TARPON INVESTIMENTOS S.A.
FATO RELEVANTE
A Tarpon Investimentos S.A. (“Tarpon”) (BM&FBOVESPA: TRPN3), em atendimento ao
disposto na Instrução CVM 358/02, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que celebrou documentos definitivos relativos à estruturação de um novo
conjunto de fundos de investimento estrangeiros, denominado “Tarpon Partners”.
Determinados investidores de fundos geridos pela Tarpon comprometeram-se a aportar no
Tarpon Partners o montante equivalente, nesta data, a aproximadamente R$2,5 bilhões, sendo
79,2% desse montante oriundo da migração de investimentos pré-existentes e 20,8% de novos
aportes. O Tarpon Partners poderá receber aportes adicionais, inclusive por meio da migração
de outros investimentos existentes e de novas captações.
Os principais objetivos do Tarpon Partners são: (i) extensão do perfil de liquidez dos clientes da
Tarpon, assegurando maior estabilidade de capital; e (ii) aumento significativo da capacidade
da Tarpon de realizar investimentos ilíquidos, em linha com sua estratégia de investimento de
longo prazo.
O portfólio do Tarpon Partners será composto por duas classes de ativos:
(i)

Investimentos Líquidos: incluindo, dentre outros, ações de emissão de companhias
abertas brasileiras ou estrangeiras, negociadas em bolsa de valores. Poderão
representar até 100% do patrimônio do Tarpon Partners.

(ii)

Investimentos Ilíquidos: incluindo, dentre outros, participações em companhias de
capital fechado (private equity), bem como ações negociadas em bolsa quando a
tese de investimento envolver participação ativa na administração de tais
companhias. Poderão representar até 75% do patrimônio do Tarpon Partners.

A flexibilidade de alocação entre essas classes de ativos permitirá que o Tarpon Partners se
aproveite de oscilações e janelas de oportunidade nos mercados de bolsa e private equity.
O Tarpon Partners é um fundo aberto, com prazo de duração indeterminado. Cada investidor
poderá resgatar, trimestralmente, até 1/12 do respectivo saldo de investimentos líquidos, de
modo que o prazo de pagamento de um resgate integral dos investimentos líquidos será de
três anos. Já os investimentos ilíquidos poderão ser mantidos pelo fundo por prazo
indeterminado, devendo a Tarpon buscar a abertura de capital ou transferência de cada
investimento ilíquido para a conta de investimentos líquidos até o 8º aniversário (com
extensões) do respectivo investimento.
A taxa de administração do Tarpon Partners será de 0,75% ao ano. Consistente com o
alongamento significativo do perfil de liquidez do fundo, a taxa de performance será
equivalente a 20% sobre o rendimento que exceder IPCA+6% ao ano, cobrada inicialmente em
junho de 2013 e posteriormente a cada dois anos.
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