FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SC 401
Fatores de riscos
Riscos relacionados à rentabilidade do investimento
O investimento em cotas de um fundo de investimento imobiliário é uma aplicação em valores mobiliários de
renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade do Cotista dependerá do resultado da administração do
Empreendimento objeto do Fundo. No caso em questão, os valores a serem distribuídos aos Cotistas dependerão
do resultado do Fundo que, por sua vez, dependerá das receitas provenientes das receitas líquidas das
comercializações dos espaços comerciais disponíveis, das locações do Empreendimento e da Expansão, das
mídias vendidas, excluídas despesas previstas no Regulamento para a manutenção do Fundo.

Risco de liquidez
O fundo é um condomínio fechado, o que pressupõe que os seus cotistas somente poderão resgatar suas Cotas ao
seu final, no momento de sua liquidação, uma vez que o Fundo tem prazo indeterminado.
Assim sendo, espera-se que os Cotistas do Fundo devem estar conscientes de que o investimento no Fundo
possui características peculiares e específicas quanto à liquidez das cotas, consistindo, portanto em um
investimento de médio a longo prazo. Pode haver, inclusive, alguma oscilação do valor da cota no curto prazo,
que pode acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do Cotista de aportar recursos
adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.

Riscos Tributários
O risco tributário consiste basicamente na possibilidade de perdas decorrentes de eventual alteração da legislação
tributária, mediante a criação de novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer
tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não
previstos inicialmente.

Riscos Associados ao Investimento no Empreendimento

i. Risco de desapropriação
Há possibilidade de que ocorra a desapropriação, parcial ou total, do (s) Imóvel (is) onde esta o
Empreendimento, por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e interesse
público.

ii. Risco de sinistro
Em caso de sinistro envolvendo a integridade física do Empreendimento e de sua Expansão, os recursos obtidos
pela cobertura do seguro dependerão da capacidade de pagamento da seguradora contratada, nos termos da
apólice exigida, bem como as indenizações a serem pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a
reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices.
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iii. Riscos relativos à atividade comercial
É característica das locações sofrerem variações em seus valores em função do comportamento da economia
como um todo. Deve ser destacado que alguns fatores podem ocasionar o desaquecimento de diversos setores da
economia, principalmente em decorrência das crises econômicas, sejam elas oriundas de outros países ou mesmo
do nosso, com reflexos na redução do poder aquisitivo em geral, ou até mesmo pela falta de segurança na cidade
onde se situa o Empreendimento objeto do Fundo, acarretando, por exemplo, redução nos valores das locações.
Demais Riscos
O Fundo e o Empreendimento também estão sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos,
tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças
impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política econômica, decisões judiciais, etc.
Riscos do Fundo:
Risco de Mercado
O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue
devido a variações nos preços de mercado. Os instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem
aplicações financeiras e propriedade para investimentos.
Risco de taxa de juros
O Fundo possui aplicações financeiras, conforme divulgado na nota explicativa 4, as quais estão indexados à
variação do CDI e obrigações por aquisição de imóveis as quais são indexadas pela variação do IPCA, expondo
estes ativos e passivos às flutuações nas taxas de juros. Adicionalmente, O Fundo não tem pactuado contratos de
derivativos para fazer “hedge” / “swap” contra esse risco. Porém, ele monitora continuamente as taxas de juros
de mercado.
Risco de crédito e de aplicação dos recursos
O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um
instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. O Fundo está exposto ao
risco de crédito em suas atividades operacionais, incluindo depósitos em bancos e aplicações financeiras.
Risco de liquidez
O Fundo acompanha o risco de escassez de recursos, administrando seu capital através de um planejamento,
monitorando seus recursos financeiros disponíveis, para o devido cumprimento de suas obrigações.
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