenciada de originação de ativos, que, acreditamos, que nos confere uma importante
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vantagem em relação aos nossos concorrentes, impulsionando a nossa liderança no setor e no
processo de consolidação. Possuímos equipes internas dedicadas a todas as fases de nossas
atividades, incluindo uma área de investimentos composta por um diretor e cinco especialistas,
focada na prospecção, análise e aquisição de novos imóveis e investimentos, o que nos permite
dedicação integral à identificação e avaliação de oportunidades nos principais mercados do
Brasil. Possuímos uma extensa rede de contatos, sólida reputação entre os proprietários de
imóveis e terrenos, corretores e agentes financiadores. Como resultado, não dependemos
exclusivamente de corretoras de imóveis para buscar oportunidades de investimento, o que nos
proporciona importante vantagem competitiva para assumirmos uma posição de liderança no
setor e no processo de consolidação da indústria imobiliária brasileira.
•

Experiência extensa e diversificada de nossa Administração. Contamos com executivos com
mais de 20 anos de experiência no setor imobiliário brasileiro, em especial no segmento de
imóveis comerciais, bem como executivos qualificados e reconhecidos nos segmentos financeiro
e de gestão de empresas. Acreditamos que a combinação de experiências complementares de
nossos executivos, possibilita a formação de time de profissionais capacitados a identificar, com
eficiência, oportunidades relacionadas à aquisição, estruturas de financiamento, administração e
venda de imóveis comerciais, contribuindo de maneira fundamental para a condução bem
sucedida de nossos negócios. A experiência acumulada e diversificada de nossos
Administradores, aliada à sua visão empreendedora e inovadora, focada em resultados, permitenos encontrar e aproveitar as melhores oportunidades de negócio de forma a gerar valor para os
nossos acionistas.

•

Capacidade de estruturação financeira. Estabelecemos acordos operacionais ou limites de
crédito com três dos principais bancos comerciais brasileiros, o Itaú BBA, o Banco Bradesco S.A.
e o Santander, visando permitir a obtenção de recursos para o financiamento das nossas
aquisições. A quase totalidade de nossas aquisições, até a data deste Prospecto, foi financiada
em grande parte com dívidas de longo prazo e custo compatível com os retornos proporcionados
pelas locações auferidas dos nossos imóveis. Buscamos estruturar nossas aquisições de forma a
possibilitar o autofinanciamento dos imóveis por nós adquiridos ou a serem adquiridos, ou seja,
as receitas de locação conseguem cobrir integralmente parcelas dos financiamentos, inclusive o
pagamento de juros e a amortização da dívida. Na contratação de financiamentos, buscamos
alternativas que nos permitam gerar spread financeiro positivo entre as receitas de locação que
recebemos e o custo do financiamento para a aquisição do respectivo imóvel locado. A maior
parte de nosso endividamento é composta por dívidas de longo prazo, sendo que em 31 de
março de 2011, o prazo médio de vencimento de nossas dívidas era de aproximadamente 4,8
anos.

•

Implementação de políticas de sustentabilidade. Temos o compromisso de equipar nossos
imóveis com equipamentos e infra-estrutura adequados, com objetivo de reduzir o consumo de
energia e não agredir o meio ambiente. Mantemos em alguns dos nossos imóveis de natureza
industrial processos permanentes de monitoramento da qualidade de efluentes e contaminação
do solo. Em boa parte dos nossos imóveis já adotamos processos de coleta seletiva de lixo.
Nossa empresa é membro fundador no Brasil do Green Building Council, na qual quatro de
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nossos Colaboradores são profissionais certificados. Todos os nossos projetos de incorporação
em desenvolvimento estão visando à obtenção das certificações Leed. Acreditamos que exista no
país demanda crescente por imóveis que adotem elevados padrões de sustentabilidade, o que,
somado à oferta limitada deste tipo de empreendimento, tende a garantir alto potencial de
valorização destes imóveis.
•

Qualidade, reputação e experiência de nossos principais acionistas. Alguns de nossos
principais acionistas são fundos de Private Equity com grande experiência e tradição de sucesso na
administração de companhias no setor imobiliário. Além de gerar oportunidades de negócios como
resultado de sua reputação e extensa rede de contatos, os nossos principais acionistas participam
ativamente da análise e discussão de propostas de aquisições, alienações, incorporações de
imóveis comerciais e do desenvolvimento de estruturas de investimento e financiamento, buscando
sempre os mais elevados níveis de eficiência e rentabilidade. A experiência dos nossos principais
acionistas em investimentos em companhias abertas resulta na definição de rígidos e elevados
padrões de governança corporativa e controles internos. Acreditamos que a qualidade, o
reconhecimento, a experiência e a trajetória de sucesso de nossos principais acionistas contribui
fortemente para a originação e o aproveitamento de oportunidades de investimento em nosso
mercado de atuação.

NOSSAS ESTRATÉGIAS
Pretendemos adotar as seguintes estratégias para alavancar nosso crescimento e agregar valor aos
nossos acionistas:
•

Rápida expansão do portfólio, acompanhando o crescimento do mercado. O atual cenário
macroeconômico brasileiro, com taxas de juros em níveis historicamente baixos e estabilidade
inflacionária, além de outros indicadores econômicos favoráveis, reflete-se de maneira bastante
positiva em nosso mercado de atuação, aumentando a procura por imóveis comerciais,
principalmente em regiões metropolitanas. Assim, acreditamos que a atual fase da economia
brasileira seja uma oportunidade única para a expansão de nossas atividades e concretização de
nossos objetivos. Pretendemos aproveitar o cenário favorável para aumentar rapidamente o nosso
portfólio de imóveis, beneficiando-nos da crescente demanda do mercado, por meio de uma gestão
ativa e focada no aumento das receitas de locação e da valorização dos nossos imóveis. Acreditamos
que uma parcela significativa do nosso crescimento futuro será proveniente da nossa capacidade de
adquirir novos imóveis e/ou sociedades que detenham imóveis, de ampliar nossa participação nas
regiões mais atrativas do Brasil. Não obstante adotarmos uma política de crescimento agressiva, não
transigimos quanto à realização de processos completos e profundos de auditoria no período que
antecede as nossas aquisições, recorrendo a consultores externos nas áreas legal, técnica de
engenharia e de avaliação ambiental, financeira e fiscal, quando a situação assim exige. Todos os
nossos processos de aquisição de imóveis têm a participação de consultores legais independentes.

•

Diversificação do nosso portfólio de imóveis, com foco na criação de valor. Temos um portfólio
diversificado de imóveis, em termos de localização, perfil de locatário e setor de atuação do locatário,
o que acreditamos mitigar os riscos operacionais e financeiros aos quais estamos expostos.
Pretendemos expandir nossas atividades com a contínua diversificação de nosso portfólio de imóveis
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e com a aquisição e/ou incorporação de imóveis com características compatíveis com nossas metas
de rentabilidade. Entendemos que, além das regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de
Janeiro, existem outras regiões no Brasil com elevado potencial de demanda por imóveis comerciais,
para onde pretendemos expandir nossa atuação. Podemos adquirir ou incorporar imóveis total ou
parcialmente, em localidades diversas e de padrões variados e com um único ou com vários
locatários. O critério de aquisição ou incorporação será preponderantemente baseado na adição de
valor para nossos acionistas por meio de investimentos que permitam retorno adequado. Acreditamos
que essa flexibilidade nos confere importante diferencial competitivo em relação aos nossos
concorrentes, possibilitando que tenhamos um crescimento rápido, sólido e sustentável.
•

Valorização dos nossos ativos por meio de uma gestão ativa e com foco na geração de
valor. Buscamos identificar oportunidades e necessidades de modernização e atualização
tecnológica dos nossos imóveis, com a implantação de sistemas operacionais e equipamentos
mais eficientes e econômicos, tais como sistemas de supervisão e automação predial para
gerenciamento e racionalização do consumo de energia elétrica, elevadores inteligentes e
sistemas de ar-condicionado que preservam energia, entre outras medidas, visando à valorização
das propriedades de nosso portfólio. Acreditamos que nossa experiência acumulada na análise
de empreendimentos comerciais, aliada ao conhecimento e ao entendimento que temos do
mercado imobiliário, dos nossos locatários e de suas necessidades de negócio são diferenciais
que nos permitem executar de modo eficaz tais investimentos. Adicionalmente, nossa gestão
ativa foca na redução de custos de administração condominial e a exploração de rendas
acessórias, tais como estacionamentos e publicidade. A redução do valor de condomínio por m²
de ABL é importante, na medida em que possibilita o aumento do valor do aluguel e de nossa
receita, sem aumentar o custo de ocupação total dos nossos locatários. A gestão ativa possibilita
ainda reconhecer quando o imóvel atingiu sua maturidade em termos de valorização e, portanto,
fornece dados precisos para determinarmos o melhor momento de venda. Além de melhorias à
infraestrutura do imóvel, buscamos manter relacionamento ativo com todos os locatários dos
nossos imóveis, com o objetivo de identificar oportunidades de expansão e possíveis
realocações, mantendo baixas taxas de Vacância Financeira e aumentando nosso potencial de
receita com os clientes existentes.

•

Manutenção de padrões de excelência em gestão. Pretendemos manter o nosso elevado
padrão de excelência em gestão operacional, financeira e de pessoas, com a consolidação da
política de meritocracia e remuneração variável baseada em metas previamente definidas e o
constante acompanhamento sistemático dos nossos indicadores de desempenho. Dedicaremos
especial atenção à atração, à retenção e ao incentivo aos nossos Colaboradores, buscando
alinhar os seus interesses aos interesses dos nossos acionistas, inclusive por meio de programa
de opção de compra de ações. Para maiores informações sobre os nossos programas de opção
de compra de ações, veja a seção “Diluição – Planos de Opção de Compra de Ações”, na página
104 deste Prospecto e no item “13.4 – Plano de remuneração baseado em ações do conselho de
administração e diretoria estatutária” do Formulário de Referência incorporado por referência a
este Prospecto.

•

Manutenção de disciplina financeira e crescimento responsável. Pretendemos continuar a
estruturar nossos financiamentos de forma a evitar a necessidade de captação de recursos para
capital de giro. Para tanto, buscaremos aumentar nossas operações com financiamentos de
longo prazo e baixo custo vinculados a imóveis com locações predefinidas, permitindo que as

44

SUMÁRIO DA COMPANHIA

receitas de locação do imóvel sejam suficientes para o pagamento das parcelas dos
financiamentos. Manteremos também a busca por estruturas de financiamento que nos permitam
gerar um spread financeiro entre as receitas de locação e o custo do financiamento para a
aquisição do respectivo imóvel. Neste sentido, podemos ainda repactuar determinados
financiamentos, visando a reduzir custos e utilizando os recursos para a realização de novas
aquisições. Não obstante, pretendemos utilizar capital próprio também em algumas aquisições e
na modernização e atualização tecnológica dos nossos imóveis, sempre levando em
consideração a projeção de fluxo de caixa de forma a não comprometer a nossa liquidez.
Pretendemos, também, otimizar nossa estrutura de capital para gerar o máximo de valor para os
nossos acionistas, mantendo um nível adequado de custos e riscos financeiros.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS A NÓS
Esta seção contempla, por exigência do inciso IV, parágrafo 3º, do artigo 40, da Instrução CVM 400,
apenas alguns dos fatores de risco relacionados a nós. Esta seção não descreve todos os fatores de
risco relativos a nós e nossas atividades, os quais o investidor deve considerar antes de subscrever as
Ações no âmbito da Oferta.
Abaixo estão incluídos apenas cinco principais fatores de risco que nos afetam. Para maiores
informações, ver a seção “Fatores de Risco”, que se inicia na página 94 deste Prospecto, e as seções “4.
Fatores de risco” e “5 Riscos e Mercado” do Formulário de Referência.
Podemos não ser capazes de renovar os contratos de locação com nossos clientes e a rescisão
de contratos de locação ou a obrigatoriedade de sua renovação, nos termos da Lei n° 8.245/91
(“Lei de Locação”), em termos não favoráveis a nós pode nos afetar de forma adversa.
A maioria dos contratos de locação firmados com nossos locatários possui prazos que variam de três a
dez anos. Uma vez encerrados, podemos não ser capazes de renová-los ou, em caso de renovação,
podemos não ser capazes de assegurar condições tão ou mais favoráveis para nós quanto às atuais.
Caso não consigamos renovar esses contratos em termos favoráveis a nós, podemos não encontrar
novos clientes para locar tais empreendimentos, consequentemente, nossos resultados poderão ser
adversamente afetados.
Adicionalmente, os contratos de locação celebrados entre nós e os nossos locatários são regidos pela Lei
de Locação, que, em algumas situações, os garante determinados direitos. Dentre tais direitos, o
locatário de imóvel comercial pode, preenchidas algumas condições previstas na lei, se valer da ação
renovatória de aluguel para permanecer em um imóvel, sem que possamos desocupar o espaço. Além
disso, através de tal ação renovatória, o locatário pode também pleitear a revisão do valor da locação,
ficando a critério do Poder Judiciário a definição do valor final do contrato. Nessas situações, podemos
ficar sujeitos à interpretação e à decisão pelo Juiz quanto ao valor que podemos cobrar de aluguel,
podendo eventualmente ter que cobrar um valor menor do que pretendíamos. Caso não sejamos capazes
de desocupar um imóvel do qual tenhamos necessidade ou não possamos cobrar o valor que
pretendemos de aluguel para determinado imóvel, os nossos resultados podem ser afetados
adversamente.
Vale destacar que, decorridos três anos de vigência do contrato de locação ou da última vez que o
aluguel foi colocado a valor de mercado, poderá qualquer das partes pleitear a revisão do valor do
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aluguel, mediante ação revisional, ficando também a critério do Poder Judiciário a definição do valor final
do referido contrato, o que pode acarretar na diminuição do valor pago pelo locatário, afetando
adversamente nossos resultados.
Além disso, as operações da modalidade construção sob medida (“Build to Suit”), na qual atuamos, são
realizadas por meio de contratos de locação atípicos e foram recentemente introduzidas no mercado
imobiliário brasileiro, não tendo sido, até a presente data, objeto de legislação própria e inexistindo
jurisprudência consolidada a seu respeito. Dessa forma, estaremos sujeitos ao risco de nossos clientes
descumprirem suas obrigações contratuais, postularem em juízo a desconsideração da operação de Build
to Suit como operação única, e utilizarem-se de prerrogativas de locatários nas locações comuns, quais
sejam: (i) direito à revisão do aluguel a cada três anos, com o objetivo de adequar o aluguel ao valor de
mercado; (ii) devolução do imóvel antes do término do prazo contratual, mediante pagamento da multa
contratual, hipótese na qual o pagamento cumulativo do valor da indenização poderá ser questionado; e
(iii) revisão do valor do aluguel no caso de redução, por conveniência ou necessidade do locatário, da
área utilizada dentro do imóvel. Caso qualquer destas hipóteses venha a se concretizar, nossa condição
financeira, nossos resultados operacionais e nossa capacidade de implementar nossa estratégia poderão
ser afetados de forma adversa.
Poderemos estar expostos a casos de resilição contratual por parte de nossos locatários, bem
como casos de inadimplência.
Estruturamos as aquisições de nossos imóveis de forma a possibilitar o seu autofinanciamento,
assegurando que as parcelas dos financiamentos sejam integralmente cobertas pelas receitas advindas
de sua locação, sem necessidade de capital adicional. Assim, caso qualquer de nossos locatários
rescinda o respectivo contrato de locação ou se torne inadimplente, seremos obrigados a utilizar recursos
próprios ou recorrer a fontes de financiamento adicionais para cobrir as parcelas dos financiamentos
relativos ao imóvel, o que poderá afetar adversamente nossos negócios e resultados operacionais.
O descasamento entre os índices de correção dos nossos contratos de locação e das nossas
dívidas poderá ter um efeito adverso sobre nós.
Em 31 de março de 2011, parte do nosso endividamento total era atrelado às taxas do mercado
financeiro brasileiro ou a taxas flutuantes de juros, enquanto as nossas receitas eram atreladas à
variação de índices de preços, em especial Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela FGV
(“IGP-M”). Possuímos endividamento em dólar, portanto, na hipótese de haver descasamento significativo
entre os índices de reajuste das nossas receitas e a remuneração dos nossos passivos, poderemos ser
afetados adversamente. Vale ainda ressaltar que nossas receitas operacionais, cujo fluxo de caixa
baseia-se em nossa capacidade de pagar ou refinanciar as ações, são derivadas inteiramente em reais,
enquanto os pagamentos sob as ações serão feitos em dólares dos Estados Unidos. Nossa exposição à
moeda estrangeira dá margem a riscos de mercado associados aos movimentos da taxa de câmbio real
frente ao dólar dos EUA. Qualquer desvalorização do real frente ao dólar dos EUA irá aumentar o custo
em reais das ações nominais em dólares americanos, podendo gerar um efeito adverso sobre o nosso
fluxo de caixa, situação financeira e resultados operacionais.
Podemos incorrer em custos não previstos e em atrasos para a conclusão de projetos.
Poderemos adquirir propriedades ainda não construídas ou parcialmente construídas com o propósito de
desenvolvimento de projetos Build to Suit para potenciais locatários. Além disso, ocasionalmente

46

SUMÁRIO DA COMPANHIA

poderemos participar de incorporações. Dentre os principais riscos relacionados a projetos Build to Suit e
incorporações, ressaltamos a necessidade de incorrer custos acima do orçado e o não cumprimento de
prazos de conclusão e entrega do imóvel. Em alguns casos assumiremos tais riscos, que podem resultar
na possibilidade de termos que adiantar recursos para cobrir tais custos acima do orçado (que não
seriam recuperados com as receitas provenientes de aluguel), e/ou de incorrermos em atraso no início de
geração de receitas de aluguel. Tais fatores podem reduzir as taxas de retorno de determinado projeto
e/ou impactar negativamente nosso resultado operacional.
Aquisições de imóveis comerciais podem nos expor a contingências inesperadas que poderão
nos causar um efeito adverso relevante.
Aquisições nos expõem a riscos de exposição a contingências referentes aos imóveis adquiridos ou
passivos dos imóveis incorridos anteriormente à sua aquisição. Podem existir também questionamentos
sobre a titularidade do terreno em que os imóveis adquiridos são localizados ou mesmo sobre a
titularidade dos imóveis em si. O processo de auditoria (due diligence) que conduzimos em relação a uma
aquisição e quaisquer garantias contratuais ou indenizações que possamos receber dos vendedores de
tais imóveis podem não ser suficientes para antecipar, nos proteger ou nos compensar por eventuais
contingências que surjam após a efetiva aquisição do respectivo imóvel. Uma contingência significativa
associada a qualquer de nossas aquisições pode nos causar um efeito adverso relevante.
BREVE HISTÓRICO
Fomos constituídos em 26 de maio de 2004, sob a denominação social de Itarema Participações S.A.,
como resultado de uma cisão parcial da empresa Cabinda Participações S.A., que tinha por objeto social
a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista ou em consórcios, no Brasil ou no exterior.
Em 11 de dezembro de 2006, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a cisão parcial da Itarema
Participações S.A., com a transferência de parcelas de seu patrimônio líquido para quatro novas
sociedades, tendo sido mantido o mesmo objeto social para as quatro novas sociedades. A operação de
cisão teve como objetivo a segmentação dos investimentos da Itarema Participações S.A.,
proporcionando maior eficiência operacional, sem a descontinuidade de suas atividades.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de dezembro de 2006, foram aprovadas (i) a
alteração da nossa denominação para BR Properties S.A., (ii) alteração do nosso objeto social de
“participação em outras sociedades como sócia ou acionista ou em consócio no país ou no exterior ” para
“a aquisição, administração, arrendamento e venda de imóveis comerciais no país, principalmente
edifícios e andares comerciais e de escritórios, lojas de varejo e armazéns, desde que todos os ativos
sejam ativos existentes ou construídos sob medida (built to suit), que sejam objeto de contratos de
locação já firmados. O objeto social não contempla investimentos pela Companhia em shopping centers.
A aquisição de ativos dar-se-á por meio de sociedades de propósito específico nas quais a Companhia
alocará seus investimentos. Para fins de realização do seu objeto social, a Companhia pode deter ações
ou quotas de outras sociedades ou associações. A Companhia não está obrigada a deter qualquer ativo
durante qualquer período de tempo, podendo vender os referidos ativos quando entender estar em
conformidade com os interesses da Companhia.” e (iii) reformulação do nosso Estatuto Social, além do
ingresso de novos acionistas, sendo tais acionistas, acionistas estrangeiros, conforme a seguir descritos:
Tudor Proprietary Trading LLC, Tudor Brazil Investments LLC, Private Equity Partners A LLC (“PEPA”),
Private Equity Partners B LLC (“PEPB”), REIC Brasil Holding LLC (“REIC Brasil”), Laugar S.A. (“Laugar”),
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Peter L. Malkin Family 2000 LLC (“Peter Malkin”), Talisman Special Purpose Fund Ltd. (“Talisman”),
Castlerigg Latin American Investiments LLC (“Castlerigg”) e GP Investments Ltd. (“GP Investments”). Em
16 de abril de 2007, a Caraíbas Participações Ltda. (“Caraíbas”), uma sociedade controlada pelo Sr.
Claudio Bruni, nosso Diretor Presidente, ingressou em nosso quadro de acionistas.
Em 6 de outubro de 2009, em Assembleia Geral Extraordinária, os nossos acionistas aprovaram o
aumento de nosso capital e o ingresso de novos sócios, dentre estes, acionistas estrangeiros, levantando
recursos no montante de R$220,9 milhões. O aumento de capital foi subscrito por PEPA, Dynamo Brasil
Fundo de Investimento em Participações, Sheares Investments B.V, Peter Malkin, João Roberto Marinho,
José Roberto Marinho, Prima Investments LLC, Etoile Investments LLC, Orsay Investments LLC, RIT
Capital Partners PLC, Causeway Properties LLC e Osprey Fund LLC.
Em 3 de fevereiro de 2010, nossos acionistas, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, aprovaram,
por unanimidade (i) o aumento de nosso capital social; (ii) o grupamento das ações ordinárias
representativas de nosso capital social, à razão de 4 para 1, sem alteração do valor do nosso capital
social e do limite de nosso capital autorizado, de 400.000.000 ações, e com cancelamento de frações
decorrentes do grupamento. Em decorrência desta deliberação e do aumento de capital aprovado nessa
Assembleia geral Extraordinária, o nosso capital social passou a ser de R$819.209.899,36, representado
por 81.607.272 ações ordinária de nossa emissão (iii) a reformulação e consolidação de nosso Estatuto
Social, inclusive, para permitir a nossa inserção no segmento diferenciado de governança coorporativa do
Novo Mercado; (iv) a renúncia e eleição de membros do nosso Conselho de Administração; (v) a nossa
adesão ao Novo Mercado; (vi) a realização da oferta pública primária e secundária de ações de Oferta,
dentre outras matérias.
Em 4 de março de 2010, em decorrência da realização da Oferta foi aprovado, dentro do limite de capital
autorizado em nosso Estatuto Social, o aumento do nosso capital social mediante a emissão, para
subscrição pública, de 57.500.000 ações ordinárias de nossa emissão.
Em 30 de setembro de 2010, em Reunião do Conselho de Administração, aprovamos a emissão de
bônus perpétuos no valor de US$200 milhões, naquela data, sem prazo de vigência e/ou prazo de
vencimento, podendo, ser resgatados facultativa e antecipadamente por nós a partir de 7 de outubro de
2015. Contudo os bônus perpétuos foram efetivamente emitidos em 7 de outubro de 2010 e são listados
na Bolsa de Valores de Luxemburgo e negociados no Euro MTF e pagarão juros de 9% ao ano,
trimestralmente, sempre nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. Os recursos líquidos provenientes
da emissão dos bônus perpétuos foram utilizados para o desenvolvimento dos nossos negócios, tais
como a aquisição de propriedades, diretamente ou por meio da aquisição de companhias que detenham
referidas propriedades, e para incrementar o nosso capital de giro.
Em 19 de janeiro de 2011, emitimos bônus perpétuos no valor total de US$ 85 milhões adicionais aos
bônus perpétuos emitidos em 7 de outubro de 2010. Os bônus são perpétuos e, portanto, não têm prazo
de vigência e/ou prazo de vencimento, podendo, entretanto, ser resgatados facultativa e
antecipadamente por nós a partir de 07 de outubro de 2015. Os bônus perpétuos emitidos em 19 de
janeiro de 2011 também são listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo e negociados no Euro MTF e
pagarão juros de 9% ao ano, trimestralmente, sempre nos meses de janeiro, abril, julho e outubro.
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NOSSA ESTRUTURA SOCIETÁRIA E NOSSOS IMÓVEIS
Segue abaixo o organograma indicando a nossa estrutura societária e os nossos imóveis:
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INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
Nossa sede está localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. das Nações Unidas, nº
12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A – Torre Nações Unidas, 18º andar, escritório 181,
CEP 04578-000. O telefone de nosso departamento de relações com investidores é (11) 3201-1000, facsímile (11) 3201-1001 e endereço eletrônico é ri@brpr.com.br. Nosso endereço na internet é
www.brpr.com.br. As informações constantes do referido website ou que possam ser acessadas por meio
dele não integram este Prospecto e não são a ele inseridas por referência.
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O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes
de investir nas Ações da Companhia. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto Preliminar, incluindo as informações contidas nas seções, “Principais Fatores de Risco
Relativos a Nós” e “Fatores de Risco Relativos à Oferta”, nas páginas, 45 e 94, respectivamente, e os
itens 4 e 5 do Formulário de Referência, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da
Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Companhia

BR Properties S.A.

Coordenador Líder

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores

O Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o Santander e o Safra.

Instituições Participantes da
Oferta

Os Coordenadores e as Instituições Consorciadas, em conjunto.

Agentes de Colocação
Internacional

Itau BBA USA Securities, Inc., Bradesco Securities Inc., Santander
Investment Securities Inc. e Safra Securities LLC e determinadas
instituições financeiras a serem contratadas, em conjunto.

Oferta

Oferta pública de distribuição primária das Ações no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, nos termos da
Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com
esforços de colocação no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, aos Investidores Estrangeiros, de acordo com as
disposições do Contrato de Colocação Internacional.

Ações

Ações ordinárias de nossa emissão, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, objeto da Oferta.

Ações do Lote Suplementar

Até 5.250.000 ações ordinárias de nossa emissão, equivalentes a
até 15% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais), que, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400,
conforme a Opção de Lote Suplementar, poderão ser acrescidas à
Oferta, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente
ofertadas.

Ações Adicionais

Até 7.000.000 de ações ordinárias de nossa emissão, equivalentes a
até 20% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
do Lote Suplementar), que, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da
Instrução CVM 400, até a data de publicação do Anúncio de Início,
poderão, a nosso critério, em comum acordo com os
Coordenadores, ser acrescidas à Oferta, nas mesmas condições e
preço das Ações inicialmente ofertadas.
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Preço por Ação

O Preço por Ação, que será fixado após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.

Valor Total da Oferta

R$626.500.000,00 (com base na cotação das ações ordinárias de
nossa emissão na BM&FBOVESPA em 1º de junho de 2011 e sem
considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais).

Público Alvo

Observado o disposto na seção "Informações Relativas à Oferta –
Procedimento da Oferta”, na página 70 deste Prospecto, os
Coordenadores realizarão a Oferta para (i) investidores pessoas
físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na
BM&FBOVESPA, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil, que realizem pedidos de investimento em
montante entre o valor mínimo de R$3.000,00 e o valor máximo de
R$300.000,00 e que tenham realizado Pedido de Reserva
(Investidores Não Institucionais); e (ii) investidores pessoas físicas e
jurídicas e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA,
em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil,
cujas intenções específicas ou globais de investimento excedam
R$300.000,00, fundos de investimento, carteiras administradas,
fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de
terceiros registradas na CVM que apresentem intenções específicas
ou globais de investimento, entidades autorizadas a funcionar pelo
Banco Central, condomínios destinados à aplicação em carteira de
títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na
BM&FBOVESPA,
seguradoras,
entidades
de
previdência
complementar e de capitalização, outros investidores qualificados na
forma da regulamentação da CVM (Investidores Institucionais).

Oferta de Varejo

No contexto da Oferta, o montante de, no mínimo, 10% e, a critério
dos Coordenadores, o montante de, no máximo, 15% das Ações,
das Ações do Lote Suplementar e das Ações Adicionais, será
destinado prioritariamente à colocação pública para Investidores Não
Institucionais que realizem Pedido de Reserva.

Período de Reserva

Será concedido aos Investidores Não Institucionais o dia
27 de junho de 2011, para a realização dos respectivos Pedidos de
Reserva.
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Investidores Não Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas

Caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), será vedada a
colocação de Ações aos Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente cancelados.

Oferta Institucional

No contexto da Oferta, as Ações destinadas à Oferta de Varejo que
não tiverem sido alocadas aos Investidores Não Institucionais,
juntamente com as demais Ações objeto da Oferta, serão destinadas
aos Investidores Institucionais.

Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, no processo de fixação do Preço por
Ação, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding, até o limite máximo de 15% do valor da Oferta. Caso
seja verificado excesso de demanda superior em um terço à
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), será vedada a
colocação de Ações aos Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas. Os investimentos realizados pelas pessoas
mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção
(hedge) de operações com derivativos (incluindo operações de total
return swap) contratadas com terceiros são permitidos na forma do
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do
artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam
Pessoas
Vinculadas.
A
participação
de
Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do
Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover
redução da liquidez das ações ordinárias de nossa emissão no
mercado secundário.

Data de Liquidação

A data de liquidação física e financeira das Ações (exceto pelas
Ações do Lote Suplementar) que deverá ocorrer até o último dia do
Período de Colocação.
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Data de Liquidação das Ações
do Lote Suplementar

Data da liquidação física e financeira das Ações do Lote
Suplementar, que deverá ocorrer até o terceiro dia útil após a
respectiva data de exercício da Opção de Lote Suplementar, mas
não antes da data de publicação do Anúncio de Início.

Garantia Firme de Liquidação

Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, os
Coordenadores realizarão a colocação da totalidade das Ações, em
regime de garantia firme de liquidação, de forma individual e não
solidária, de acordo com os limites individuais e demais disposições
previstas no Contrato de Distribuição e na seção “Informações
Relativas à Oferta – Contrato de Distribuição e Contrato de
Colocação Internacional na página 74 e Garantia Firme de
Liquidação”, na página 76 deste Prospecto.
Se, ao final do Período de Colocação, as Ações (exceto as Ações do
Lote Suplementar) não tiverem sido totalmente liquidadas pelos
respectivos investidores, cada um dos Coordenadores, de forma
individual e não solidária, liquidará, no último dia do Período de
Colocação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite
individual de cada um dos Coordenadores, conforme indicado na
seção “Informações Relativas à Oferta – Contrato de Distribuição e
Contrato de Colocação Internacional na página 74 e Garantia Firme
de Liquidação”, na página 76 deste Prospecto, a totalidade do
respectivo saldo resultante da diferença entre (i) a quantidade de
Ações indicada no Contrato de Distribuição; e (ii) a quantidade de
Ações efetivamente liquidada pelos investidores que as
subscreveram.
A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo
entre os Coordenadores.
Tal garantia é vinculante a partir do momento em que for concluído o
Procedimento de Bookbuilding, concedido o registro da Oferta pela
CVM, celebrado o Contrato de Distribuição, realizada a publicação
do Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo.
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Direitos, Vantagens e Restrições As Ações conferirão aos seus subscritores os direitos e as
das Ações
vantagens e estarão sujeitas às restrições decorrentes da Lei das
Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo Mercado e do
nosso Estatuto Social, dentre os quais: (i) direito de voto nas nossas
assembleias gerais, sendo que cada Ação corresponderá a um voto;
(ii) direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social,
equivalente a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202
da Lei das Sociedades por Ações; (iii) direito de alienação das Ações
nas mesmas condições asseguradas ao acionista controlador
alienante, em caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso,
do nosso controle, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas (tag along de 100% do preço); e
(iv) direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos
de qualquer natureza que viermos a declarar a partir da Data de
Liquidação e da Data de Liquidação do Lote Suplementar, conforme
o caso.
Restrições a Negociações com
Ações Ordinárias de Nossa
Emissão (Lock-up)

Nós, durante o prazo de 90 dias contados da data do Prospecto
Definitivo, os Acionistas Signatários, os membros do nosso Conselho
de Administração e os membros da nossa Diretoria, (i) durante o
prazo de 30 dias contados da data do Prospecto Definitivo ou (ii) até
a data de publicação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer
primeiro, exceto mediante prévio consentimento por escrito dos
Coordenadores e dos Agentes de Colocação Internacional e
observadas determinadas outras exceções descritas abaixo e nos
lock-up agreements, estaremos obrigados a, entre outras restrições
previstas nos lock-up agreements, não emitir, ofertar, vender,
contratar a venda, onerar, emprestar, outorgar qualquer opção de
compra, vender a descoberto ou de outra forma dispor ou outorgar
qualquer direito, ou protocolar ou fazer com que seja protocolado,
qualquer pedido de registro, nos termos do Securities Act ou da
legislação brasileira, ou realizar qualquer operação de derivativos,
com relação a quaisquer ações de nossa emissão ou quaisquer
valores mobiliários conversíveis, permutáveis ou exercíveis em
ações de nossa emissão de que sejamos titulares na data do
Prospecto Definitivo. A restrição acima não será aplicável:
I.

com relação exclusivamente a nós em operações que
representem acréscimo de ativos imobiliários, inclusive
aquisição de participações em sociedades do setor
imobiliário ou em fundos de investimento que invistam
exclusivamente em sociedades cujo objeto seja relacionado
ao desenvolvimento imobiliário ou à aquisição de ativos
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imobiliários, operações de incorporação, incorporação de
ações, permuta de ações, fusão ou operações similares,
desde que tal operação não envolva uma oferta pública de
ações ordinárias de nossa emissão ou de valores mobiliários
representativos ou conversíveis em ações ordinárias de
nossa emissão;
II.

em emissão de novas ações em decorrência do exercício da
opção de compra de ações de nossa emissão, observado que
tais ações, quando subscritas por membros da nossa Diretoria,
devem estar sujeitas às mesmas restrições de transferência
aplicáveis, nos termos do respectivo Lock-up Agreement;

III.

com relação aos Acionistas Signatários, aos membros do
nosso Conselho de Administração e aos membros da nossa
Diretoria caso venham adquirir ações ordinárias de nossa
emissão em negociações realizadas por meio da
BM&FBOVESPA;

IV.

com relação às transferências de ações ordinárias de nossa
emissão realizadas (a) a título de doação de boa-fé; (b) em
favor de qualquer trust de forma que os beneficiários, diretos
ou indiretos sejam Acionistas Signatários, os membros do
nosso Conselho de Administração ou os membros da nossa
Diretoria e/ou seus familiares diretos (observado que
familiares diretos significa as pessoas que tenham o mesmo
sangue, seja esposa ou esposo, ou o mesmo grau por
adoção, até o limite de grau de parentesco de primo de
primeiro grau); (c) para qualquer sociedade controladora ou
controlada por Acionistas Signatários, pelos membros do
nosso Conselho de Administração e pelos membros da nossa
Diretoria; (d) para qualquer entidade de caridade sem fins
lucrativos; (e) para limited partners de Acionistas Signatários;
(f) para realização de atividades de formador de mercado
pelos Coordenadores; (g) para empréstimo ao Coordenador
Líder para fins de realização das atividades de estabilização,
conforme previsto no Contrato de Estabilização (conforme
definido abaixo); e (h) em hipóteses diversas das listadas
acima, contanto que haja o consentimento prévio dos
Coordenadores e dos Agentes de Colocação Internacional (o
qual não poderá ser negado injustificadamente), contanto que,
previamente às transferências previstas nas alíneas (a) a (e)
acima, o adquirente concorde por escrito em observar as
restrições de transferência a que o alienante está sujeito
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segundo o respectivo Lock-up Agreement.
Em qualquer caso, as transferências previstas neste item, não
podem resultar na exigência de qualquer registro ou arquivamento
perante a SEC ou a CVM.
Free Float

Após a conclusão da Oferta, sem considerar as Ações do Lote
Suplementar e as Ações Adicionais, estimamos que 99,18% das
ações ordinárias de nossa emissão estarão em circulação.

Conselho Fiscal

Nos termos do nosso Estatuto Social, nosso Conselho Fiscal, de
caráter não permanente, somente será instalado quando por
solicitação dos acionistas na forma da Lei das Sociedades por
Ações, e será composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco
membros e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos
pela assembleia geral em que for requerido o seu funcionamento.

Resolução de Conflitos por Meio Nos termos do nosso Estatuto Social, nós, nossos acionistas, os
de Arbitragem
membros do nosso Conselho de Administração, os membros da
nossa Diretoria e os membros do nosso Conselho Fiscal obrigamonos a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou
controvérsia que possa surgir entre nós, relacionada ou oriunda, em
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações, no nosso Estatuto Social, nas normas editadas pelo CMN,
pelo Banco Central e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Contrato
de Participação do Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem
da Câmara de Arbitragem do Mercado.
Inadequação da Oferta a Certos
Investidores

Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria
de investidor. Como todo e qualquer investimento em valores
mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações apresenta
riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimento (ver as seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relativos a Nós” e “Fatores de Risco Relativos à
Oferta”, nas páginas 45 e 94, respectivamente).
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Aprovações Societárias

A Oferta foi aprovada pelo nosso Conselho de Administração, em
reunião realizada em 20 de maio de 2011, cuja ata foi arquivada na
JUCESP em 1° de junho de 2011 e publicada no DOESP e no
jornal “Valor Econômico” em 3 de junho de 2011. Nosso Conselho de
Administração, previamente à concessão do registro da Oferta pela
CVM, em reunião cuja ata será publicada no jornal “Valor
Econômico” na data de publicação do Anúncio de Início e será
arquivada na JUCESP e publicada no DOESP, aprovará a emissão
das Ações e o Preço por Ação, a ser calculado de acordo com o
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações,
e aferido tendo como parâmetro a cotação das ações ordinárias de
nossa emissão na BM&FBOVESPA e o resultado do Procedimento
de Bookbuilding.

Listagem

Dois dias úteis seguintes à data de publicação do Anúncio de Início,
as Ações serão negociadas na BM&FBOVESPA. As ações
ordinárias de nossa emissão estão listadas para negociação no
Novo Mercado sob o código “BRPR3”.
Os investidores devem estar cientes de que a Data de Liquidação
está prevista para ocorrer em 5 de julho de 2011 e de que a data de
início das negociações das Ações na BM&FBOVESPA está prevista
para ocorrer em 1º de julho de 2011.
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, nós e os Coordenadores
não pretendemos realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações
nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador
do mercado de capitais de qualquer outro país.

Instituição Escrituradora das
Ações Ordinárias de Nossa
Emissão

Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na Av. Brig. Faria
Lima 3400, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, telefone (011) 5029-7780.

Destinação dos Recursos

100% dos recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta
obtidos por nós com a Oferta, equivalentes a R$601.581.038,78
(com base no Preço por Ação de R$17,90, correspondente à
cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA
em 1° de junho de 2011, e sem considerar as Ações do Lote
Suplementar e as Ações Adicionais) serão utilizados para aquisição
e incorporação de imóveis comerciais, incluindo a compra de
sociedade ou fundo de investimento. Para mais informações, ver
seção “Destinação dos Recursos”, na página 99 deste Prospecto.
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Fatores de Risco

Para uma descrição dos fatores que devem ser considerados antes
da decisão de investimento nas Ações, ver seções “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos a Nós” e
“Fatores de Risco Relativos à Oferta”, nas páginas 45 e 94,
respectivamente, deste Prospecto, e seções “4. Fatores de Risco” e
“5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, além de outras
informações incluídas neste Prospecto e no Formulário de
Referência.

Declarações

Nossa declaração e a declaração do Coordenador Líder, nos termos
do artigo 56 da Instrução CVM 400, estão anexas a este Prospecto.

Informações Adicionais

Para mais informações sobre a Oferta, ver seção “Informações
Relativas à Oferta”, na página 63 deste Prospecto. Nós e o
Coordenador Líder solicitamos o registro da Oferta em
23 de maio de 2011, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação
pela ANBIMA e pela CVM. Mais informações sobre a Oferta poderão
ser obtidas com as Instituições Participantes da Oferta nos
respectivos endereços indicados na seção “Identificação da
Companhia, dos Administradores, dos Coordenadores, dos
Consultores e dos Auditores”, na página 61 deste Prospecto.
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CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:
Data de Realização/
N.º

Evento

Data Prevista

(1)

Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia por meio do procedimento simplificado previsto
1.

na Instrução CVM 471

23/05/2011

Disponibilização da minuta do Prospecto Preliminar
Publicação do fato relevante divulgando o pedido de registro da Oferta
Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)

2.

Disponibilização do Prospecto Preliminar

17/06/2011

Início das apresentações para potenciais investidores
Início do Procedimento de Bookbuilding

3.

Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)

Início e Encerramento do Período de Reserva

27/06/2011

Encerramento das apresentações para potenciais investidores
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
4.

Fixação do Preço por Ação

28/06/2011

Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
Assinatura do Contrato de Distribuição e dos demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar
Registro da Oferta pela CVM

5.

Publicação do Anúncio de Início

29/06/2011

Disponibilização do Prospecto Definitivo
6.

Início das negociações das Ações na BM&FBOVESPA

7.

Data de Liquidação

01/07/2011
05/07/2011

8.

Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar

28/07/2011

9.

Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar

02/08/2011

10.

Data limite para a publicação do Anúncio de Encerramento

05/08/2011

______________________
(1)
As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações
sem aviso prévio, a nosso critério e a critério dos Coordenadores. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação
da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para mais informações, ver seções “Informações Relativas à Oferta – Alteração das
Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta” e “Informações Relativas à Oferta – Suspensão e Cancelamento da Oferta”, na página 80
deste Prospecto.
(2)
Para informações sobre posterior alienação de Ações que eventualmente venham a ser liquidadas pelos Coordenadores em decorrência do
exercício da garantia firme, ver seção “Informações Relativas à Oferta – Contrato de Distribuição e contrato de Colocação Internacional, na página
74 e Garantia Firme de Liquidação”, na página 76 deste Prospecto.

Os investidores devem estar cientes de que a Data de Liquidação está prevista para ocorrer em
5 de julho de 2011 e de que a data de início das negociações das Ações na BM&FBOVESPA está
prevista para ocorrer em 1º de julho de 2011.
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES, DOS CONSULTORES E DOS
AUDITORES
Companhia
BR Properties S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
At.: Sr. Pedro Marcio Daltro dos Santos
Av. das Nações Unidas, nº 12.495, Centro
Empresariall Berrini, Torre A – Torre Nações Unidas,
18º andar, escritório 181

04551-000 São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (11) 3201-1000
Fax.: (11) 3201-1001
E-mail: ri@brpr.com.br
Site: www.brpr.com.br
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A. – Coordenador Líder
At.: Sr. Adriano Borges
Av. Brig. Faria Lima 3400, 4º andar
04538-132 São Paulo, SP, Brasil
Telefone: (11) 3708-8000
Fac-símile: (11) 3708-8107
www.itau.com.br/pj/itaubba/prospectos/, em tal
página acessar “Oferta Pública Follow-on de
Ações da BR Properties – Prospecto
Preliminar”

Banco Bradesco BBI S.A.
At.: Sr. Alfred Charles Dangoor
Av. Paulista 1450, 8º andar
01310-917 São Paulo, SP, Brasil
Telefone: (11) 2178-4800
Fac-símile: (11) 2178-4880
www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas,
em tal página acessar “BR Properties –
Prospecto Preliminar”

A pessoa acima é o responsável designado pelo
Coordenador Líder de acordo com o artigo 33,
parágrafo 3º, inciso III, da Instrução CVM 400.
Banco Santander (Brasil) S.A.
At.: Sr. Glenn Mallett
Av. Pres. Juscelino Kubitschek 2235, 24º
andar
04243-011 São Paulo, SP, Brasil
Telefone: (11) 3012-7162
Fac-símile: (11) 3553-7099
www.santandercorretora.com.br, em tal página
acessar “Ofertas Públicas – BR Properties”

Banco J. Safra S.A.
At.: Sr. Marcio Guedes
Av. Paulista 2100, 19º andar
01310-930 São Paulo, SP, Brasil
Telefone: (11) 3175-7798
Fac-símile: (11) 3175-9797
www.safrabi.com.br, em tal página acessar
“BR Properties Follow-on - Prospecto
Preliminar – Junho 2011”

Consultores Legais Locais da Companhia

Consultores Legais Externos da Companhia

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. E Quiroga
Advogados
At.: Sr. José Eduardo Carneiro Queiroz
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n.º 447
01403-001, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: +55 11 3147-7600
Fax: +55 11 3147-7770
http ://www.mattosfilho.com.br

Davis Polk & Wardwell LLP
At.: Sr. Manuel Garciadiaz
450 Lexington Avenue
10017 Nova Iorque, NY, EUA
Tel.: (1-212) 450-6095
Fax: (1-212) 701-5428
Site: www.davispolk.com
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Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta

Pinheiro Guimarães – Advogados
White & Case LLP
At.: Sr. Francisco J. Pinheiro Guimarães / Sra. At.: Sr. Donald Baker
Ivie Moura Alves
Av. Brig. Faria Lima 2277, 4º andar
Av. Paulista, 1842, 24° andar
01452-000 São Paulo, SP, Brasil
01310-923 São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (11) 3147-5600
Tel.: (11) 4501-5000
Fax: (11) 3147-5611
Fax: (11) 4501-5025
Site: www.whitecase.com
Site: www.pinheiroguimaraes.com.br
Auditores Independentes da Companhia
Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
At.: Sr. Antonio Humberto Barros dos Santos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, 5º ao 8º
andares
04543-900 São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (11) 2573-3218
Fax: (11) 2573-5776
Site: www.ey.com

As declarações nossa e do Coordenador Líder nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 encontramse anexas a este Prospecto a partir da página 149.
O Prospecto Preliminar está disponível nos seguintes endereços e páginas na Internet: Companhia – BR
Properties S.A., Av. da Nações Unidas 12495, 18º andar, Centro Empresarial Berrini, Torre A, Torre
Nações Unidas, CEP 04578-000, São Paulo, SP (www.brpr.com.br/ri, em tal página acessar "Governança
Corporativa – Documentos Entregues à CVM" e, em seguida, clicar em "Prospecto Preliminar" de data
mais recente); BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(www.bmfbovespa.com.br, em tal página, acessar "Empresas Listadas", digitar “BR Properties”, clicar no
link “BR Properties S.A.“,"Informações Relevantes", "Prospecto de Distribuição Pública" e clicar em
"Prospecto Preliminar"); e Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Rua Sete de Setembro 111,
5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro, RJ, e Rua Cincinato Braga 340, 2º, 3º e 4º andares,
CEP 01333-010, São Paulo, SP (www.cvm.gov.br, em tal página, acessar "Participantes do Mercado" –
"Companhias Abertas" – "Prospectos de Ofertas Públicas de Distribuição", digitar "BR Properties S.A.",
clicar em "BR Properties S.A.", clicar na versão mais recente do Prospecto Preliminar disponibilizada no
site da CVM e clicar em "Consulta").
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COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Na data deste Prospecto, nosso capital social subscrito é de R$1.571.708.726,05, totalmente subscrito e
integralizado, representado por 139.753.919 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal. Nosso capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária, até o
limite de 400.000.000 ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará o
preço de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e as demais condições de
subscrição e integralização das ações dentro do capital autorizado.
Na data deste Prospecto, a composição do nosso capital social é a seguinte:
Capital Social Subscrito e Integralizado
Espécie e Classe

Quantidade

Ordinárias

139.753.919

Total

139.753.919

Após a conclusão da Oferta, a composição do nosso capital social será a seguinte, sem considerar as
Ações do Lote Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais:
Capital Social Subscrito e Integralizado
Espécie e Classe

Quantidade

Valor (R$)

Ordinárias

174.753.919

2.198.208.726,05

Total

174.753.919

2.198.208.726,05

Após a conclusão da Oferta, a composição do nosso capital social será a seguinte, considerando as
Ações do Lote Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais:
Capital Social Subscrito e Integralizado
Espécie e Classe

Quantidade

Valor (R$)

Ordinárias

180.003.919

2.292.183.726,05

Total

180.003.919

2.292.183.726

Após a conclusão da Oferta, a composição do nosso capital social será a seguinte, considerando as
Ações do Lote Suplementar e considerando as Ações Adicionais:
Capital Social Subscrito e Integralizado
Espécie e Classe

Quantidade

Valor (R$)

Ordinárias

187.003.919

2.417.483.726,05

Total

187.003.919

2.417.483.726
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O quadro a seguir apresenta os Acionistas Signatários e os acionistas titulares de 5% ou mais das ações
ordinárias de nossa emissão, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao nosso
capital social (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta, sem considerar as Ações do
Lote Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais.
Após a Oferta

Na Data deste Prospecto
Acionistas

Ações

Capital Total (%)

Ações

Capital Total (%)

6.194.734

4,43%

6.194.734

3,54%

7.155.200

5,12%

7.155.200

4,09%

7.509.800

5,37%

7.509.800

4,30%

249.495

0,18%

249.495

0,14%

Laugar S.A.

5.849.614

4,19%

5.849.614

3,35%

GPCM, LLC.

3.695.197

2,64%

3.695.197

2,11%

REIC Brasil Holdings, LLC.

1.808.508

1,29%

1.808.508

1,03%

Private Equity Partner A, LLC.

(1)

BlackRock, Inc.
Wellington Management Company,
LLP
Private Equity Partners B, LLC.

Cohen & Steers, Inc.

7.010.725

5,02%

7.010.725

4,01%

Outros

100.280.646

71,76%

135.280.646

77,41%

Total

139.753.919

100,0%

174.753.919

100,00%

______________________
(1)
A GP Investments Ltd. detém, indiretamente, aproximadamente, 7,26% do nosso capital social por meio das sociedades Private Equity Partners A,
LLC, que detém diretamente 4,43% do nosso capital social, Private Equity Partners B, LLC, que detém diretamente 0,18% do nosso capital social
e GPCM LLC, que detém diretamente 2,64% do nosso capital social.

O quadro a seguir apresenta os Acionistas Signatários e os acionistas titulares de 5% ou mais das ações
ordinárias de nossa emissão, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao nosso
capital social (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta, considerando as Ações do
Lote Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais.
Na Data deste Prospecto
Acionistas

Após a Oferta

Ações

Capital Total (%)

Ações

6.194.734

4,43%

6.194.734

3,44%

7.155.200

5,12%

7.155.200

3,98%

7.509.800

5,37%

7.509.800

4,17%

249.495

0,18%

249.495

0,14%

Laugar S.A.

5.849.614

4,19%

5.849.614

3,25%

GPCM, LLC.

3.695.197

2,64%

3.695.197

2,05%

REIC Brasil Holdings, LLC

1.808.508

1,29%

1.808.508

1,00%

Private Equity Partner A, LLC

(1)

BlackRock, Inc.

Capital Total (%)

Wellington Management Company,
LLP
Private Equity Partners B, LLC.

Cohen & Steers, Inc.

7.010.725

5,02%

7.010.725

3,89%

Outros

100.280.646

71,76%

140.530.646

78,07%

Total

139.753.919

100,0%

180.003.919

100,00%

______________________
(1)
A GP Investments Ltd. detém, indiretamente, aproximadamente, 7,26% do nosso capital social por meio das sociedades Private Equity Partners A,
LLC, que detém diretamente 4,43% do nosso capital social, Private Equity Partners B, LLC, que detém diretamente 0,18% do nosso capital social
e GPCM LLC, que detém diretamente 2,64% do nosso capital social.

64

INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA

O quadro a seguir apresenta os Acionistas Signatários e os acionistas titulares de 5% ou mais das ações
ordinárias de nossa emissão, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao nosso
capital social (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta, considerando as Ações do
Lote Suplementar e considerando as Ações Adicionais.
Após a Oferta

Na Data deste Prospecto
Acionistas

Ações

Capital Total (%)

Ações

Capital Total (%)

6.194.734

4,43%

6.194.734

3,31%

7.155.200

5,12%

7.155.200

3,83%

7.509.800

5,37%

7.509.800

4,02%

249.495

0,18%

249.495

0,13%

Laugar S.A.

5.849.614

4,19%

5.849.614

3,13%

GPCM, LLC.

3.695.197

2,64%

3.695.197

1,98%

REIC Brasil Holdings, LLC.

1.808.508

1,29%

1.808.508

0,97%

Private Equity Partner A, LLC.

(1)

BlackRock, Inc.
Wellington Management Company,
LLP
Private Equity Partners B, LLC.

Cohen & Steers, Inc.

7.010.725

5,02%

7.010.725

3,75%

Outros

100.280.646

71,76%

147.530.646

78,89%

Total

139.753.919

100,0%

187.003.919

100,00%

______________________
(1)
A GP Investments Ltd. detém, indiretamente, aproximadamente, 7,26% do nosso capital social por meio das sociedades Private Equity Partners A,
LLC, que detém diretamente 4,43% do nosso capital social, Private Equity Partners B, LLC, que detém diretamente 0,18% do nosso capital social
e GPCM LLC, que detém diretamente 2,64% do nosso capital social.

HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES DE NOSSA EMISSÃO
As tabelas abaixo indicam as cotações mínima, média e máxima para as ações ordinárias de nossa
emissão na BM&FBOVESPA, a partir do início da negociação das ações ordinárias de nossa emissão na
BM&FBOVESPA, para os períodos indicados.
Reais por Ação Ordinária
Média Diária
Negociada
Anos
(1)

2010 .................................................

Mínima

Média

Máxima

(em R$ milhões)

10,11

14,36

19,50

7,38

______________________

(1)

Contado a partir da negociação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 8 de março de 2010.
Fonte: Bloomberg.
Reais por Ação Ordinária
Média Diária
Negociada
Trimestres

Mínima

Média

Máxima

(em R$ milhões)
3,34

2010
Segundo Trimestre .............................

10,11

12,16

13,00

Terceiro Trimestre ..............................

12,75

13,89

16,30

5,46

Quarto Trimestre ................................

16,20

17,46

19,50

12,73

15,35

17,32

18,89

8,29

2011
Primeiro Trimestre ..............................
______________________
Fonte: Bloomberg.
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Reais por Ação Ordinária
Média Diária
Negociada
Últimos Seis Meses

Mínima

Média

Máxima

(em R$ milhões)

Novembro 2010 ..................................

16,55

17,75

19,50

15,49

Dezembro 2010 ..................................

17,39

18,07

19,10

14,16

Janeiro 2011 .......................................

16,77

18,22

18,89

8,50

Fevereiro 2011 ...................................

15,35

16,50

17,70

7,68

Março 2011.........................................

16,80

17,24

17,95

8,67

Abril 2011 ...........................................

17,01

17,64

18,90

14,35

______________________
Fonte: BM&FBOVESPA.

As ações ordinárias de nossa emissão passaram a ser negociadas ex-direitos a partir das datas
indicadas na tabela abaixo:

Anos de Referência
2010...........................................................
2011...........................................................

Data da Aprovação Societária com

Data do Início das Negociações de

relação à Distribuição de Dividendos

Ações Ex-Direito

23/04/2010
25/04/2011

26/04/2010
26/04/2011

DESCRIÇÃO DA OFERTA
A Oferta compreende a distribuição pública primária das Ações no Brasil, sob a coordenação dos
Coordenadores, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400 e demais
disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, para Investidores Estrangeiros, de acordo com as disposições do Contrato de Colocação
Internacional.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida das Ações do Lote Suplementar, conforme Opção
de Lote Suplementar. O Coordenador Líder terá o direito exclusivo, a partir, inclusive, da data de
assinatura do Contrato de Distribuição e por um período de até 30 dias contados, inclusive, da data de
publicação do Anúncio de Início, de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma
ou mais vezes, após notificação aos demais Coordenadores, desde que a decisão de sobrealocação das
Ações no momento em que for fixado o Preço por Ação tenha sido tomada em comum acordo pelos
Coordenadores.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data de publicação do Anúncio de
Início, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) poderá, a nosso critério, em comum acordo com os Coordenadores, ser acrescida das
Ações Adicionais.
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, nós e os Coordenadores não pretendemos realizar nenhum
registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer outro país.
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PREÇO POR AÇÃO
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, a escolha do critério para
determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de que o Preço por Ação não promoverá a
diluição injustificada dos nossos acionistas e de que as Ações serão distribuídas por meio de oferta
pública, em que o valor de mercado das Ações será aferido tendo como parâmetro (i) a cotação das
ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA; e (ii) o resultado do Procedimento de
Bookbuilding, que refletirá o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento no contexto da Oferta. Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento
de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, no
processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding, até o limite máximo de 15% do valor da Oferta. Caso seja verificado excesso de demanda
superior em um terço à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar e as Ações Adicionais), será vedada a colocação de Ações aos Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da
Instrução CVM 400 para proteção (hedge) de operações com derivativos (incluindo operações de total
return swap) contratadas com terceiros são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não
serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. A participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá
impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias
de nossa emissão no mercado secundário.
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QUANTIDADE, VALOR, ESPÉCIE E RECURSOS LÍQUIDOS
Após a conclusão da Oferta, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e sem considerar as Ações
Adicionais:
Comissões e
Oferta

Quantidade

Por Ação
Total

Valor

(1)

(R$)

Despesas

(1)

(R$)

(1)

Recursos Líquidos
(R$)

1

17,90

0,71

17,19

35.000.000

626.500.000,00

24.918.961,22

601.581.038,78

______________________
(1)
Com base na cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 1° de junho de 2011.
(2)
Despesas estimadas.

Após a conclusão da Oferta, considerando as Ações do Lote Suplementar e sem considerar as Ações
Adicionais:
Comissões e
Oferta

Quantidade

Por Ação
Total

Valor

(1)

(R$)

Despesas

(1)

(R$)

(1)(2)

Recursos Líquidos
(R$)

1

17,90

0,70

17,20

40.250.000

720.475.000,00

28.299.356,91

692.175.643,09

______________________
(1)
Com base na cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 1° de junho de 2011.
(2)
Despesas estimadas.

Após a conclusão da Oferta, considerando as Ações do Lote Suplementar e considerando as Ações
Adicionais:
Comissões e
Oferta
Por Ação
Total

Quantidade

Valor

(1)

(R$)

Despesas

(1)

(R$)

(1)(2)

Recursos Líquidos
(R$)

1

17,90

0,69

17,21

47.250.000

845.775.000,00

32.806.551,15

812.968.448,85

______________________
(1)
Com base na cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 1° de junho de 2011.
(2)
Despesas estimadas.

RESERVA DE CAPITAL
A totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta serão destinados à nossa conta de capital
social.
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CUSTOS DA OFERTA
As comissões e despesas da Oferta serão pagas por nós. A tabela abaixo indica as comissões e as
despesas da Oferta, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e sem considerar as Ações
Adicionais:
% em Relação
(1)

Custo Total
Custos

(R$)

ao Valor Total
da Oferta

% em Relação
Custo por

ao Preço por

(1)

Ação

Ação

(R$)

Comissão de Coordenação

2.192.750,00

0,35%

0,06

Comissão de Colocação

6.578.250,00

1,05%

0,19

0,35%
1,05%

Comissão de Garantia Firme de Liquidação

2.192.750,00

0,35%

0,06

0,35%

Comissão de Incentivo

1,50%

9.397.500,00

1,50%

0,27

Total de Comissões da Oferta

20.361.250

3,25%

0,58

3,25%

Tributos e Outras Retenções

2.174.721

0,35%

0,06

0,35%

Registro da Oferta pela CVM

82.870

0,01%

0,00

0,01%

Registro da Oferta pela ANBIMA

50.120

0,01%

0,00

0,01%

Total de Despesas com Taxas

2.307.711

0,37%

0,07

0,37%

Advogados e Consultores

1.000.000

0,16%

0,03

0,16%

Auditores

250.000

0,04%

0,01

0,04%

1.000.000

0,16%

0,03

0,16%

Total de Outras Despesas

2.250.000

0,36%

0,06

0,36%

Total de Comissões e Despesas da Oferta

24.918.961

3,98%

0,71

3,98%

Outros

(3)

______________________
(1)
Com base na cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 1° de junho de 2011.
(2)
Despesas estimadas.
(3)
Custos estimados com publicidade, apresentações de roadshow, emolumentos da BM&FBOVESPA e outros.

Além da remuneração prevista acima, nenhuma outra será contratada ou paga aos Coordenadores,
direta ou indiretamente, por força ou em decorrência do Contrato de Distribuição sem prévia
manifestação da CVM.
APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS
A Oferta foi aprovada pelo nosso Conselho de Administração, em reunião realizada em
20 de maio de 2011, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 1° de junho de 2011 e publicada no DOESP e
no jornal “Valor Econômico” em 3 de junho de 2011. Nosso Conselho de Administração, previamente à
concessão do registro da Oferta pela CVM, em reunião cuja ata será publicada no jornal “Valor
Econômico” na data de publicação do Anúncio de Início e será arquivada na JUCESP e publicada no
DOESP, aprovará a emissão das Ações e o Preço por Ação, a ser calculado de acordo com o artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, e aferido tendo como parâmetro a cotação das
ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA e o resultado do Procedimento de Bookbuilding.
PÚBLICO ALVO
Observado o disposto na seção "– Procedimento da Oferta”, na página 60 deste Prospecto, os
Coordenadores realizarão a Oferta para (i) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
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investimento registrados na BM&FBOVESPA, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede
no Brasil, que realizem pedidos de investimento em montante entre o valor mínimo de R$3.000,00 e o
valor máximo de R$300.000,00 e que tenham realizado Pedido de Reserva (Investidores Não
Institucionais); e (ii) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na
BM&FBOVESPA, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, cujas intenções
específicas ou globais de investimento excedam R$300.000,00, fundos de investimento, carteiras
administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na
CVM que apresentem intenções específicas ou globais de investimento, entidades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdência
complementar e de capitalização, outros investidores qualificados na forma da regulamentação da CVM
(Investidores Institucionais).
Os Agentes de Colocação Internacional realizarão esforços de colocação das Ações no exterior para
Investidores Estrangeiros, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, sendo que os Investidores
Estrangeiros deverão investir nas Ações por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo
CMN, pelo Banco Central e pela CVM.
CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA
Ver seção “Sumário da Oferta – Cronograma Estimado da Oferta”, na página 60 deste Prospecto.
PROCEDIMENTO DA OFERTA
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação pública das Ações no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços de dispersão
acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio da Oferta de Varejo, realizada pelos
Coordenadores, exclusivamente por meio das Instituições Consorciadas, e da Oferta Institucional,
realizada exclusivamente pelos Coordenadores.
O plano da Oferta, organizado pelos Coordenadores, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400, com a nossa expressa anuência, leva em consideração as relações com clientes e
outras considerações de natureza comercial ou estratégica nossa e dos Coordenadores, observado,
entretanto, que os Coordenadores (i) assegurarão a adequação do investimento ao perfil de risco de seus
clientes, o tratamento justo e equitativo aos investidores, e que os representantes de venda das
Instituições Participantes da Oferta recebam previamente exemplar do Prospecto Preliminar para leitura
obrigatória; e (ii) realizarão os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo
Mercado.
OFERTA DE VAREJO
No contexto da Oferta de Varejo, o montante de, no mínimo, 10%, e, a critério dos Coordenadores, o
montante de, no máximo, 15%, das Ações, das Ações do Lote Suplementar e das Ações Adicionais, será
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destinado prioritariamente à colocação pública para Investidores Não Institucionais que tenham realizado
Pedido de Reserva de acordo com as condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado:
(i)

durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em
participar da Oferta deverá realizar pedido de reserva de Ações, irrevogável e irretratável, exceto
pelo disposto neste inciso, nos incisos (ix) e (x) abaixo e no item “―Cancelamento dos Pedidos
de Reserva” abaixo, mediante preenchimento do Pedido de Reserva com uma única Instituição
Consorciada, observados o valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 e o valor
máximo de pedido de investimento de R$300.000,00 por Investidor Não Institucional. Os
Investidores Não Institucionais poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por
Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior
confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor
estabelecido pelo Investidor Não Institucional, o respectivo Pedido de Reserva será
automaticamente cancelado. Como condição à eficácia do Pedido de Reserva, cada Investidor
Não Institucional deverá indicar no Pedido de Reserva se é ou não Pessoa Vinculada. As
Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores
Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização de Pedidos de
Reserva que (a) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de
Reserva, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações
constantes do Prospecto Preliminar; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua
preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá
a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de
Reserva; e (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter
informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a
realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição
Consorciada;

(ii)

os Investidores Não Institucionais deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de
Reserva, sendo que os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada;

(iii)

caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais),
será vedada a colocação de Ações aos Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados;

(iv)

caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva seja igual ou inferior ao montante de Ações
destinadas à Oferta de Varejo, não haverá Rateio (conforme definido abaixo), sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva, de modo que as Ações remanescentes,
se houver, serão destinadas aos Investidores Institucionais;
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(v)

caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva exceda o total de Ações destinadas à
Oferta de Varejo, será realizado rateio entre os Investidores Não Institucionais, sendo que (a) até
o limite de R$3.000,00, inclusive, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das
Ações destinadas à Oferta de Varejo entre os Investidores Não Institucionais que tiverem
apresentado Pedido de Reserva, limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva e à
quantidade total das Ações destinadas à Oferta de Varejo; e (b) uma vez atendido o critério
descrito na alínea (a) acima, as Ações destinadas à Oferta de Varejo remanescentes serão
rateadas proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva entre todos os
Investidores Não Institucionais, desconsiderando-se, entretanto, em ambos os casos, as frações
de Ações (“Rateio”). Opcionalmente, a critério dos Coordenadores, a quantidade de Ações
destinada à Oferta de Varejo poderá ser aumentada para até 15% das Ações, das Ações do Lote
Suplementar e das Ações Adicionais para que os Pedidos de Reserva excedentes possam ser
total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o
mesmo critério de Rateio;

(vi)

até as 16 horas do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, serão
informados a cada Investidor Não Institucional pela Instituição Consorciada que tenha recebido o
respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua
ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de
Ações alocadas, o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer
caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;

(vii) até as 10h30min da Data de Liquidação, cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o
pagamento, em recursos imediatamente disponíveis, do valor indicado no inciso (vi) acima à
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de, em
não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado;
(viii) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva, por meio da BM&FBOVESPA, entregará as Ações alocadas ao respectivo Investidor
Não Institucional de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição, desde
que efetuado o pagamento previsto no inciso (vii) acima;
(ix)

caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Não Institucionais ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da
Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da
Instrução CVM 400, o Investidor Não Institucional poderá desistir do respectivo Pedido de
Reserva, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido
o respectivo Pedido de Reserva (1) até as 12 horas do quinto dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12 horas do
quinto dia útil subsequente à data em que o investidor for comunicado diretamente pela
Instituição Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b)
e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente
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divulgados por meio de Anúncio de Retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação
do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da
Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a publicação do Anúncio de Início, a
respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do
recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor Não Institucional está
ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições.
Caso o Investidor Não Institucional não informe sua decisão de desistência do Pedido de
Reserva nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva será considerado válido e o Investidor
Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor Não
Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (vii) acima e venha a desistir do
Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos sem juros
ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos incidentes, no prazo de três dias úteis contados do pedido de cancelamento do
respectivo Pedido de Reserva; e
(x)

caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Distribuição ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao
respectivo Investidor Não Institucional o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante publicação de aviso ao mercado. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado
o pagamento nos termos do inciso (vii) acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros
ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos incidentes, no prazo de três dias úteis contados da comunicação do cancelamento da
Oferta.

OFERTA INSTITUCIONAL
As Ações destinadas à Oferta de Varejo que não tiverem sido alocadas aos Investidores Não
Institucionais serão destinadas à Oferta Institucional, juntamente com as demais Ações, de acordo com o
seguinte procedimento:
(i) os Investidores Institucionais interessados em participar da Oferta deverão apresentar suas
intenções de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding, inexistindo pedidos de
reserva ou limites máximos de investimento;
(ii) poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding, até o limite máximo de 15% do valor da Oferta. Caso seja verificado excesso de
demanda superior em um terço à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), será vedada a colocação de Ações aos
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas. Os investimentos realizados pelas
pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção (hedge) de operações
com derivativos (incluindo operações de total return swap) contratadas com terceiros são
permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos
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realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que
tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. A participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das
ações ordinárias de nossa emissão no mercado secundário;
(iii) caso as intenções de investimento obtidas durante o Procedimento de Bookbuilding excedam o
total de Ações remanescentes após o atendimento da Oferta de Varejo, os Coordenadores darão
prioridade aos Investidores Institucionais que, a exclusivo critério nosso e dos Coordenadores,
melhor atendam o objetivo da Oferta de criar uma base diversificada de investidores, integrada
por investidores com diferentes critérios de avaliação das nossas perspectivas, do nosso setor de
atuação e da conjuntura macroeconômica brasileira e internacional;
(iv) até as 16 horas do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, os
Coordenadores informarão aos Investidores Institucionais a Data de Liquidação, a quantidade de
Ações alocadas, o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento; e
(v) a entrega das Ações alocadas deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante pagamento
em moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do Preço por
Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocadas, de acordo com os procedimentos
previstos no Contrato de Distribuição.
CANCELAMENTO DOS PEDIDOS DE RESERVA
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento por qualquer das Instituições Consorciadas,
de qualquer das obrigações previstas no instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em
qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta
previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na
Instrução CVM 400 e, especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período
de silêncio, emissão indevida de pesquisas e relatórios públicos sobre nós e/ou divulgação indevida da
Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério
exclusivo dos Coordenadores e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos
Coordenadores, (i) deixará de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações,
devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva e todos os boletins de subscrição que tenha recebido e
informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento; (ii) arcará com
quaisquer custos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com
publicações e honorários advocatícios, inclusive custos decorrentes de eventuais demandas de
potenciais investidores; e (iii) poderá deixar, por um período de até seis meses contados da data da
comunicação da violação, de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de
valores mobiliários sob a coordenação de qualquer dos Coordenadores.
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTRATO DE COLOCAÇÃO INTERNACIONAL
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Nós, os Coordenadores e a BM&FBOVESPA (como interveniente anuente) celebraremos o Contrato de
Distribuição, cuja cópia será disponibilizada pelo Coordenador Líder em seu endereço indicado na seção
“Identificação da Companhia, dos Administradores, dos Coordenadores, dos Consultores e dos
Auditores”, na página 61 deste Prospecto.
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação dos
Coordenadores e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação das Ações estará
sujeita a determinadas condições, tais como (i) a entrega de opiniões legais pelos nossos assessores
jurídicos, dos Coordenadores e dos Agentes de Colocação Internacional; (ii) a assinatura de
compromissos de restrição à negociação de ações ordinárias de nossa emissão, por nós, pelos
Acionistas Signatários e pelos membros da nossa Administração; e (iii) a emissão de cartas de conforto
por nossos auditores independentes relativas às nossas demonstrações financeiras consolidadas e
demais informações financeiras contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência. De acordo com
o Contrato de Distribuição e o Contrato de Colocação Internacional, obrigamo-nos a indenizar os
Coordenadores e os Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas
contingências.
De acordo com o Contrato de Distribuição, se, ao final do Período de Colocação, as Ações (exceto as
Ações do Lote Suplementar) não tiverem sido totalmente liquidadas pelos respectivos investidores, cada
um dos Coordenadores, de forma individual e não solidária, liquidará, no último dia do Período de
Colocação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual de cada um dos Coordenadores,
conforme indicado na seção “—Contrato de Distribuição – Garantia Firme de Liquidação”, na página 76
deste Prospecto, a totalidade do respectivo saldo resultante da diferença entre (i) a quantidade de Ações
indicada no Contrato de Distribuição; e (ii) a quantidade de Ações efetivamente liquidada pelos
investidores que as subscreveram. Além disso, o Contrato de Distribuição prevê que nós nos obrigamos,
no que diz respeito à Oferta, a indenizar os Coordenadores por certas contingências em determinadas
situações, assim como por ressarcir determinadas despesas por eles incorridas.
Adicionalmente, seremos parte do Contrato de Colocação Internacional, que regulará os esforços de
colocação de Ações no exterior. O Contrato de Colocação Internacional apresenta uma cláusula de
indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional para indenizá-los caso eles venham a
sofrer perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes no Contrato de
Colocação Internacional ou no Offering Memorandum. Caso os Agentes de Colocação Internacional
venham a sofrer perdas no exterior em relação a essas questões, eles poderão ter direito de regresso
contra nós por conta desta cláusula de indenização. Adicionalmente, o Contrato de Colocação
Internacional possui declarações específicas em relação à observância de exceções às leis de registro de
ofertas públicas de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar
ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Para informações sobre os riscos relacionados ao
Contrato de Colocação Internacional, ver seção “Fatores de Risco – Fatores de Riscos Relativos à
Oferta”, na página 94 deste Prospecto.
PERÍODO DE COLOCAÇÃO

75

INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA

A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em conformidade
com o previsto no artigo 52 da Instrução CVM 400. A colocação das Ações deverá ser feita pelas
Instituições Participantes da Oferta durante o Período de Colocação.
DATA DE LIQUIDAÇÃO E DATA DE LIQUIDAÇÃO DAS AÇÕES DO LOTE SUPLEMENTAR
A liquidação física e financeira das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) deverá ser
realizada até o último dia útil do Período de Colocação, de acordo com os procedimentos previstos no
Contrato de Distribuição.
A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar deverá ser realizada até o terceiro dia útil
contado da respectiva data de exercício da Opção de Lote Suplementar, mas não antes da data de
publicação do Anúncio de Início, de acordo com o disposto no Contrato de Distribuição.
GARANTIA FIRME DE LIQUIDAÇÃO
Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização
do Prospecto Definitivo, os Coordenadores realizarão a colocação da totalidade das Ações, em regime de
garantia firme de liquidação, de forma individual e não solidária, de acordo com os limites individuais
abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato de Distribuição:
Coordenadores

Quantidade de Ações

% do Total

Coordenador Líder

14.000.000

40%

Bradesco BBI

8.750.000

25%

Santander

8.750.000

25%

Safra

3.500.000

10%

Total

35.000.000

100,0%

Se, ao final do Período de Colocação, as Ações (exceto as Ações do Lote Suplementar) não tiverem sido
totalmente liquidadas pelos respectivos investidores, cada um dos Coordenadores, de forma individual e
não solidária, liquidará, no último dia do Período de Colocação, pelo Preço por Ação, na proporção e até
o limite individual de cada um dos Coordenadores, conforme indicado na tabela acima e no Contrato de
Distribuição, a totalidade do respectivo saldo resultante da diferença entre (i) a quantidade de Ações
indicada no Contrato de Distribuição; e (ii) a quantidade de Ações efetivamente liquidada pelos
investidores que as subscreveram ou adquiriram.
A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores.
Tal garantia é vinculante a partir do momento em que for concluído o Procedimento de Bookbuilding,
concedido o registro da Oferta pela CVM, celebrado o Contrato de Distribuição, realizada a publicação do
Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM 400, caso os Coordenadores
eventualmente venham a subscrever Ações nos termos acima e tenham interesse em vender tais Ações
antes da publicação do Anúncio de Encerramento, o preço de venda de tais Ações será o preço de
mercado das ações ordinárias de nossa emissão, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto,
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que o disposto neste parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das atividades de
estabilização previstas abaixo.
ESTABILIZAÇÃO DO PREÇO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE NOSSA EMISSÃO
O Coordenador Líder, por meio da Itaú Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar atividades de
estabilização do preço de ações ordinárias de nossa emissão, pelo prazo de até 30 dias contados,
inclusive, da data de publicação do Anúncio de início, por meio de operações de compra e venda de
ações ordinárias de nossa emissão, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato
de Estabilização, que será previamente aprovado pela BM&FBOVESPA e pela CVM, nos termos do
artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM n.º 476, de
25 de janeiro de 2005.
Após tais aprovações, cópia do Contrato de Estabilização poderá ser obtida com o Coordenador Líder, no
endereço indicado na seção “Identificação da Companhia, dos Administradores, dos Coordenadores, dos
Consultores e dos Auditores”, na página 61 deste Prospecto.
RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES (LOCK-UP)
Nós, durante o prazo de 90 dias contados da data do Prospecto Definitivo, os Acionistas Signatários,
os membros do nosso Conselho de Administração e os membros da nossa Diretoria, (i) durante o
prazo de 30 dias contados da data do Prospecto Definitivo ou (ii) até a data de publicação do Anúncio
de Encerramento, o que ocorrer primeiro, exceto mediante prévio consentimento por escrito dos
Coordenadores e dos Agentes de Colocação Internacional e observadas determinadas outras
exceções descritas abaixo e nos Lock-up Agreements, estaremos obrigados a, entre outras restrições
previstas nos Lock-up Agreements, não emitir, ofertar, vender, contratar a venda, onerar, emprestar,
outorgar qualquer opção de compra, vender a descoberto ou de outra forma dispor ou outorgar
qualquer direito, ou protocolar ou fazer com que seja protocolado, qualquer pedido de registro, nos
termos do Securities Act ou da legislação brasileira, ou realizar qualquer operação de derivativos, com
relação a quaisquer ações de nossa emissão ou quaisquer valores mobiliários conversíveis,
permutáveis ou exercíveis em ações de nossa emissão de que sejamos titulares na data do Prospecto
Definitivo. A restrição acima não será aplicável:
I.

com relação exclusivamente a nós em operações que representem acréscimo de ativos
imobiliários, inclusive aquisição de participações em sociedades do setor imobiliário ou em
fundos de investimento que invistam exclusivamente em sociedades cujo objeto seja
relacionado ao desenvolvimento imobiliário ou à aquisição de ativos imobiliários, operações
de incorporação, incorporação de ações, permuta de ações, fusão ou operações similares,
desde que tal operação não envolva uma oferta pública de ações ordinárias de nossa
emissão ou de valores mobiliários representativos ou conversíveis em ações ordinárias de
nossa emissão;

II.

em emissão de novas ações em decorrência do exercício da opção de compra de ações de
nossa emissão, observado que tais ações, quando subscritas por membros da nossa
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Diretoria, devem estar sujeitas às mesmas restrições de transferência aplicáveis, nos termos
do respectivo Lock-up Agreement;
III.

com relação aos Acionistas Signatários, aos membros do nosso Conselho de Administração
e aos membros da nossa Diretoria caso venham adquirir ações ordinárias de nossa emissão
em negociações realizadas por meio da BM&FBOVESPA;

IV.

com relação às transferências de ações ordinárias de nossa emissão realizadas (a) a título
de doação de boa-fé; (b) em favor de qualquer trust de forma que os beneficiários, diretos ou
indiretos sejam Acionistas Signatários, os membros do nosso Conselho de Administração ou
os membros da nossa Diretoria e/ou seus familiares diretos (observado que familiares diretos
significa as pessoas que tenham o mesmo sangue, seja esposa ou esposo, ou o mesmo grau
por adoção, até o limite de grau de parentesco de primo de primeiro grau); (c) para qualquer
sociedade controladora ou controlada por Acionistas Signatários, pelos membros do nosso
Conselho de Administração e pelos membros da nossa Diretoria; (d) para qualquer entidade
de caridade sem fins lucrativos; (e) para limited partners de Acionistas Signatários; (f) para
realização de atividades de formador de mercado pelos Coordenadores; (g) para empréstimo
ao Coordenador Líder para fins de realização das atividades de estabilização, conforme
previsto no Contrato de Estabilização (conforme definido abaixo); e (h) em hipóteses diversas
das listadas acima, contanto que haja o consentimento prévio dos Coordenadores e dos
Agentes de Colocação Internacional (o qual não poderá ser negado injustificadamente),
contanto que, previamente às transferências previstas nas alíneas (a) a (e) acima, o
adquirente concorde por escrito em observar as restrições de transferência a que o alienante
está sujeito segundo o respectivo Lock-up Agreement.

Em qualquer caso, as transferências previstas neste item, não podem resultar na exigência de qualquer
registro ou arquivamento perante a SEC ou a CVM.
DIREITOS, VANTAGENS E RESTRIÇÕES DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DE NOSSA EMISSÃO
As Ações conferirão aos seus subscritores os direitos e as vantagens e estarão sujeitas às restrições
decorrentes da Lei das Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo Mercado e do nosso Estatuto
Social, dentre os quais: (i) direito de voto nas nossas assembleias gerais, sendo que cada Ação
corresponderá a um voto; (ii) direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25%
do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) direito de
alienação das Ações nas mesmas condições asseguradas ao acionista controlador alienante, em caso de
alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do nosso controle, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas (tag along de 100% do preço); e (iv) direito ao recebimento
integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que viermos a declarar a partir da Data
de Liquidação e da Data de Liquidação do Lote Suplementar, conforme o caso.
ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DE NOSSA EMISSÃO

78

INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA

Dois dias úteis seguintes à data de publicação do Anúncio de Início, as Ações serão negociadas na
BM&FBOVESPA. As ações ordinárias de nossa emissão estão listadas para negociação no Novo
Mercado sob o código “BRPR3”.
Os investidores devem estar cientes de que a Data de Liquidação está prevista para ocorrer em
5 de julho de 2011 e de que a data de início das negociações das Ações na BM&FBOVESPA está
prevista para ocorrer em 1º de julho de 2011.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESCRITURADORA DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DE NOSSA EMISSÃO
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações ordinárias de
nossa emissão é a Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na Av. Brig. Faria Lima 3400, 10º andar, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, número de telefone (11) 5029-7780.
ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA OFERTA
Nós e os Coordenadores poderemos requerer que a CVM autorize a modificação ou o cancelamento da
Oferta, caso ocorra, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível, nas circunstâncias de
fato existentes quando da apresentação do pedido de registro da Oferta ou que o fundamentem,
acarretando um aumento relevante dos riscos por nós assumidos inerentes à própria Oferta.
O requerimento de modificação da Oferta perante a CVM presumir-se-á deferido caso não haja
manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de dez dias.
Adicionalmente, nós poderemos modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorá-la em favor dos
investidores ou para renúncia a condição da Oferta por nós estabelecida, conforme disposto no artigo 25,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja deferido, a CVM poderá, por sua
própria iniciativa ou por nosso pedido, prorrogar o prazo para distribuição da Oferta por até 90 dias.
Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão considerados
ineficazes, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em
contrapartida às Ações, sem qualquer acréscimo, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400,
e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes.
A revogação ou qualquer modificação da Oferta será imediatamente divulgada por meio de Anúncio de
Retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início,
conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Em se tratando de modificação da Oferta, após a publicação do Anúncio de Início, as Instituições
Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações,
de que o manifestante está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das
novas condições. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente
a respeito da modificação efetuada para que confirmem, no prazo de cinco dias úteis do recebimento da

79

INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA

comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação, sendo que será presumida a
manutenção se não revogarem expressamente suas intenções de investimento no Procedimento de
Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nessa hipótese, as Instituições Participantes da Oferta
presumirão que os investidores pretendem manter a declaração de aceitação. Os investidores que
revogarem expressamente suas intenções de investimento no Procedimento de Bookbuilding ou seus
Pedidos de Reserva, na hipótese de modificação da Oferta, conforme previsto acima, terão direito à
restituição integral dos valores depositados, que serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo de três
dias úteis contados do recebimento da revogação da aceitação.
Além das hipóteses de revogação da declaração de aceitação da Oferta pelo investidor previstas neste
Prospecto e nos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, não há quaisquer outras hipóteses em que o
investidor possa revogar sua declaração de aceitação da Oferta.
SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA OFERTA
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a qualquer
tempo, uma oferta que (a) esteja se processando em condições diversas das constantes da
Instrução CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da
CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender qualquer
oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma
oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada.
Encerrado 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 as 12
horas do quinto dia útil seguinte ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que já
tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores que tenham revogado a
sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos
valores depositados, que serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo de três dias úteis contados
do recebimento da revogação da aceitação ou da comunicação do cancelamento, conforme o caso.
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RELACIONAMENTO ENTRE NÓS E OS COORDENADORES
Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, temos contratadas com o Coordenador Líder as seguintes operações
financeiras:
Saldo Total em Aberto
ou Valor do Notional
Inicial no caso de
SWAPs em 31 de
Tipo de

Data de Início dos

Datas de

março de 2011

operação

Contratos

Vencimento

(em R$ mil)

Taxa Contratual

Finalidade

IGPM + 8,84%
27 CCBs

Entre 16/4/2007 e

Entre 17/4/2017

18/2/2008

e 17/1/2021

a.a., TR + 9,90%
544.789

TR + 10,15% a.a.
ou

Aquisição de imóveis.

CDI + 1,28% a.a.
Financiamento
Imobiliário

7/5/2008

8/4/2018

12.858

TR + 10,15% a.a.

Aquisição de imóveis.

Companhia ativa
a US$+
2 SWAPs

8/10/2010 e
28/3/2011

7/10/2015

100.950 e 101.077

10,2857% a.a e

Proteção contra variação

passiva na taxa

cambial.

ponderada de
112,65% CDI
CRI
CRI

29/8/2008
21/7/2010

4/9/2021

8.745

7/7/2022

145.114

TR + 10,15% a.a.
TR + 10,15% a.a.

Aquisição de imóveis.
Alavancagem de imóvel
adquirido.

Adicionalmente, contratamos o Coordenador Líder como assessor em nossas duas últimas emissões
privadas de Bônus Perpétuos e Bônus Perpétuos Adicionais, sendo: a primeira, em 30 de setembro de
2010, no valor total de US$200,0 milhões, pela qual pagamos uma comissão total de US$650,0 mil, e a
última, em 19 de janeiro de 2011, no valor total de US$85,0 milhões pela qual pagamos uma comissão
total de US$329,4 mil, ambas as emissões com juros fixos de 9,00% ao ano em periodicidade trimestral,
e resgatáveis total ou parcialmente a partir do término de seu 5º ano de vigência, exclusivamente por
opção do emissor.
O Coordenador Líder atuou como coordenador do nosso IPO, no valor total de R$934,4 milhões, e
recebeu comissão de R$10,0 milhões.
Além disso, celebramos com a Itauvest DTVM S.A. o "Contrato de Prestação de Serviços de Formador
de Mercado", de acordo com o qual a Itauvest DTVM S.A. se comprometeu a manter ofertas de compra e
venda no âmbito da BM&FBOVESPA, contribuindo para elevar a liquidez e melhorar o processo de
formação de preços das ações ordinárias de nossa emissão. As atividades de formador de mercado
tiveram início no dia 18 de outubro de 2010, com prazo de vencimento de um ano, e não pagamos à
Itauvest DTVM S.A. qualquer remuneração pela prestação destes serviços.
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Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, não possuímos
qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder. Poderemos, no futuro, contratar o
Coordenador Líder ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das nossas atividades.
Sociedades integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder e fundos de investimentos
administrados e/ou geridos por sociedades de seu grupo realizaram negociações de ações de nossa
emissão e/ou possuem títulos e valores mobiliários de nossa emissão diretamente ou em fundos de
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, em todos os casos, tais
negociações envolveram ações representativas de participações minoritários que não atingem, e não
atingiram nos últimos 12 meses, 5% do nosso capital social.
Exceto pela remuneração prevista no item “Informações Relativas à Oferta — Custos da Oferta” na
página 69 deste Prospecto e pelos recursos decorrentes das atividades de estabilização do preço de
ações ordinárias de nossa emissão, não há qualquer outra a ser paga por nós ao Coordenador Líder cujo
cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
O Coordenador Líder e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes,
operações com derivativos tendo as Ações como ativo de referência (incluindo operações de total return
swap). O Coordenador Líder e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações como forma de proteção para
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações.
Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, contratamos as seguintes operações financeiras com o Bradesco BBI e/ou
empresas de seu conglomerado financeiro:
•

operações compromissadas no valor total de aproximadamente R$90,1 milhões; e

•

as seguintes operações de certificados recebíveis imobiliários:

(i) certificado de recebíveis imobiliários no valor total de R$40,0 milhões, emitido em 27 de
novembro de 2009, com vencimento em 27 de fevereiro de 2018, acrescido de TR + 11,0%, cujo
saldo contábil em 18 de maio de 2011 era de aproximadamente R$35,7 milhões e a finalidade foi
a aquisição de imóveis. No âmbito de tal operação de emissão de certificado de recebíveis
imobiliários, não houve pagamento de comissão ao Bradesco BBI e/ou a empresas de seu
conglomerado financeiro;
(ii) certificado de recebíveis imobiliários no valor total de aproximadamente R$16,0 milhões, emitido
em 11 de março de 2010, com vencimento em 4 de março de 2020, acrescido de TR + 10,5%,
cujo saldo contábil em 18 de maio de 2011 era de aproximadamente R$15,2 milhões e a
finalidade foi a aquisição de imóveis. No âmbito de tal distribuição pública o Banco Bradesco
S.A. recebeu comissão de 0,80% sobre o valor da emissão;
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(iii) certificado de recebíveis imobiliários no valor total de R$20,0 milhões, emitido em 28 de maio de
2010, com vencimento em 12 de maio de 2020, acrescido de TR + 10,5%, cujo saldo contábil em
18 de maio de 2011 era de aproximadamente R$19,1 milhões e a finalidade foi a aquisição de
imóveis. No âmbito de tal distribuição pública o Banco Bradesco S.A. recebeu comissão de
0,80% sobre o valor da emissão;
(iv) certificado de recebíveis imobiliários no valor total de R$94,2 milhões emitido em 30 de setembro
de 2010, com vencimento em 14 de setembro de 2020, acrescido de TR + 10,5%, cujo saldo
contábil em 18 de maio de 2011 era de aproximadamente R$90,9 milhões e a finalidade foi a
aquisição de imóveis. No âmbito de tal distribuição pública o Banco Bradesco S.A. recebeu
comissão de 0,80% sobre o valor da emissão; e
(v) certificado de recebíveis imobiliários no valor total de aproximadamente R$236,0 emitido em 26
de janeiro de 2011, com vencimento em 20 de janeiro de 2021, acrescido de TR + 10,3%, cujo
saldo contábil em 18 de maio de 2011 era de aproximadamente R$233,3 milhões e a finalidade
foi a compra de fundo de investimento imobiliário no qual a Companhia é a única cotista. No
âmbito de tal distribuição pública o Bradesco BBI recebeu comissão de 1,00% sobre o valor da
emissão.
O Bradesco BBI atuou como coordenador do nosso IPO, e recebeu comissão de R$5,0 milhões.
Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, não possuímos
qualquer outro relacionamento com o Bradesco BBI. Poderemos, no futuro, contratar o Bradesco BBI ou
sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das nossas atividades.
Sociedades integrantes do grupo econômico do Bradesco BBI eventualmente realizaram negociações de
ações de nossa emissão e/ou possuem títulos e valores mobiliários de nossa emissão, sendo que, em
todos os casos, tais negociações envolveram ações representativas de participações minoritários que
não atingem, e não atingiram nos últimos 12 meses, 5% do nosso capital social.
Exceto pela remuneração prevista no item “Informações Relativas à Oferta — Custos da Oferta” na
página 69 deste Prospecto e pelos recursos decorrentes das atividades de estabilização do preço de
ações ordinárias de nossa emissão, não há qualquer outra a ser paga por nós ao Bradesco BBI cujo
cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
O Bradesco BBI e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações
com derivativos tendo as Ações como ativo de referência (incluindo operações de total return swap). O
Bradesco BBI e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações como forma de proteção para essas operações.
Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações.
Santander
O Santander atuou como coordenador nas seguintes ofertas que realizamos:
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•

distribuição pública de certificados de recebíveis imobiliários da 134ª Série da nossa 1ª Emissão,
no valor total de aproximadamente R$121,2 milhões em 4 de janeiro de 2010. No âmbito de tal
distribuição pública, o Santander recebeu comissão de estruturação de 1,0% e subscreveu, em
11 de janeiro de 2010, 121 certificados de recebíveis imobiliários, no valor total de
aproximadamente R$121,4 milhões. Esses certificados de recebíveis imobiliários farão jus à
remuneração equivalente à TR acrescida de sobretaxa de 10,5% ao ano e a finalidade foi
financiamento à aquisição de imóveis;

•

distribuição pública de certificados de recebíveis imobiliários da 158ª Série da nossa 1ª Emissão,
no valor total de aproximadamente R$40,1 milhões em 13 de abril de 2010. No âmbito de tal
distribuição pública, o Santander recebeu comissão de estruturação de 1,0% e subscreveu, em
11 de maio de 2010, 40 certificados de recebíveis imobiliários, no valor total de aproximadamente
R$40,4 milhões. Os certificados de recebíveis imobiliários referidos nesta alínea farão jus à
remuneração equivalente à TR acrescida de sobretaxa de 10,5% ao ano e a finalidade foi
financiamento à aquisição de imóveis;

•

distribuição pública de certificados de recebíveis imobiliários da 166ª Série da nossa 1ª Emissão,
no valor total de aproximadamente R$109,1 milhões em 13 de junho de 2010. No âmbito de tal
distribuição pública, o Santander recebeu comissão de estruturação de 1,0% e subscreveu, em
28 de junho de 2010, 109 certificados de recebíveis imobiliários, no valor total de
aproximadamente R$109,5 milhões. Os certificados de recebíveis imobiliários referidos nesta
alínea farão jus à remuneração equivalente à TR acrescida de sobretaxa de 10% ao ano e a
finalidade foi financiamento à aquisição de imóveis; e

•

distribuição pública de certificados de recebíveis imobiliários da 59ª Série da nossa 1ª Emissão,
no valor total de R$319,3 milhões em 10 de dezembro de 2010. No âmbito de tal distribuição
pública, o Santander recebeu comissão de estruturação de 1,3% e subscreveu, em 22 de
dezembro de 2010, 64 certificados de recebíveis imobiliários, no valor total de aproximadamente
R$319,3 milhões. Os certificados de recebíveis imobiliários referidos nesta alínea farão jus à
remuneração equivalente à TR acrescida de sobretaxa de 10,3% ao ano e a finalidade foi
financiamento à aquisição de imóveis.

Nós somos os devedores dos créditos imobiliários que lastreiam os certificados de recebíveis imobiliários
descritos acima.
O Santander atuou como coordenador do nosso IPO, e recebeu comissão de R$5,0 milhões.
Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, não possuímos
qualquer outro relacionamento com o Santander. Poderemos, no futuro, contratar o Santander ou
sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das nossas atividades.
Sociedades integrantes do grupo econômico do Santander e fundos de investimentos administrados e/ou
geridos por sociedades de seu grupo realizaram negociações de ações de nossa emissão e/ou possuem
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títulos e valores mobiliários de nossa emissão diretamente ou em fundos de investimento administrados
e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, em todos os casos, tais negociações envolveram ações
representativas de participações minoritários que não atingem, e não atingiram nos últimos 12 meses, 5%
do nosso capital social.
Exceto pela remuneração prevista no item “Informações Relativas à Oferta — Custos da Oferta” na
página 69 deste Prospecto e pelos recursos decorrentes das atividades de estabilização do preço de
ações ordinárias de nossa emissão, não há qualquer outra a ser paga por nós ao Santander cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação.
O Santander e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações com
derivativos tendo as Ações como ativo de referência (incluindo operações de total return swap). O
Santander e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações como forma de proteção para essas operações.
Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações.
Safra
Na data deste Prospecto, possuímos com Banco J. Safra S.A. e/ou as demais instituições financeiras
integrantes de seu conglomerado financeiro (“Grupo Safra”) aplicações no montante total de R$22,2
milhões, com taxa média de 101% do CDI.
O Sr. Joseph Yacoub Safra é acionista controlador do Banco Safra S.A. e seu filho, Jacob Joseph Safra,
possui participação minoritária no nosso capital social que, por meio da Laugar S.A., na data desse
Prospecto, era equivalente a 4,19% do nosso capital total.
O Safra atuou como coordenador do nosso IPO, e recebeu comissão de R$0,2 milhão.
Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, não possuímos
qualquer outro relacionamento com o Grupo Safra. Poderemos, no futuro, contratar o Safra ou
sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das nossas atividades.
Sociedades integrantes do grupo econômico do Grupo Safra e fundos de investimentos administrados
e/ou geridos por sociedades do Grupo Safra realizaram negociações de ações de nossa emissão e/ou
possuem títulos e valores mobiliários de nossa emissão diretamente ou em fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, em todos os casos, tais negociações
envolveram ações representativas de participações minoritários que não atingem, e não atingiram nos
últimos 12 meses, 5% do nosso capital social.
Exceto pela remuneração prevista no item “Informações Relativas à Oferta — Custos da Oferta” na
página 69 deste Prospecto e pelos recursos decorrentes das atividades de estabilização do preço de
ações ordinárias de nossa emissão, não há qualquer outra a ser paga por nós ao Grupo Safra cujo
cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
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O Grupo Safra poderá celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos tendo
as Ações como ativo de referência (incluindo operações de total return swap). O Grupo Safra poderá
adquirir Ações como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a
demanda e o preço das Ações.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como todo e qualquer
investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e
possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimento (ver seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos a
Nós” e “Fatores de Risco Relativos à Oferta”, nas páginas 45 e 94, respectivamente, e seções “4. Fatores
de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, além de outras informações incluídas
neste Prospecto e no Formulário de Referência).
Os Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento
relativa à Oferta, a consulta a este Prospecto. A leitura deste Prospecto possibilita uma análise detalhada
dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes.
Nós e o Coordenador Líder solicitamos o registro da Oferta em 23 de maio de 2011, estando a Oferta
sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas com as
Instituições Participantes da Oferta nos respectivos endereços indicados na seção “Identificação da
Companhia, dos Administradores, dos Coordenadores, dos Consultores e dos Auditores”, na página 61
deste Prospecto.
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COORDENADOR LÍDER
Na data deste Prospecto, não havia operações vinculadas à Oferta em relação ao Coordenador Líder.
Não há quaisquer títulos ou obrigações com o Coordenador Líder concedendo direito de subscrição de
ações representativas do nosso capital social, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição
e/ou opções.
BRADESCO BBI
Na data deste Prospecto, não havia operações vinculadas à Oferta em relação ao Bradesco BBI.
Não há quaisquer títulos ou obrigações com o Bradesco BBI concedendo direito de subscrição de ações
representativas do nosso capital social, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição e/ou
opções.
SANTANDER
Na data deste Prospecto, não havia operações vinculadas à Oferta em relação ao Santander.
Não há quaisquer títulos ou obrigações com o Santander concedendo direito de subscrição de ações
representativas do nosso capital social, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição e/ou
opções.
SAFRA
Na data deste Prospecto, não havia operações vinculadas à Oferta em relação ao Safra.
Não há quaisquer títulos ou obrigações com o Safra concedendo direito de subscrição de ações
representativas do nosso capital social, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição e/ou
opções.
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COORDENADOR LÍDER
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. Com trajetória marcada por
associações bem-sucedidas e visão para oferecer os melhores produtos e serviços para empresas, o
Itaú BBA é resultado da fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco –
União de Bancos Brasileiros S.A. Em 31 de dezembro de 2009, o Itaú BBA apresentou os seguintes
resultados: ativos de R$126,9 bilhões, patrimônio líquido de R$6,3 bilhões e lucro líquido de R$1,8 bilhão.
A história do Itaú BBA começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo, por Fernão
Bracher e Antonio Beltran, em parceria com o Bank Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada
para operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting,
hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais. Ainda no mesmo ano, recebeu
autorização do Banco Central para operar subsidiária em Bahamas e atender demanda de clientes na
área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA
Capital. Adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em financiamento de veículos.
Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo alemão
HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA Icatu Corretora
e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova instituição: o
Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes corporate e banco de
investimento do grupo, passa a contar com a base sólida de capital e liquidez do Itaú e a especialização e
destacada atuação do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e rapidamente consolidou como
um importante player de mercado em fusões e aquisições, equities e fixed income local. A partir de 2008,
iniciou a expansão de suas atividades em fixed income internacional e produtos estruturados.
Em 2009, o Banco Central aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo, tendo
como desafio ser o melhor banco de atacado, investimento e tesouraria da América Latina.
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ATIVIDADE DE INVESTMENT BANKING DO ITAÚ BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores na
estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e fusões e
aquisições.
Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de american depositary receipts, ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto com a
Itaú Corretora, que tem relacionamento com investidores domésticos e internacionais e possui
reconhecida e premiada estrutura independente de pesquisa. Em 2009, o Itaú BBA atuou como
coordenador e bookrunner de ofertas públicas iniciais e subsequentes que totalizaram R$14,2 bilhões. No
ranking da ANBIMA, o banco fechou o ano de 2009 em primeiro lugar em número de ofertas, com
participação no mercado de 13,7%.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes diversos
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, commercial
papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e certificados de
recebíveis imobiliários (CRI). Em 2009, o Itaú BBA participou de operações de debêntures e notas
promissórias que totalizaram R$18 bilhões e operações de securitização que atingiram R$1,4 bilhão. De
acordo com o ranking ANBIMA, o Itaú BBA foi classificado em primeiro lugar no ranking 2009 de
distribuição de operações em renda fixa e securitização, cujas participações de mercado foram de,
respectivamente, 24% e 20%.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas e
soluções eficientes para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. A área detém acesso amplo e privilegiado a
investidores estratégicos e financeiros para assessorar clientes na viabilização de movimentos
societários. De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Thomson Finance, com base no número
de operações realizadas em 2009, o Itaú BBA ficou em segundo lugar, com 25 transações.
Adicionalmente, o Itaú BBA tem sido amplamente reconhecido como um dos melhores bancos de
investimento do Brasil. Nos últimos três anos, foi considerado o melhor “Banco de Investimento no Brasil”,
pela revista Global Finance, publicação americana especializada em análises sobre empresas e
instituições financeiras dos cinco continentes.
BRADESCO BBI
O Bradesco BBI é banco de investimento completo, atuando em mercado de capitais, operações
estruturadas, fusões & aquisições e financiamento de projetos, além de contar com corretora de valores
mobiliários, private banking e asset management.
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O desempenho do Bradesco BBI na área de banco de investimento tem os seguintes destaques em
2010:
•

O Bradesco BBI tem marcado presença em ofertas de renda fixa. Segundo o ranking ANBIMA
Consolidado, foi 1° colocado em 2010 tendo coordenado 90 operações. Destacam-se a liderança
em número de operações de securitização, emissão de cotas de FIDC e emissão de CRIS.

•

Em ofertas de renda variável, o Bradesco BBI teve posição de destaque. Segundo o ranking
ANBIMA, foi 4° colocado em 2010 tendo coordenado oito operações, em ofertas que totalizaram
R$160,2 bilhões. Destacam-se a atuação como coordenador líder da maior capitalização da
história mundial, a oferta pública de ações da Petrobras, no montante de R$120,2 bilhões,
transação vencedora do “Best Equity Deal of the Year“ pela Global Finance, além das ofertas de
PDG Realty, InPar, Alliansce, BR Properties, OSX, Julio Simões, JBS e General Motors.

•

Em fusões & aquisições, destacam-se em 2010 as seguintes assessorias: ao Banco Bradesco na
aquisição do Ibi México, à Braskem na aquisição da Quattor, à Karsten na aquisição da
Trussardi, à Petrobras Biocombustível na parceria estratégica com São Martinho, à Carlyle Group
na aquisição da Qualicorp, à CETIP na aquisição da GRV Solutions, e ao Grupo Fleury na
aquisição do LabsDor.

•

Em financiamento de projetos, o Bradesco BBI atuou como assessor e estruturador da Santo
Antônio Energia, usina hidrelétrica do Complexo Madeira, com capacidade instalada prevista de
3.150 MW, operação vencedora do “Deals of the Year 2010” da revista The Banker na categoria
“Infrastructure and Project Finance”. O Bradesco BBI obteve êxito na viabilização junto ao
BNDES de financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste no montante de R$1,2
bilhão.

Ademais, o Banco Bradesco S.A., controlador do Bradesco BBI, é atualmente um dos maiores bancos
múltiplos privados do País e está presente em 100% dos municípios do Brasil e em diversas localidades
no exterior. O Bradesco mantém uma rede de atendimento alicerçada em modernos padrões de
eficiência e tecnologia que atende a mais de 23,1 milhões de correntistas. Clientes e usuários têm a
disposição 54,9 mil pontos de atendimento, destacando-se 3,6 mil agências e 6,2 mil bancos postais. Em
2010, o lucro líquido foi de R$10,0 bilhões, enquanto o ativo total e patrimônio líquido totalizaram
R$637,5 bilhões e R$48,0 bilhões, respectivamente.
SANTANDER
O Santander é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição com sede na Espanha fundada em
1857.
O grupo Santander possui, atualmente, cerca de €1,2 trilhão em ativos, administra quase €1,4 trilhão em
fundos, possui mais de 100 milhões de clientes e 14 mil agências. O Santander acredita ser o principal
grupo financeiro da Espanha e da América Latina e desenvolve uma importante atividade de negócios na
Europa, região em que alcançou uma presença destacada no Reino Unido, por meio do Abbey National
Bank Plc, assim como em Portugal. Adicionalmente, acredita ser um dos líderes em financiamento ao
consumo na Europa, por meio do Santander Consumer, com presença em 12 países do continente e nos
Estados Unidos.
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No ano de 2010, o grupo Santander registrou lucro líquido de aproximadamente €4,8 bilhões, na América
Latina, o que representou, no mesmo período, aproximadamente 59% dos resultados do grupo
Santander no mundo. Também na América Latina, o grupo Santander possui cerca de 5.882 agências e
cerca de 40 milhões de clientes.
Em 1957, o grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do Comércio
S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional S.A. (incluindo sua
subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander Espanha,
The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do capital do ABN
AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de 2007, o CADE aprovou
sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO pelo consórcio. No primeiro
trimestre de 2008, o Fortis e Santander Espanha chegaram a um acordo por meio do qual o Santander
Espanha adquiriu direito às atividades de administração de ativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis
havia adquirido como parte da compra pelo consórcio do ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o
Santander Espanha assumiu o controle acionário indireto do Banco Real. Por fim, em 30 de abril de 2009,
o Banco Real foi incorporado pelo Santander Brasil e foi extinto como pessoa jurídica independente.
Com a incorporação do Banco Real, o Santander tem presença ativa em todos os segmentos do mercado
financeiro, com uma completa gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de clientes –
pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As atividades do
Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco global de atacado e
gestão de recursos de terceiros e seguros.
Em março de 2011, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 23,4 milhões de clientes,
mais de 3.703 agências e mais de 18.000 caixas eletrônicos, além de um total de ativos em torno de R$
384 bilhões e patrimônio líquido de, aproximadamente, R$78 bilhões. O Santander, no Brasil, possui uma
participação de aproximadamente 25% dos resultados do grupo Santander no mundo, além de
representar 59% no resultado do grupo Santander na América Latina.
O Santander oferece aos seus clientes um amplo portfólio de produtos e serviços locais e internacionais
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas de
transações bancárias globais (global transaction banking), mercados de crédito (credit markets), finanças
corporativas (corporate finance), ações (equities), taxas (rates), formação de mercado e mesa proprietária
de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se beneficiar dos serviços globais fornecidos
pelo Grupo Santander.
Na área de equities, o Santander atua na estruturação de operações, em boa parte da América Latina,
contando com equipe de equity research, sales e equity capital markets.
A área de research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como uma das
melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o Santander dispõe de
estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de ativos latino-americanos, o que
assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target em operações brasileiras.
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Em Sales & trading, o grupo Santander possui uma das maiores equipes dedicadas a ativos latinoamericanos no mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, a equipe do grupo Santander
figura dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O Santander dispõe
de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos investidores institucionais no
Brasil por meio de salas de ações e corretora.
A área de equity capital markets do Santander participou como bookrunner de ofertas destacadas no
Brasil e na América Latina nos últimos anos. Em 2011, o Santander atuou como coordenador líder da
oferta pública inicial de Autometal S.A e como bookrunner nas ofertas de follow-on de Tecnisa S.A. e
Direcional S.A., e na oferta pública inicial de ações de IMC – Internacional Meal Company Holdings S.A.
Ainda em 2011, na América Latina, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial da Fibra
Uno Administracion S.A. de CV no México, e da oferta secundária de ADRs da Argentina YPF S.A..
Em 2010, o Santander alcançou pelo segundo ano consecutivo a liderança no ranking de emissões de
ações na América Latina de acordo com a Bloomberg, tendo atuado como coordenador líder da oferta
pública inicial de ações de Renova Energia S.A. e como bookrunner da oferta pública inicial de BR
Properties S.A. e das ofertas de follow-on de Anhanguera Educacional Participações S.A., Estácio
Participações S.A., Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, PDG Realty S.A. Empreendimentos e
Participações, Inpar S.A. e JBS S.A.
Em 2009, o Santander alcançou a liderança no ranking de emissões de ações na América Latina de
acordo com Thomson Reuters e Bloomberg tanto em número de transações como em volume ofertado.
Neste ano, o Santander atuou como coordenador líder das ofertas públicas iniciais de ações do Banco
Santander (Brasil) S.A. e da Direcional Engenharia S.A. e como bookrunner nas ofertas públicas iniciais
de ações de Cetip S.A. e da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento – Visanet e nas ofertas de
follow-on da Rossi Residencial S.A., Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., Cyrela Brazil Realty
S.A., MRV Engenharia e Participações S.A., BRMalls Participações S.A., Anhanguera Educacional
Participações S.A., Marfrig Alimentos S.A., e BRF – Brasil Foods S.A..
Em 2009, as ofertas de Visanet e Brasil Foods foram premiadas pela Latin Finance como “Best Primary
Equity Issue” e “Best Follow-On Issue”, respectivamente. Ainda em 2009, a Oferta de Banco Santander
foi premiada como “Latin America Equity Issue of the Year” pela International Financing Review (IFR).
Em 2008, atuou em operações com valor total superior a US$12 bilhões. Conforme dados da Bloomberg,
em particular, atuou como bookrunner na oferta primária da Companhia Vale do Rio Doce em 2008, uma
das maiores ofertas de ações da história do Brasil.
SAFRA
O Grupo Safra possui mais de 200 anos de tradição em serviços financeiros e presença global, com
escritórios nos EUA, Europa, Oriente Médio, América Latina e Caribe. No Brasil, onde opera desde 1957,
o Banco Safra S.A. atua como Banco Múltiplo e figura entre os maiores bancos privados do país em
ativos, segundo dados do BACEN, com cerca de R$76,2 bilhões em ativos e uma carteira de crédito de
aproximadamente R$30,8 bilhões (dados de dezembro de 2010).
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Em 2004, foi criado o Banco Safra de Investimento S.A. (“BSI”) com o objetivo de ampliar a gama de
serviços oferecidos aos clientes no país. Atualmente, o Grupo Safra atua no segmento de banco de
investimento por meio do Safra. O Safra atua nas seguintes áreas de negócio:
•

Investment Banking: Atua na originação, execução e distribuição de ofertas de ações no mercado
doméstico e internacional, bem como operações de fusões e aquisições, dentre outras. Nos
últimos quatro anos, atuou em 30 ofertas de ações. Em fusões e aquisições, o Safra é
especializado em empresas de middle market, tendo conduzido operações de destaque como a
venda da totalidade das ações do Grupo Niasi e do Laboratório Neo Química, ambas para a
Hypermarcas S.A, além da venda integral do Drogão para Drogaria São Paulo

•

Private Banking: oferece completa assessoria financeira na preservação e maximização do
patrimônio pessoal e familiar de seus clientes, combinando soluções personalizadas com
adequado gerenciamento de riscos, alocação especializada de ativos e total confidencialidade. O
Private Banking está presente nas principais cidades do país, incluindo São Paulo, Campinas,
Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Goiânia.

•

Asset Management: Atuante desde 1980 na gestão de recursos de terceiros através de carteiras
administradas e fundos de investimento, atualmente é o oitavo maior gestor de recursos do
Brasil, segundo a ANBIMA, com mais de R$42,2 bilhões de ativos sob gestão (dados de abril de
2011). Oferece aos seus clientes produtos diferenciados e apropriados a cada perfil de risco.
Possui uma grade completa de fundos multimercados, desde os mais conservadores aos
arrojados, com destaque para os fundos multimercados macro, long & short e de moedas.

•

Sales & Trading: criada em 1967, a Safra Corretora atua nos mercados de ações, opções, índice
de ações, dólar e DI, além de possuir uma equipe de análise setorial dedicada ao estudo e
análise de companhias listadas em bolsa de valores atuantes nos seguintes setores, segundo
classificação da BM&FBOVESPA: Siderurgia e Metalurgia; Mineração; Petróleo, Gás e
Biocombustíveis; Energia Elétrica; Bens Industriais; Construção e Engenharia; Água e
Saneamento; Consumo; Intermediários Financeiros; Transportes e Agropecuária.

•

Fixed Income & Derivatives: Atua na originação, execução e distribuição de financiamentos
estruturados e títulos de dívidas no mercado doméstico e internacional, incluindo debêntures,
notas promissórias, FIDCs, CRIs, CCBs, Notes, dentre outros. Em 2008, atuou em operações
que totalizaram mais de R$10 bilhões, envolvendo empresas dos mais variados setores, tais
como Coelce, Ersa, Kobold, Hypermarcas, Oi Telecomunicações, Grupo Rede, dentre outras.
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O investimento nas ações ordinárias de nossa emissão envolve a exposição a determinados riscos. Antes
de tomar qualquer decisão de investimento nas ações ordinárias de nossa emissão, os potenciais
investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto e no
Formulário de Referência, incluindo os riscos mencionados abaixo. Nossos negócios, situação financeira,
resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira
adversa por qualquer dos fatores de risco mencionados abaixo e por qualquer dos fatores de risco
descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de nossa emissão pode diminuir em razão
de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão
perder parte substancial ou a totalidade de seu investimento nas ações ordinárias de nossa emissão. Os
riscos descritos abaixo e nas seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de
Referência são aqueles que conhecemos e que acreditamos que atualmente podem nos afetar de
maneira adversa, de modo que riscos adicionais não descritos neste Prospecto nem no Formulário de
Referência, não conhecidos por nós atualmente ou que consideramos atualmente irrelevantes também
podem nos afetar de forma adversa.
Para os fins desta seção, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o
exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá
“efeito adverso” ou “efeito negativo” para nós, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza
ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante em nossos negócios, situação financeira,
resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros, bem como no preço das ações
ordinárias de nossa emissão. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas
nesse contexto.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS A NÓS
Para informações sobre os fatores de risco relativos a nós, ver seção “Sumário – Principais Fatores de
Risco Relativos a Nós”, na página 45 deste Prospecto, e ver seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de
Mercado” do Formulário de Referência.
FATORES DE RISCO RELATIVOS À OFERTA
A relativa volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão
limitar a capacidade de venda de nossas Ações pelo preço e momento desejados.
O mercado de valores mobiliários brasileiro é substancialmente menor, menos líquido, mais volátil e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários internacionais. Como exemplo, a
BM&FBOVESPA apresentou capitalização bursátil de aproximadamente R$2,6 trilhões em 31 de março
de 2011 e uma média diária de negociação de R$5,7 bilhões em março de 2011. As dez ações mais
negociadas no mercado à vista em termos de volume contabilizaram cerca de 49,65% de todas as ações
negociadas na BM&FBOVESPA em março de 2011. Essas características de mercado podem limitar
substancialmente a capacidade dos detentores de Ações de vendê-las ao preço e na ocasião em que
desejarem fazê-lo e, consequentemente, poderão vir a afetar negativamente o preço de mercado das
Ações. O Preço por Ação, determinado com o Procedimento de Bookbuilding, poderá diferir dos preços
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que prevalecerão no mercado após a conclusão desta Oferta, inclusive em resposta a estes fatores de
risco ou a qualquer outro motivo relacionado aos nossos resultados operacionais, o que poderá resultar
em um efeito adverso relevante.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no processo de
fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de Bookbuilding,
poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez
das ações ordinárias de nossa emissão no mercado secundário.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Poderá ser aceita a
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, no processo de fixação do
Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo
de 15% do valor da Oferta. Caso não seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), será
permitida a colocação de Ações aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas. Os
investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção
(hedge) de operações com derivativos (incluindo operações de total return swap) contratadas com
terceiros são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde
que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do
Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de nossa emissão no mercado
secundário, o que poderá resultar em um efeito adverso relevante.
A emissão ou a venda ou a percepção da possibilidade de emissão ou de venda de volume
substancial de ações ordinárias de nossa emissão poderão prejudicar o preço de mercado, bem
como a liquidez das ações ordinárias de nossa emissão.
A emissão, a venda, a percepção da possibilidade de emissão ou de venda de volume substancial de
ações ordinárias de nossa emissão por nós, por nossos Acionistas Signatários ou por nossos membros
do Conselho de Administração, Diretoria entre outros acionistas poderão prejudicar o preço de mercado,
bem como a liquidez das ações ordinárias de nossa emissão.
Os investidores devem observar que, após o término do prazo de 90 dias contados da data de publicação
do Anúncio de Início a que nós estamos sujeitos, e após o término do prazo de 30 dias contados da data
de publicação do Anúncio de Início a que os Acionistas Signatários, os membros do nosso Conselho de
Administração e os membros da nossa Diretoria estão sujeitos a restrições de emissão ou negociação
das ações de nossa emissão, poderá haver a venda de volume substancial de ações ordinárias de nossa
emissão, o que poderá afetar de forma adversa o preço de mercado e a liquidez de nossas ações. Para
mais informações sobre as restrições de emissão ou negociação de ações ordinárias de nossa emissão,
ver “Informações relativas à Oferta à Negociação de Ações (Lock-up), na página 77 deste Prospecto.
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Podemos vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de ações ou de valores
mobiliários conversíveis em ações, ou adquirir outras sociedades mediante fusão ou
incorporação, o que poderá resultar em uma diluição da participação do investidor no nosso
capital social.
Podemos vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de emissão pública ou
privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de nossa emissão. Qualquer captação de
recursos por meio da distribuição pública de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de
nossa emissão pode ser realizada com a exclusão do direito de preferência dos nossos acionistas
antigos, incluindo os investidores nas ações ordinárias de nossa emissão, o que pode resultar na diluição
da participação do referido investidor nas ações ordinárias de nossa emissão.
Os investidores que subscreverem Ações no âmbito da Oferta experimentarão uma diluição
imediata no valor contábil de suas ações após a Oferta e, se formos liquidados pelo nosso valor
contábil, os investidores não receberão o valor total de seu investimento.
O Preço por Ação deverá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações emitidas
e em circulação imediatamente após a Oferta. Após efetuar a venda das ações considerando a cotação
das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 1° de junho de 2011, e após a dedução
das despesas e das comissões a serem pagas por nós com relação à Oferta, o valor de nosso patrimônio
líquido em 31 de março de 2011 teria sido de R$3.333,53 milhões, ou R$19.08 por ação. Isso representa
uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido por ação de R$1,18 para novos investidores que
subscreverem ações no âmbito da Oferta pelo Preço por Ação. Como resultado dessa diluição, os
investidores que subscreverem ou adquirirem ações no âmbito da Oferta podem receber
significativamente menos que o preço total de compra que eles pagaram pelas Ações subscritas no
âmbito da Oferta em caso de nossa liquidação.
Nossos acionistas podem não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
De acordo com o nosso Estatuto Social, devemos pagar aos nossos acionistas, no mínimo, 25% do
nosso lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a forma
de dividendos ou juros sobre o capital próprio. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para
compensar prejuízo ou retido nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações e pode não ser
disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Além disso, a Lei das
Sociedades por Ações permite que uma companhia aberta suspenda a distribuição obrigatória de
dividendos em determinado exercício social, caso o Conselho de Administração informe à assembleia
geral ordinária que a distribuição seria incompatível com a nossa situação financeira.
Não possuímos um acionista controlador ou Grupo de Acionistas titular de mais que 50% do
nosso capital votante, o que pode nos deixar suscetíveis a alianças entre acionistas, conflitos
entre acionistas e outros eventos decorrentes da ausência de um acionista controlador ou Grupo
de Acionistas titular de mais que 50% do capital votante.
Não possuímos um acionista controlador ou Grupo de Acionistas titular de mais que 50% do nosso capital
votante. Não há uma prática estabelecida no Brasil de companhia aberta sem acionista controlador titular
da maioria do capital votante. Pode ser que se formem alianças ou acordos entre os novos acionistas, o
que poderia ter o mesmo efeito de ter um Grupo de Acionistas. Caso surja um Grupo de Acionistas e este
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passe a deter o nosso Poder de Controle, podemos sofrer mudanças repentinas e inesperadas das
nossas políticas corporativas e estratégias, inclusive através de mecanismos como a substituição dos
nossos Administradores. Além disso, pode ser que fiquemos mais vulneráveis a tentativas hostis de
aquisição de controle, e a conflitos daí decorrentes.
Adicionalmente, nossos acionistas podem vir a alterar ou excluir estas mesmas disposições do nosso
Estatuto Social que prevêem a realização de oferta pública de aquisição de ações por acionista que se
torne titular de 20% do nosso capital social e, em seguida, descumprir sua obrigação de realizar uma
oferta pública de aquisição de ações na forma exigida pelo nosso Estatuto Social.
A ausência de um acionista ou grupo controlador titular de mais que 50% do nosso capital votante poderá
também dificultar certos processos de tomada de decisão, pois poderá não ser atingido o quorum mínimo
exigido por lei para determinadas deliberações. Caso não tenhamos um acionista controlador titular da
maioria absoluta do nosso capital votante, nossos acionistas poderão não gozar da mesma proteção
conferida pela Lei das Sociedades por Ações contra abusos praticados por outros acionistas e, em
consequência, poderão ter dificuldade em obter a reparação dos danos causados. Qualquer mudança
repentina ou inesperada na nossa equipe de administradores, em nossa política empresarial ou
direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa entre acionistas
concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os nossos negócios e os nossos
resultados operacionais.
Estamos realizando uma oferta pública de distribuição de Ações no Brasil com esforços de
colocação no exterior, o que poderá nos deixar expostos a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior
são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no
Brasil.
A Oferta compreenderá a distribuição pública primária das Ações no Brasil, sob a coordenação dos
Coordenadores, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400 e demais
disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, para Investidores Estrangeiros, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de
cada investidor, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco
Central e pela CVM.
De acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato de Colocação Internacional, estaremos obrigados
a indenizar os Coordenadores e os Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e
contra determinadas contingências. Adicionalmente, seremos parte do Contrato de Colocação
Internacional, que regulará os esforços de colocação de Ações no exterior. O Contrato de Colocação
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional
para indenizá-los caso eles venham a sofrer perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou
omissões relevantes no Contrato de Colocação Internacional ou no Offering Memorandum. Caso os
Agentes de Colocação Internacional venham a sofrer perdas no exterior em relação a essas questões,
eles poderão ter direito de regresso contra nós por conta desta cláusula de indenização. Adicionalmente,
o Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à observância de
exceções às leis de registro de ofertas públicas de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se
descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais.
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Os esforços de colocação das Ações no exterior nos expõem a normas relacionadas à proteção de
investidores estrangeiros por conta de incorreções ou omissões relevantes no Offering Memorandum,
inclusive no que tange aos riscos de potenciais procedimentos judiciais por parte de investidores e
autoridades regulatórias como a SEC.
Nos casos previstos acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra nós no Brasil e/ou
exterior. Esses procedimentos judiciais no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos,
as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o
que é oneroso para companhias sujeitas a tais processos mesmo que fique provado que nenhuma
improbidade foi cometida.
Nossa eventual condenação em um processo no exterior em relação a incorreções ou omissões
relevantes no contrato de colocação internacional e no Offering Memorandum, se envolver valores
elevados, poderá ter um efeito adverso relevante para nós.
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Considerando-se um Preço por Ação de R$17,90, correspondente à cotação das ações ordinárias de
nossa emissão na BM&FBOVESPA em 1 de junho de 2011, os recursos líquidos a serem captados por
nós na Oferta (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais) são estimados em
aproximadamente R$601,6 milhões, considerando a dedução das comissões da Oferta e das despesas
estimadas da Oferta.
Pretendemos utilizar 100% dos recursos líquidos a serem auferidos por nós em decorrência da Oferta na
seguinte forma:
Destinação de Recursos

Percentual

Aquisição e incorporação de imóveis comerciais, inclusive por meio da compra de sociedade ou fundo
de investimento.

100%

Total

100%

Pretendemos investir 100% dos recursos obtidos por meio da Oferta em aquisições e incorporações de
imóveis comerciais, inclusive por meio da compra de sociedade ou fundo de investimento. Na data deste
Prospecto, mantemos contato e diálogo com proprietários de imóveis, mas todos em fase preliminar e
sem qualquer formalização por acordos ou contratos. Dessa forma, ainda não há uma posição definida
sobre quais imóveis e fundos de investimentos serão adquiridos por nós e nem quanto tempo tais
potenciais negociações levarão para serem finalizadas.
A aplicação dos recursos captados conforme o aqui exposto depende de vários fatores que não podemos
garantir que venham a se concretizar, dentre os quais, o comportamento do mercado em que atuamos e
nossa habilidade de negociar aquisições de novos imóveis comerciais em condições aceitáveis a
capacidade de obtermos novos financiamentos. Na data deste Prospecto, não havia negociações para
aquisição de novos imóveis, e não podemos prever quando uma aquisição ocorrerá e quais os valores
envolvidos em futuras aquisições.
Adicionalmente, para atingirmos os objetivos acima descritos, podemos utilizar os recursos provenientes
de (i) geração de caixa; (ii) emissão, para distribuição pública ou privada, de ações, debêntures, CRIs,
bônus de subscrição e outros valores mobiliários, no Brasil ou no exterior; (iii) empréstimos ou
financiamentos, no Brasil ou no exterior; ou (iv) outras fontes de financiamento empresarial, no Brasil ou
no exterior. Exceto pela Oferta, na data deste Prospecto, não está sendo negociada nenhuma nova linha
de crédito ou financiamento e nenhuma outra oferta pública de valores mobiliários.
A alocação imediata dos recursos da Oferta até a implementação da destinação indicada nesta Seção
será em aplicação em renda fixa de instituições financeiras.
A destinação dos recursos líquidos que viermos a receber com a Oferta baseia-se em nossas análises,
estimativas e perspectivas atuais sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros
fatores podem nos obrigar a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta quando de sua efetiva
utilização. Ver seção “Capitalização”, na página 101 deste Prospecto sobre o impacto dos recursos
líquidos decorrentes da Oferta em nossa situação patrimonial.
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Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$17,90, correspondente à cotação das ações
ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 1° de junho de 2011, acarretaria um aumento
(redução) de R$33,9 milhões nos recursos líquidos advindos da Oferta (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar e as Ações Adicionais), considerando a dedução das comissões da Oferta e das despesas
estimadas da Oferta. O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela abaixo apresenta nossa capitalização total com base nas nossas demonstrações financeiras
consolidadas em bases históricas reais em 31 de março de 2011, e conforme ajustada de modo a refletir
o recebimento de R$601,6 milhões em recursos líquidos da Oferta (considerando a dedução das
comissões e das despesas estimadas da Oferta), considerando o Preço por Ação de R$17,90,
correspondente à cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em
1° de junho de 2011, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais.
31 de março

Caixa e Equivalentes de Caixa

31 de março

de 2011

de 2011

(Após a Oferta)

445.601

1.047.160

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

117.197

117.197

Instrumentos Financeiros Derivativos

31.971

31.971

1.947.872

1.947.872

Total de Endividamento

2.097.040

2.097.040

Total do Patrimônio Líquido

2.731.948

3.333.529

4.828.988

5.430.569

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo

Capitalização Total

(3)

______________________
(1)
Capitalização total corresponde à soma total de endividamento e do total do patrimônio líquido.

Os potenciais investidores devem ler a tabela acima em conjunto com as Seções "Informações
Financeiras Selecionadas", "Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o
Resultado Operacional" nos itens 3 e 10 do nosso Formulário de Referência incorporado por referência a
este Prospecto.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$17,90, correspondente à cotação das ações
ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 1° de junho de 2011, após a realização da Oferta
(sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), considerando a dedução das
comissões e das despesas estimadas da Oferta, aumentaria (reduziria) o valor do nosso patrimônio
líquido em R$33,7 milhões. O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding.
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Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, calculada pela
diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores no âmbito da Oferta e o nosso valor patrimonial
contábil por ação imediatamente após a Oferta.
Os investidores que participarem desta Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, calculada
pela diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores nesta Oferta e o valor patrimonial contábil
por ação imediatamente após a Oferta.
Em 31 de março de 2011, o valor do nosso patrimônio liquido era de R$2.731,9 milhões e o valor
patrimonial por ação ordinária de nossa emissão correspondia, na mesma data, a R$19,58 por ação
ordinária de nossa emissão. Esse valor patrimonial representa o valor contábil total de nosso patrimônio
líquido dividido pelo número total de nossas ações ordinárias na data deste Prospecto.
Após considerarmos a colocação das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações
Adicionais) pelo Preço por Ação de R$17,90, correspondente à cotação das ações ordinárias de nossa
emissão na BM&FBOVESPA em 1° de junho de 2011, considerando a dedução das comissões e das
despesas estimadas da Oferta, nosso patrimônio líquido estimado na data deste Prospecto seria de
R$3.333,53 milhões, representando um valor de R$19,08 por ação ordinária de nossa emissão. Isso
significaria uma diminuição imediata no valor do nosso patrimônio líquido por ação ordinária de nossa
emissão de R$0,47 por ação ordinária de nossa emissão para os acionistas existentes, e uma diluição
imediata no valor do nosso patrimônio líquido por ação ordinária de nossa emissão de 6,57% por ação
ordinária de nossa emissão para novos investidores que investirem em nossas Ações. Essa diluição
representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação ordinária de nossa
emissão imediatamente após a Oferta.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de nossa emissão após a Oferta.
Preço por Ação

(1)

R$17,90

Valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2011

(2)

R$19,55

Diminuição do valor contábil patrimonial líquido por ação atribuído aos acionistas existentes

R$0,47

Valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2011 ajustado para refletir a Oferta

R$19,08

Diluição do valor patrimonial contábil por ação dos novos investidores
Diluição percentual dos novos investidores

(4)

(3)

R$1,18
6,57%

______________________
(1)
Considerando a subscrição das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), com base no Preço por Ação de
R$17,90, correspondente à cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 1º de junho de 2011.
(2)
Considera o número total de nossas ações na data deste Prospecto.
(3)
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação de R$17,90, correspondente à cotação das ações ordinárias de
nossa emissão na BM&FBOVESPA 1º de junho de 2011, a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial líquido por ação imediatamente após
a conclusão da Oferta.
(4)
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido através da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo Preço por
Ação de R$17,90, correspondente à cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 1º de junho de 2011.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$17,90, correspondente à cotação das ações
ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 1° de junho de 2011, em decorrência da colocação
das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), considerando a
dedução das comissões da Oferta e das despesas estimadas da Oferta, aumentaria (reduziria) (i) o valor
patrimonial por ação ordinária de nossa emissão em R$0,19; e (ii) a diluição do valor patrimonial das
ações de nossa emissão para novos acionistas em R$0,19 por ação. O Preço por Ação será definido
após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
102

DILUIÇÃO

HISTÓRICO DO PREÇO DE EMISSÃO DE NOSSAS AÇÕES
A tabela abaixo apresenta descrição comparativa entre o Preço por Ação e o preço pago por
administradores, controladores, ou detentores de opções em aquisições de ações nos últimos cinco anos:
Quantidade

Data da

de

Preço da

Valor da

Ações/Quotas

Ação/Quota

Alteração

Emitidas

na Emissão

Ação

(Em reais)

(Unidades)

(Reais)

(Reais)

Preço por

Alteração

Subscritor

Origem da Alteração

15/11/2006

Controlador

Subscrição Particular em Dinheiro

37.869,96

37.862

1,00

17,90

22/12/2006

Controlador

Subscrição Particular em Dinheiro

53.896.787,00

25.000.000

2,16

17,90

16/04/2007

Controlador

Subscrição Particular em Dinheiro

1.079.650,00

500.000

2,16

17,90

10/05/2007

Controlador

Subscrição Particular em Dinheiro

51.566.100,00

23.890.911

2,16

17,90

19/06/2007

Controlador

Subscrição Particular em Dinheiro

97.139.700,00

45.005.268

2,16

17,90

27/07/2007

Controlador

Subscrição Particular em Dinheiro

97.175.400,00

45.173.167

2,16

17,90

18/09/2007

Controlador

Subscrição Particular em Dinheiro

37,99

18

2,11

17,90

Exercício de Bônus de Subscrição

4.775.027,47

2.500.000

1,91

17,90

Exercício de Bônus de Subscrição

93.903,33

50.000

1,88

17,90

Exercício de Bônus de Subscrição

4.470.515,21

2.389.091

1,87

17,90

Exercício de Bônus de Subscrição

8.378.895,10

4.500.527

1,86

17,90

Exercício de Bônus de Subscrição

8.361.172,59

4.571.317

1,85

17,90

18/12/2007
18/12/2007
18/12/2007
18/12/2007
18/12/2007

Diretores e
Empregados
Diretores e
Empregados
Diretores e
Empregados
Diretores e
Empregados
Diretores e
Empregados

19/12/2007

Controlador

Subscrição Particular em Dinheiro

270.032.700,00

87.278.150

3,09

17,90

29/08/2008

Diretores

Exercício de Opções de Compra

389.417,55

230.252

1,69

17,90

Exercício de Opções de Compra

887.379,40

432.868

2,05

17,90

31/07/2009

Diretores e
Empregados

06/10/2009

Controlador

Subscrição Particular em Dinheiro

220.900.000,00

84.961.539

2,60

17,90

03/02/2010

Controlador

Subscrição Particular em Dinheiro
Subscrição Particular em Dinheiro

45,60

16

2,85

17,90

747.500.000,00

57.500.000

13,00

17,90

Exercício de Opções de Compra

1.810.272,24

239.454

7,56

17,90

Exercício de Opções de Compra

338.484,90

44.655

7,58

17,90

Exercício de Opções de Compra

65.268,48

4.434

14,72

17,90

Exercício de Opções de Compra

109.479,30

7.770

14,09

17,90

Exercício de Opções de Compra

604.712,44

82.724

7,31

17,90

Exercício de Opções de Compra

296.444,64

25.644

11,56

17,90

Exercício de Opções de Compra

288.540,00

42.000

6,87

17,90

Exercício de Opções de Compra

1.214.216,28

177.517

6,84

17,90

Exercício de Opções de Compra

271.408,41

22.449

12,09

17,90

04/03/2010

(2)

20/04/2010
20/04/2010
06/09/2010
06/09/2010
14/12/2010
14/12/2010
08/04/2011
08/04/2011
08/04/2011

Mercado
Diretores e
Empregados
Diretores e
Empregados
Diretores e
Empregados
Diretores e
Empregados
Diretores e
Empregados
Diretores e
Empregados
Diretores s e
Empregados
Diretores e
Empregados
Diretores e
Empregados

(Oferta Pública)

______________________
(1)
Após a respectiva alteração.
(2)
Em 3 de fevereiro de 2010, houve o grupamento de nossas ações à razão de 1 nova ação para cada 4 ações anteriormente emitidas, o qual impactará nos
aumentos de capital e respectivos preços de emissão a partir da referida data.
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Opções e Outros Instrumentos Conversíveis em Ações
Exceto pelo Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações e o Segundo Plano de Opção de Compra de
Ações, abaixo descritos, não dispomos de quaisquer opções, dívidas conversíveis ou outros títulos ou
acordos em aberto que possam requerer a emissão de ações adicionais de nossa Companhia.
Caso todas as opções outorgadas no âmbito dos planos descritos a seguir, os investidores que
investirem em nossas Ações no âmbito da Oferta sofreriam uma diluição no valor do patrimônio líquido
por ação ordinária de nossa emissão de 02,3%, considerando o valor do nosso patrimônio líquido após a
oferta descrito nesta seção.

PLANOS DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES
Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de abril de 2007, nossos acionistas aprovaram o
Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações, por meio do qual determinados Diretores puderam
receber opções de compra de ações a serem aprovadas periodicamente por nosso Conselho de
Administração em montante equivalente a até 10% de nosso capital social na data de outorga da opção.
Nos termos do disposto no artigo 171, parágrafo 3°, da Lei das Sociedades por Ações, nossos acionistas
não terão preferência na outorga e no exercício de opção de compra de nossas Ações.
Nos termos do Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações, o Conselho de Administração ou, por
opção deste, um Comitê composto por três membros (sendo pelo menos um deles necessariamente
membro titular ou suplente do Conselho de Administração), poderá criar, periodicamente, “Programas de
Opção de Compra de Ações”, definindo os respectivos beneficiários, o número total de ações objeto de
outorga, os prazos para o exercício da opção e eventuais restrições às ações recebidas em virtude do
exercício da opção. Na data deste Prospecto haviam sido exercidas 752.128 opções, outorgadas no
âmbito do Primeiro Plano de Opções de Compra de Ações e seus respectivos Programas de Opção de
Compra de Ações do ano de 2007. Encontram-se em aberto 2.737.105 opções, das quais 1.341.413
podem ser exercidas imediatamente por seus titulares. O eventual exercício de todas estas opções levará
uma diluição societária para os investidores que adquirirem opções na Oferta de 0,7% no caso de opções
em aberto e 0,3% no caso de opções que podem ser exercidas imediatamente.
Finalmente, conforme o regulamento do Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações, o preço de
emissão, ou preço de compra, este último caso optemos por utilizar ações em tesouraria para fazer face
ao exercício das opções, será o contravalor em moeda corrente nacional equivalente a US$4,00 (esse é
o valor por ação após o grupamento na razão de quatro antigas ações para cada nova ação ocorrido em
fevereiro de 2010) a ser devidamente corrigido conforme o índice determinado pelo Conselho de
Administração ou pelo Comitê. O Preço de Exercício das opções não exercidas será deduzido do valor
por ação dos dividendos pagos pela Companhia a partir da data da outorga.
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Programas de Opções de Compra de Ações para o Ano de 2007
No âmbito do Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações, nosso Conselho de Administração aprovou
em 17 de julho de 2007 e 31 de agosto de 2007, respectivamente, o primeiro e o segundo Programas de
Opção de Compra de Ações para o ano de 2007, contemplando até 3.489.233 (esse é o número de
ações após o grupamento na razão de quatro antigas ações para cada nova ação ocorrido em fevereiro
de 2010) opções, bem como o preço e demais condições de exercício das correspondentes opções,
sendo beneficiários os membros da Diretoria da Companhia.
Nos termos dos Programas de Opção de Compras de Ações aprovados, os beneficiários deverão,
necessariamente, destinar pelo menos 50% da parcela da gratificação anual recebida a título de bônus,
dividendos ou participação nos nossos lucros, por nós atribuído, líquida de IRPJ e outros encargos
incidentes, para adquirir ações decorrentes de opções cujo prazo inicial de carência já tenha decorrido,
sob pena de extinção da opção cujo prazo inicial de carência tenha decorrido no mesmo ano do
pagamento do bônus.
Os lotes anuais poderão ser exercidos total ou parcialmente até o prazo final e extintivo de dez anos,
contados a partir da data do término do prazo inicial de carência do quinto e último lote anual. Após o
decurso desse prazo, o beneficiário perderá o direito ao exercício da opção.
A opção outorgada aos membros da Administração deverá ser exercida a partir de 17 de julho de 2008
para o primeiro Programa de Opção de Compra de Ações, e a partir de 31 de agosto de 2008 para o
segundo, em cinco lotes anuais iguais, cada qual equivalente a 20% do total da opção concedida.
Diluição Societária dos Programas de Opção de Compra de Ações de 2007
Conforme previsto nos Programas de Opção de Compra de Ações, aprovados até a data deste Prospecto
no âmbito do Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações, o período de aquisição do direito relativo às
opções outorgadas (vesting period) é de cinco anos. Não obstante, apenas para fins de análise dos
efeitos de diluição societária relacionada ao exercício das opções do Primeiro Plano de Opção de
Compra de Ações, caso a totalidade das opções fossem exercidas na data de cada Programa de Opção
de Compra de Ações, verificaríamos um incremento de 0,9% do nosso capital social correspondente a R$
19,3 milhões e uma diluição de R$ 0,09 por ação da participação acionária de cada um de nossos
acionistas nesta data, correspondente a 0,7% por ação
Diluição Econômica dos Programas de Opção de Compra de Ações de 2007
Conforme previsto nos Programas de Opção de Compra de Ações do ano de 2007, aprovados até a data
deste Prospecto no âmbito do Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações, o preço de exercício (strike
price) das opções outorgadas é o contravalor em Reais equivalente a US$4,00, corrigido pelo valor da
Libor de 6 meses, que correspondia em 31 de março de 2011, a R$7,06 para o primeiro programa e
R$7,03 para o segundo programa. O exercício das opções de compra de ações outorgadas sob os
Programas de Opção de Compra de Ações para o ano de 2007 resultaria no aumento de nosso capital
social em aproximadamente R$19,3 milhões, correspondente a 0,6% o que, consequentemente,

105

DILUIÇÃO

aumentaria nosso Patrimônio Líquido para aproximadamente R$3.352,8 milhões e levaria o valor
patrimonial das ações de nossa emissão para ação R$18,89, o que resultaria em uma diluição patrimonial
de R$0,19, correspondente a 1,0% por ação ordinária de nossa emissão. A diluição por ação é calculada
com base na diferença entre o valor patrimonial por ação após exercício das opções pelos beneficiários e
o valor patrimonial por ação antes do exercício da opção. O cálculo do percentual se baseia na divisão do
valor patrimonial após o exercício pelo valor patrimonial antes do exercício.
Segundo Plano de Opções de Compra de Ações
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2008, nossos acionistas
aprovaram o Segundo Plano de Opção de Compra de Ações, por meio do qual determinados
Administradores e empregados da Companhia podem receber opções de compra de Ações que venham
a ser aprovadas periodicamente por nosso Conselho de Administração, sendo que o número total de
opções não poderá ultrapassar o limite máximo de 10% do total de ações de nossa emissão. Para efeito
desse limite,é considerado o somatório de todas as ações de nossa emissão, incluídas as ações que
venhamos a emitir em decorrência do exercício das opções outorgadas no âmbito deste plano e do Plano
de 2007, como se tais opções tivessem sido exercidas.
Nos termos do Plano de 2008, o Conselho de Administração ou, por opção deste, um comitê composto
por três membros (sendo pelo menos um deles necessariamente membro titular ou suplente do Conselho
de Administração), poderá criar, periodicamente, programas de opção de compra de ações”, definindo os
respectivos beneficiários, o número total de ações objeto de outorga, os prazos para o exercício da opção
e eventuais restrições às ações recebidas em virtude do exercício da opção. O preço de exercício das
opções não exercidas será deduzido do valor por ação dos dividendos pagos pela Companhia a partir da
data da outorga. Atualmente, foram exercidas 60.297 opções, outorgadas no âmbito do Plano de 2008
em seus respectivos Programas de 2008, 2010 e 2011. Encontram-se em aberto 8.152.174 opções
(98.153 opções canceladas em decorrência de desligamento de funcionário), das quais 842.681 podem
ser exercidas imediatamente por seus titulares. O eventual exercício de todas essas opções não levará a
uma diluição para os investidores que adquirirem ações na Oferta, uma vez que os efeitos do exercício
de tais opções resultaria em um incremento de R$ 0,03 por ação, correspondente a 0,2% no valor
patrimonial das ações após a Oferta.
As opções outorgadas sob esse plano deverão ser exercidas pelos beneficiários em cinco lotes anuais,
iguais, a contar da outorga, cada qual equivalente a 20% do total da opção concedida. Os lotes anuais
poderão ser exercidos total ou parcialmente sempre entre o 5º e o 35º (inclusive) dia subseqüente à
divulgação das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, até o prazo final e extintivo de 10
anos, contados a partir da data do término do prazo inicial de carência do quinto e último lote anual. Após
o decurso desse prazo, o beneficiário perderá o direito ao exercício da opção.
Finalmente, conforme o regulamento do Segundo Plano de Opção de Compra de Ações, o preço de
emissão ou preço de compra, caso optemos por utilizar ações em tesouraria para fazer face ao exercício
das opções das ações a serem adquiridas pelos beneficiários em decorrência do exercício da opção, será
estabelecido pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, conforme o caso, quando do lançamento
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de cada programa. Os beneficiários deverão, necessariamente, destinar pelo menos 50% da parcela da
gratificação anual recebida a título de bônus, dividendos ou participação nos lucros que atribuirmos,
líquida de IRPJ e outros encargos incidentes, para adquirir ações decorrentes de opções cujo prazo
inicial de carência já tenha decorrido, sob pena de extinção da opção cujo prazo inicial de carência tenha
decorrido no mesmo ano do pagamento do bônus.
Programas de Opções de Compra de Ações para o Ano de 2008
Nosso Conselho de Administração aprovou em 30 de maio de 2008 e 29 de agosto de 2008 o Primeiro e
o Segundo Programas de Opção de Compra de Ações para o ano de 2008, contemplando 1.051.779
(esse é o número de ações após o grupamento na razão de quatro antigas ações para cada nova ação
ocorrido em fevereiro de 2010) opções outorgadas, no âmbito do Segundo Plano de Opções de Compra
de Ações. Foram canceladas 40.453 opções em decorrência de desligamento de empregados, reduzindo
número total de opções outorgadas em 2008 para 1.011.326. A opção outorgada aos beneficiários,
deverá ser exercida, observado os termos e prazos do Segundo Plano de Opção de Compra de Ações, a
partir de 30 de maio de 2009 para o primeiro Programa de Opção de Compra de Ações, e a partir de 29
de agosto de 2009 para o segundo.
Ambos os Programas de Opção de Compra de Ações estabelecem que o preço de exercício das opções
outorgadas será de R$12,36 (esse é o valor por ação após o grupamento na razão de quatro antigas
ações para cada nova ação ocorrido em fevereiro de 2010), sendo acrescido de correção monetária com
base na variação do IGP-M e, ainda, de juros de 4% ao ano, a contar da data da outorga.
Diluição Societária dos Programas de Opção de Compra de Ações de 2008
Conforme previsto nos Programas de Opção de Compra de Ações, aprovados até a data deste Prospecto
no âmbito do Segundo Plano de Opção de Compra de Ações, o período de aquisição do direito relativo
às opções outorgadas (vesting period) é de cinco anos. Não obstante, apenas para fins de análise dos
efeitos de diluição societária relacionada ao exercício das opções do Segundo Plano de Opção de
Compra de Ações, caso a totalidade das opções fosse exercida na data de cada Programa de Opção de
Compra de Ações, verificaríamos um incremento de R$16 milhões, correspondente a 0,7% do nosso
capital social e, de R$ 0,02 por ação, correspondente a 0,2%, da participação acionária de cada um de
nossos acionistas nesta data.
Diluição Econômica dos Programas de Opção de Compra de Ações de 2008
Conforme previsto nos Programas de Opção de Compra de Ações do ano de 2008, aprovados até a data
deste Prospecto no âmbito do Segundo Plano de Opção de Compra de Ações, o preço de exercício
(strike price) das opções outorgadas é de R$12,36, corrigido pela variação do IGP-M e acrescida de juros
de 4% ao ano, que corresponde em 31 de março de 2011, a R$16,10 para o primeiro programa e a
R$15,42 para o segundo programa. O exercício das opções de compra de ações outorgadas sob os
Programas de Opção de Compra de Ações para o ano de 2008, resultaria no aumento de nosso capital
social em aproximadamente R$16 milhões, o que, consequentemente, aumentaria nosso Patrimônio
Líquido para aproximadamente R$3.349,5 milhões, correspondente a 0,5% e levaria o valor patrimonial

107

DILUIÇÃO

das ações de nossa emissão para ação R$19,06, o que resultaria em diluição patrimonial de R$0,02 por
ação, correspondente a 0,1% por ação. A diluição por ação é calculada com base na diferença entre o
valor patrimonial por ação após exercício das opções pelos beneficiários e o valor patrimonial por ação
antes do exercício da opção. O cálculo do percentual se baseia na divisão do valor patrimonial após o
exercício pelo valor patrimonial antes do exercício.
Programa de Opções de Compra de Ações para o Ano de 2010
Em reunião realizada em 12 de fevereiro de 2010, nosso Conselho de Administração aprovou o programa
de opção de compra de nossas ações para o ano de 2010, cujo volume global de ações autorizado para
distribuição no âmbito do referido programa é de 1.602.250, das quais 57.700 foram canceladas (em
razão de desligamento do beneficiário da companhia), reduzindo o total de opções para 1.544.550 ações
ordinárias de nossa emissão.
As opções outorgadas sob esse plano deverão ser exercidas pelos beneficiários em cinco lotes anuais,
cada qual equivalente a 20% do total da opção concedida. Os lotes anuais somente poderão ser
exercidos, total ou parcialmente, entre o quinto dia e o trigésimo quinto dia, inclusive, subsequentes à
divulgação das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia. O primeiro lote anual estará livre
para exercício a partir de 06 de outubro de 2010. Os demais lotes anuais estarão livres para exercício
anualmente, nos aniversários subsequentes desta data. Os lotes Anuais poderão ser exercidos total ou
parcialmente pelo prazo final e extintivo de dez anos, contados a partir da data em que o quinto e último
lote anual estiver livre para exercício. Após o decurso deste prazo, o Beneficiário perderá o direito ao
exercício da Opção.
Finalmente, conforme regulamento do programa, o preço de emissão, ou preço de compra das ações a
serem adquiridas pelos beneficiários, caso exerçam a opção, será de R$10,40 por ação, valor
equivalente ao preço de subscrição aplicável no aumento de nosso capital deliberado nos termos da
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de outubro de 2009, considerando o grupamento
aprovado em Assembléia Geral Extraordinária de 03 de fevereiro de 2010. O preço de exercício será
corrigido monetariamente com base na variação do IGP-M, e acrescido de juros de 4% ao ano desde a
data de outorga até a data de efetivo exercício das opções. O Beneficiário deverá, necessariamente,
destinar pelo menos 50% da parcela da gratificação anual recebida a título de bônus, dividendos ou
participação nos lucros que atribuímos, líquida de IRPJ e outros encargos incidentes, para exercer
opções cujo prazo inicial de carência já tenha decorrido, sob pena de extinção da opção cujo prazo inicial
de carência tenha decorrido no mesmo ano do pagamento do bônus.
Diluição Societária dos Programas de Opção de Compra de Ações de 2010
Conforme previsto no Programa de Opção de Compra de Ações de 2010 aprovado até a data deste
Prospecto, o período de aquisição do direito relativo às opções outorgadas (vesting period) é de cinco
anos. Não obstante, apenas para fins de análise dos efeitos de diluição societária relacionada ao
exercício das opções do Programa de Opção de Compra de Ações de 2010, caso a totalidade das
opções fossem exercidas neste programa, verificaríamos um incremento de R$ 18,1 milhões,
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correspondente a 0,8% do nosso capital social e não haveria diluição da participação acionária de cada
um de nossos acionistas nesta data.
Diluição Econômica dos Programas de Opção de Compra de Ações de 2010
Conforme previsto no Programa de Opção de Compra de Ações de 2010 aprovado até a data deste
Prospecto, o preço de exercício (strike price) das opções outorgadas é de R$10,40, corrigido com base
na variação do IGP-M, e acrescido de juros de 4% a ano desde a data da outorga até a data do efetivo
exercício. O exercício das opções de compra de ações outorgadas sob no âmbito deste programa,
resultaria no aumento de nosso capital social em aproximadamente R$18,1 milhões, o que,
consequentemente, aumentaria nosso patrimônio líquido para aproximadamente R$3.351,6 milhões e
levaria o valor patrimonial das ações de nossa emissão para ação R$19,02, o que resultaria em uma
diluição patrimonial de R$0,06 por ação ordinária de nossa emissão, correspondente a 0,3% por ação.
O impacto em nossas demonstrações financeiras do exercício das opções outorgadas em cada um dos
nossos planos é determinado no momento da respectiva outorga, e calculado de acordo com o CPC 10,
aprovado pela Deliberação CVM 562, de 17 de dezembro de 2008.
Este impacto é quantificado mediante a determinação do valor justo da opção na data de outorga, através
da utilização do conhecido Método Black – Scholes de precificação de opções. Subsequentemente, o
valor justo assim determinado e amortizado, a debito do resultado do exercício, e a credito de uma conta
de reserva de capital no patrimônio líquido, pelo período ao longo do qual a Administração estima que
ocorrera a contraprestação de serviços a nós por parte de cada beneficiário das outorgas.
Programa de Opções de Compra de Ações para o Ano de 2011
Em reunião realizada em 17 de março de 2011, nosso Conselho de Administração aprovou o programa
de opção de compra de nossas ações para o ano de 2011, cujo volume global de ações autorizado para
distribuição no âmbito do referido programa é de 5.656.595 ações ordinárias de nossa emissão.
As opções outorgadas sob esse plano deverão ser exercidas pelos beneficiários em cinco lotes anuais,
cada qual equivalente a 20% do total da opção concedida. Os lotes anuais somente poderão ser
exercidos, total ou parcialmente, entre o quinto dia e o trigésimo quinto dia, inclusive, subsequentes à
divulgação das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia. O primeiro lote anual estará livre
para exercício no prazo de um ano a contar da data da outorga. Os demais lotes anuais estarão livres
para exercício anualmente, nos aniversários subsequentes àquela data. Os lotes anuais poderão ser
exercidos total ou parcialmente pelo prazo final e extintivo de dez anos, contados a partir da data em que
o quinto e último lote anual estiver livre para exercício. Após o decurso deste prazo, o beneficiário
perderá o direito ao exercício da Opção.
Finalmente, conforme regulamento do programa, o preço de emissão, ou preço de compra das ações a
serem adquiridas pelos beneficiários, caso exerçam a opção, será de R$16,00 por ação, valor
equivalente à cotação média das ações de nossa emissão nos pregões da BM&FBOVESPA realizados
entre os dias 1 e 28 de fevereiro, aplicado um desconto de 1,9%. O preço de exercício será corrigido
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monetariamente com base na variação do IGP-M, e acrescido de juros de 4% ao ano desde a data de
outorga até a data de efetivo exercício das opções. O beneficiário deverá, necessariamente, destinar pelo
menos 50% da parcela da gratificação anual recebida a título de bônus, dividendos ou participação nos
lucros que atribuímos, líquida de IRPJ e outros encargos incidentes, para exercer opções cujo prazo
inicial de carência já tenha decorrido, sob pena de extinção da opção cujo prazo inicial de carência tenha
decorrido no mesmo ano do pagamento do bônus.
Diluição Societária do Programa de Opção de Compra de Ações de 2011
Conforme previsto no Programa de Opção de Compra de Ações de 2011 aprovado até a data deste
Prospecto, o período de aquisição do direito relativo às opções outorgadas (vesting period) é de cinco
anos. Não obstante, apenas para fins de análise dos efeitos de diluição societária relacionada ao
exercício das opções do Programa de Opção de Compra de Ações de 2011, caso a totalidade das
opções fossem exercidas neste programa, verificaríamos um incremento de R$ 91,1 milhões,
correspondente a 4,1% no nosso capital social e, de 0,9% na participação acionária de cada um de
nossos acionistas nesta data.
Diluição Econômica do Programa de Opção de Compra de Ações de 2011
Conforme previsto no Programa de Opção de Compra de Ações de 2011 aprovado até a data deste
Prospecto, o preço de exercício (strike price) das opções outorgadas é de R$16,00, corrigido com base
na variação do IGP-M, e acrescido de juros de 4% a ano desde a data da outorga até a data do efetivo
exercício. O exercício das opções de compra de ações outorgadas sob no âmbito deste programa,
resultaria no aumento de nosso patrimônio líquido em aproximadamente R$91,1 milhões, correspondente
a 2,7%, o que, consequentemente, aumentaria nosso patrimônio líquido para aproximadamente
R$3.424,6 milhões e levaria o valor patrimonial das ações de nossa emissão para ação R$18,98, o que
resultaria em uma diluição patrimonial de R$0,09 por ação ordinária de nossa emissão, correspondente a
0,5% por ação.
O quadro a seguir apresenta a movimentação das outorgas de opções de compra de ações, o valor da
opção e o valor de mercado da ação, nessa data. Para maiores informações sobre a forma de cálculo dos
valores vazados, veja os itens 13.6 e 13.8 do nosso Formulário de Referência incorporado por referência
a este Prospecto.
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O quadro a seguir apresenta a movimentação das outorgas de opções de compra de ações, o valor da
opção e o valor de mercado da ação, nessa data. Para maiores informações sobre a forma de cálculo dos
valores vazados, veja os itens 13.6 e 13.8 do nosso Formulário de Referência incorporado por referência
a este Prospecto.
1ª

2ª

3ª

4ª

Outorga

Outorga

Outorga

Outorga

5ª Outorga

6ª Outorga

Total

Total de opções de compra de ações emitidas

2.360

1.129

890

162

1.602

5.657

11.800

(-) Opções de compra de ações já exercidas

(102)

(430)

(4)

(8)

(26)

-

(570)

-

-

-

(41)

(58)

-

(90)

31/03/11

2.258

699

886

114(4)

1.496(4)

5.657

11.140

Preço de exercício da opção para exercício em 31/03/2011 (R$)

7,06

7,03

16,10

15,42

12,08

16,10

(-) Opções Canceladas
(=) Saldo atual do número de opções de compra de ações em

Valor de mercado da ação em 31/03/2011 (R$)(1)

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

Simulação de ganho financeiro por ação (R$) (2)

10,09

10,12

1,05

1,73

5,07

1,05

Simulação de ganho financeiro total - R$ milhão (3)

22,78

7,07

0,93

0,20

7,83

5,94

17/07/2007

31/08/2007

30/05/2008

29/08/2008

12/02/2010

17/03/2011

Volatilidade do preço da ação

Data da Outorga

3,01%

3,01%

3,01%

3,01%

3,01%

29,14%

Taxa de juro livre de risco

7,47%

7,47%

4,24%

4,24%

4,24%

5,96%

1,29 ano

1,41 ano

2,16 anos

2,41 anos

3,52 anos

4,96 anos

2.360

1.129

890

162

1.602

5.657

"Vesting period"
Número de opções

44,75

Preço de exercício da opção para exercício em 31/03/2011 (R$)
7,06
7,03
16,10
15,42
12,08
16,10
______________________
(1)
Considerando o valor de mercado da ação o Preço por Ação.
(2)
Corresponde à diferença entre o Preço por Ação de R$17,90, que corresponde à cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA
em 1º de junho de 2011, e o preço de exercício das opções.
(3)
Corresponde ao número total de opções em cada outorga multiplicado pelo respectivo ganho financeiro por ação.
(4)
Saldo atual considerando opções canceladas devido ao desligamento dos beneficiários do nosso plano de opção de compra ou subscrição de ações.
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Na data deste prospecto
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Outorga

Outorga

Outorga

Outorga

Outorga

Outorga

Total

Total de opções de compra de ações emitidas

2.360

1.129

890

162

1.602

5.657

11.800

(-) Opções de compra de ações já exercidas

(144)

(608)

(4)

(8)

(48)

-

(812)

-

-

-

(41)

(58)

-

(90)

(=) Saldo atual do número de opções de compra de ações

2.216

521

886

114(4)

1.496(4)

5.657

10.889

Preço de exercício da opção para exercício em 31/03/2011 (R$)

7,06

7,03

16,10

15,42

12,08

16,10

(-) Opções Canceladas

Valor de mercado da ação em 31/03/2011 (R$)(1)

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

Simulação de ganho financeiro por ação (R$) (2)

10,09

10,12

1,05

1,73

5,07

1,05

Simulação de ganho financeiro total - R$ milhão (3)

22,36

5,28

0,93

0,20

7,59

5,94

Data da Outorga

17/07/2007

31/08/2007

30/05/2008

29/08/2008

12/02/2010

17/03/2011

Volatilidade do preço da ação

3,01%

3,01%

3,01%

3,01%

3,01%

29,14%

Taxa de juro livre de risco

7,47%

7,47%

4,24%

4,24%

4,24%

5,96%

1,29 ano

1,41 ano

2,16 anos

2,41 anos

3,52 anos

4,96 anos

Número de opções

2.360

1.129

890

162

1.602

5.657

Preço de exercício da opção para exercício em 31/03/2011 (R$)

7,06

7,03

16,10

15,42

12,08

16,10

"Vesting period"

42,29

O impacto em nossas demonstrações financeiras do exercício das opções outorgadas em cada um dos
nossos planos é determinado no momento da respectiva outorga, e calculado de acordo com o CPC 10,
aprovado pela Deliberação CVM 562, de 17 de dezembro de 2008.
Este impacto é quantificado mediante a determinação do valor justo da opção na data de outorga, através
da utilização do conhecido Método Black – Scholes de precificação de opções. Subsequentemente, o
valor justo assim determinado e amortizado, a debito do resultado do exercício, e a crédito de uma conta
de reserva de capital no nosso patrimônio líquido, pelo período ao longo do qual a Administração estima
que ocorrerá a contraprestação de serviços a nós por parte de cada beneficiário das outorgas.
Nos termos dos nossos planos de opções vigentes, as parcelas das opções com vencimento nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2011, 2012 e 2013 produziriam um impacto em
nosso patrimônio líquido de R$30,9 milhões, R$61,0 milhões e R$86,1 milhões, respectivamente.
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