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CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

6ª Emissão de Cotas Seniores e Mezaninos



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, 

EM ESPECIAL, A SEÇÃO FATORES DE RISCO.

PRINCIPAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA:

Fundo Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Oferta ICVM 400 – Sob o Regime de Melhores Esforços 

Forma de Constituição e Prazo do Fundo 
Condomínio Aberto

Prazo de Duração: 30 (trinta) anos contados da data do início das Atividades 

FIDC Agro, Indústria e Comércio – Recebíveis ComerciaisClassificação ANBIMA 

Objetivo do fundo:
Adquirir preponderantemente Direitos Creditórios de acordo com a Política de Investimento 

descrita no Capítulo IV do Regulamento. 

Classes de Quotas
Até (a) 4.451.413 Cotas Seniores; (b) 2.400.000 Cotas Mezanino I; e (c) 1.320.000 Cotas 

Mezanino II

Valor Unitário            (data base: 18/12/2019)

Cotas Seniores: R$ 395,38 (Trezentos e noventa e cinco Reais e trinta e oito centavos)

Cotas Mezanino I: R$ 100,00 (Cem Reais)

Cotas Mezanino II: R$ 100,00 (Cem Reais)

Páginas 21, 22 e 37 do Prospecto.
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Montante da Oferta: Até R$ 2.132.000.000,00 (dois bilhões, cento e trinta e dois milhões de Reais)

Público Alvo:

Investidores Qualificados e demais Investidores eventualmente habilitados a adquirir quotas 

de emissão de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de acordo com a 

Regulamentação em vigor. 

Rating – Fitch Rating:

Quotas Seniores: AA+ sf (bra) 

Quotas Mezanino I: A- sf (bra)

Quotas Mezanino II: B sf (bra)

Meta de Remuneração

Quotas Seniores: CDI + 1,20% a.a.                             

Quotas Mezanino I: CDI + 2,00% a.a.

Quotas Mezanino II: CDI + 4,00% a.a.

O Valor Unitário das Quotas Seniores, das Quotas Mezanino I e das Quotas Mezanino II será atualizado 

diariamente, de acordo com o previsto no Capítulo XVI do Regulamento. No resgate das quotas seniores 

incidirá uma taxa de saída decrescente, para períodos de permanência inferiores a 720 dias.

Taxa de Saída  - Quotas Seniores:

Período De Permanência Taxa De Saída

Até 360 dias Sim - 0,20% a.a.

De 361 a 720 dias Sim - 0,10% a.a.

A partir de 721 dias Não

PRINCIPAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA:
Páginas 21, 22, 24, 48 e 160 do Prospecto.
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Valor Mínimo de Aplicação Não Há.

Cedentes

Banco Ourinvest S/A; Supllier Administradora de Cartão de Crédito S/A e/ou qualquer

empresa pertencente ao Grupo Econômico da Supplier Administradora de Cartão de

Crédito, S/A, desde que formalizado o competente Contrato de Cessão, conforme definidos

em Regulamento.

Resgate Cotas Seniores

O valor máximo a ser pago quadrimestralmente pelo Fundo a título de resgate das Quotas Seniores, não poderá ser superior a 20%

(vinte por cento) do valor total das Quotas Seniores em Circulação, Caso o valor a ser solicitado para resgate exceda ao respectivo

Valor Máximo de Resgate, o Fundo procederá ao resgate das Quotas Seniores até o limite do Valor Máximo de Resgate, de forma

que o saldo do valor será resgatado no Período de Efetivação do Resgate subsequente.

Período de solicitação de resgate

de Cotas Seniores

Datas de apuração do resgate

de Cotas Seniores

Período de Efetivação

do Resgate

de 1º de outubro (inclusive)

até 31 de janeiro (inclusive)
1º de fevereiro 45º ao 75º dia

de 1º de fevereiro (inclusive)

até 31 de maio (inclusive)
1º de junho 45º ao 75º dia

de 1º de junho (inclusive)

até 30 de setembro (inclusive)
1º de outubro 45º ao 75º dia

PRINCIPAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA:
Páginas 21, 47 e 48 do Prospecto.
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Mezanino I Carência : 2 anos Pagamento em D + 180 dias 

Mezanino II Carência : 2 anos Pagamento em D + 180 dias 

Resgate das Quotas Mezaninos

Razão de Garantia 

Será devida à Administradora, a título de honorários pelo desempenho de suas atribuições definidas no

Regulamento e nos documentos de securitização, uma remuneração mensal equivalente ao maior valor entre:

(1) R$10.000,00 (dez mil Reais); ou (2) o valor correspondente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano

sobre o valor do patrimônio líquido que atingir até R$70.000.000,00 (setenta milhões de Reais), acrescido do

valor apurado pela aplicação do percentual de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano sobre o montante

que exceder os R$70.000.000,00 (setenta milhões de Reais) de patrimônio líquido, pagáveis mensalmente à

razão de 1/12 (um doze avos), apurado no último Dia Útil de cada mês.

Razão de Garantia e/ou 

Subordinação 

Alocação Mínima de 

Investimento 
Excesso de Spread

Quotas Seniores – Máximo de 80,0% 50% 2,5% a.a. 

Quotas Mezanino I – Máximo de 90,0% 50% 2,5% a.a.

Quotas Mezanino II – Máximo 95,5% 50% 2,5% a.a. 

Taxa de Administração:

PRINCIPAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA:
Páginas 48, 51 e 104 do Prospecto.
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Imposto de Renda: 

Tabela Regressiva de IR conforme legislação vigente.

(Até 180 Dias: 22,5% - de 181 Dias até 360 Dias: 20% - de 361 Dias até 720 Dias: 17,5% -

Acima de 720 Dias: 15%)

Gestor OLIVEIRA TRUST 

OURINVEST DTVM Coordenador Líder

Instituições Intermediárias: OURINVEST DTVM, BTG PACTUAL E SANTANDER 

Administradora: OLIVEIRA TRUST 

Auditores Independentes: KPMG Auditores Independentes 

PRINCIPAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA:
Páginas 7, 10, 13 e 63 do Prospecto.
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1.Por meio da celebração do Contrato de Cartão de Crédito
e do Contrato de CardMember, os Cedentes emitem Cartões
aos Titulares, que podem ser utilizados para aquisição de
produtos ou contratação de serviços junto aos
Estabelecimentos. Adicionalmente, o Agente de
Financiamento realiza, no curso normal de seus negócios, as
Operações de Financiamento, que compreendem: (a) as
Operações Parcelado Emissor; (b) as Operações de
Refinanciamento de Saldo Remanescente; e (c) os Saques.

2. O Fundo emite Quotas Seniores, Quotas Mezanino e
Quotas Subordinadas para subscrição por Investidores
Autorizados e pelos Cedentes, respectivamente.

3. Observados os procedimentos definidos nos Contratos de
Cessão, o Fundo adquire os Direitos Creditórios que
atendam aos Critérios de Elegibilidade e à Condição de
Cessão, observados todos os índices de composição e
diversificação da carteira estabelecidos no Regulamento e
neste Prospecto. O Preço de Aquisição pago aos Cedentes é
definido a cada cessão, observada sempre a Taxa Mínima de
Desconto.

FLUXOGRAMA DA SECURITIZAÇÃO:
Páginas 38 e 39 do Prospecto.
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4. No curso ordinário do Programa de Securitização:

(a) a totalidade dos recursos decorrentes do pagamento,
pelos Titulares, dos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo
são: (1) caso o pagamento seja realizado através dos
Demonstrativos de Pagamento, acolhidos pelo Agente
Cobrador Bancário diretamente nas Contas de Cobrança; (2)
caso o pagamento seja realizado através de depósito dos
Titulares, recebidos diretamente nas Contas de Depósito
Titulares; ou (3) caso o pagamento seja realizado por meio
de depósito dos Estabelecimentos, recebidos diretamente
nas Contas de Depósito Estabelecimentos; (b) na hipótese
de inadimplemento, pelos Titulares, dos Direitos Creditórios
cedidos com coobrigação, total ou parcial, dos
Estabelecimentos, os valores pagos pelos Estabelecimentos
são recebidos diretamente nas Contas de Depósito
Estabelecimentos; e (c) na ocorrência de uma Operação de
Refinanciamento do Saldo Remanescente relativa a Direitos
Creditórios já de titularidade do Fundo, o Agente de
Financiamento deposita, diretamente nas Contas de
Depósito Titulares, o valor total de referidos Direitos
Creditórios, descontado o montante referente ao
pagamento mínimo do Demonstrativo de Pagamento
recebido nos termos da alínea (a) acima.

FLUXOGRAMA DA SECURITIZAÇÃO:
Páginas 38 e 39 do Prospecto.
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5. O Custodiante efetua a conciliação de todos os
valores recebidos (a) nas Contas de Depósito Titulares e
nas Contas de Depósito Estabelecimentos, com base nas
informações constantes do Arquivo de Ocorrências e da
Base de Dados do Fundo; e (b) nas Contas de Cobrança,
com base nas informações constantes do arquivo
eletrônico enviado pelo Agente Cobrador Bancário e da
Base de Dados do Fundo, e transfere os recursos,
relativos aos Direitos Creditórios de titularidade do
Fundo, para a Conta do Fundo.

6. Observado o procedimento estabelecido no
Regulamento e no presente Prospecto, são pagos os
resgates das Quotas Seniores, Quotas Mezanino e das
cotas Subordinadas solicitados pelos Quotistas.

FLUXOGRAMA DA SECURITIZAÇÃO:
Páginas 38 e 39 do Prospecto.
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Riscos de liquidez dos Direitos Creditórios e inexistência de mercado secundário

O investimento do Fundo em Direitos Creditórios apresenta peculiaridades com relação aos investimentos realizados pela maioria dos fundos de investimento brasileiros, não

existindo mercado secundário organizado para a negociação de tais Direitos Creditórios. Caso o Fundo necessite alienar seus Direitos Creditórios a terceiros ou caso o Quotista

receba tais Direitos Creditórios em pagamento pelo resgate de suas Quotas, nos termos do Capítulo XXVII do Regulamento, (a) poderá não haver mercado comprador para os

Direitos Creditórios; (b) o preço de alienação dos Direitos Creditórios poderá causar prejuízos ao Fundo e aos Quotistas; e/ou (c) a Administradora, por conta e ordem do Fundo, ou

os Quotistas poderão ter dificuldade para cobrar os valores devidos em caso de inadimplemento. Não há qualquer garantia ou certeza de que será possível ao Fundo liquidar

posições ou negociar os Direitos Creditórios integrantes de sua carteira pelo preço e no momento desejados.

Liquidez das Quotas

Em razão de (a) as Quotas serem inegociáveis; e (b) o Fundo ser constituído sob a forma de condomínio aberto, sendo admitido o resgate das Quotas somente nos termos

estabelecidos nos Capítulos XVII, XVIII e XIX do Regulamento, os Quotistas podem ter dificuldade em reaver seus investimentos, mediante o resgate de suas Quotas, no momento

em que considerarem oportuno.

Resgate condicionado

O Fundo somente procederá ao resgate das Quotas, em moeda corrente nacional, na medida em que os Direitos Creditórios sejam devidamente pagos pelos Titulares ou por

eventuais garantidores, que os Outros Ativos sejam liquidados e/ou alienados e que os recursos recebidos sejam depositados na Conta do Fundo. A Administradora encontra-se

impossibilitada de determinar o intervalo de tempo necessário para o resgate integral das Quotas, não havendo qualquer garantia de que o Fundo procederá ao resgate integral das

Quotas Seniores Resgatadas, até o limite do respectivo Valor Máximo de Resgate, das Quotas Seniores Resgatadas, das Quotas Mezanino Resgatadas e das Quotas Subordinadas

Resgatadas durante o Período de Efetivação do Resgate correspondente e/ou na Data de Resgate de Quotas Seniores, na Data de Resgate de Quotas Mezanino e/ou na Data de

Resgate de Quotas Subordinadas. O valor de resgate das Quotas Seniores continuará a ser atualizado até a data de seu efetivo pagamento, sempre até o limite do patrimônio

líquido do Fundo, não sendo devido, todavia, pelo Fundo ou por qualquer Pessoa qualquer multa ou penalidade caso o referido evento prolongue-se por prazo indeterminado ou não

possa, por qualquer motivo, ser realizado. Assim, tendo em vista a inexistência de coobrigação ou direito de regresso contra os Cedentes e/ou qualquer de suas Afiliadas com

relação aos Direitos Creditórios e Outros Ativos, após o recebimento desses recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios cabíveis para a cobrança, judicial ou

extrajudicial, dos referidos ativos, o Fundo poderá não dispor de quaisquer outros valores para efetuar o resgate, em moeda corrente nacional, das Quotas.

FATORES DE RISCO:
Páginas 29 a 35 do Prospecto.
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Resgate por meio da dação em pagamento dos ativos integrantes de sua carteira

O Regulamento estabelece que o Fundo poderá ser liquidado no prazo de até 1 (um) ano contado da ocorrência de um Evento de Resgate Antecipado, observado o disposto em seu

Capítulo XXVII. Nesse caso, o resgate das Quotas poderá ser realizado mediante a dação em pagamento de Direitos Creditórios. Assim, os Quotistas poderão encontrar dificuldades

para alienar os Direitos Creditórios entregues em dação e/ou cobrar os valores devidos pelos Titulares e eventuais garantidores, além de incorrerem, entre outras despesas e

encargos (i.e. honorários advocatícios), em custos de custódia dos Direitos Creditórios e dos Documentos Comprobatórios.

Risco da titularidade indireta

A titularidade das Quotas não confere aos Quotistas o domínio direto sobre os Direitos Creditórios ou Outros Ativos integrantes da carteira do Fundo ou sobre fração ideal específica

desses ativos, sendo exercidos os direitos dos Quotistas sobre todos os ativos integrantes da carteira do Fundo de modo não individualizado, por intermédio da Administradora.

Riscos operacionais

O Custodiante realizará a verificação da regularidade dos Documentos Comprobatórios em até 30 (trinta) dias a contar da respectiva Data de Aquisição, bem como trimestralmente,

por amostragem. Considerando que: (a) tal auditoria é realizada tão somente após a cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo; (b) os procedimentos de emissão dos Demonstrativos

de Pagamento para cobrança são processados por sistema interno de controle dos Cedentes, não tendo a Administradora e o Custodiante qualquer controle sobre tais

procedimentos; (c) o Custodiante, sem prejuízo de suas responsabilidades, poderá subcontratar terceiros no que tange à guarda dos Documentos Comprobatórios; e (d) a carteira do

Fundo poderá conter Direitos Creditórios cuja documentação apresente irregularidades, o que poderá obstar o pleno exercício pelo Fundo das prerrogativas decorrentes da

titularidade dos Direitos Creditórios, qualquer falha ou alteração nas rotinas e nos sistemas internos de controle sob responsabilidade dos Cedentes, dos terceiros contratados pelo

Custodiante e de seus Agentes, nos termos dos Documentos da Securitização, poderá causar, entre outras ocorrências adversas, atraso no recolhimento dos valores devidos pelos

devedores dos Direitos Creditórios. A ocorrência de tais hipóteses poderá afetar negativamente o valor do patrimônio líquido do Fundo.

FATORES DE RISCO:
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Risco de Fungibilidade – Trânsito dos valores relativos aos Direitos Creditórios de titularidade do Fundo e outros procedimentos de liquidação

A totalidade dos recursos decorrentes do pagamento, efetuado pelos Titulares, pelos Estabelecimentos ou pelo Agente de Financiamento, conforme o caso, dos Direitos Creditórios

cedidos ao Fundo serão (a) recebidos diretamente nas Contas de Cobrança, nas Contas de Depósito Titulares e nas Contas de Depósito Estabelecimentos, conforme o caso; e (b)

posteriormente transferidos para a Conta do Fundo, conforme identificado no item 6.2 do Capítulo VI do Regulamento. Os procedimentos de recebimento e repasse dos valores

relativos aos Direitos Creditórios de titularidade do Fundo poderão atrasar ou deixar de ocorrer, por diversas razões, incluindo, sem limitação, (a) na hipótese de decretação de

intervenção, liquidação extrajudicial ou regime especial de administração temporária ou evento equivalente com referência ao Agente Cobrador Bancário, ou (b) o inadimplemento,

pelo Agente Cobrador Bancário, de suas obrigações previstas no Contrato de Cobrança Bancária. Ademais, na ocorrência de qualquer das hipóteses anteriormente indicadas, e

caso os recursos de titularidade do Fundo se encontrem na posse do Agente Cobrador Bancário, eles podem ser bloqueados, sendo que sua liberação e/ou recuperação poderá

depender da instauração de procedimentos administrativos ou judiciais pela Administradora, por conta e ordem do Fundo. A ocorrência de qualquer evento que impossibilite aos

Titulares, aos Estabelecimentos ou ao Agente de Financiamento, conforme o caso, efetuar os pagamentos relativos aos Direitos Creditórios poderá levar à necessidade de adoção

de nova sistemática de recebimento e cobrança direta, pelo Custodiante, por conta e ordem do Fundo, dos valores devidos ao Fundo, a qual poderá ser ineficiente ou apresentar

elevados custos de transação, causando assim efeitos adversos na sua carteira.

Conciliação dos valores recebidos nas Contas de Depósito Titulares e nas Contas de Depósito Estabelecimentos

O Custodiante efetuará a conciliação dos valores recebidos nas Contas de Depósito Titulares e das Contas de Depósito Estabelecimentos, todas de titularidade do Fundo, com base

nas informações constantes da Base de Dados do Fundo e do Arquivo de Ocorrências, este último elaborado e enviado ao Custodiante pela Supplier. Após esse procedimento de

conciliação, o Custodiante trasferirá os recursos das Contas de Depósito Titulares e das Contas de Depósito Estabelecimentos, conforme o caso, para a Conta do Fundo ou para as

contas correntes previamente indicadas pelos Cedentes. Na hipótese de incorreções no Arquivo de Ocorrências quanto às informações referentes aos valores recebidos nas Contas

de Depósito Titulares ou das Contas de Depósito Estabelecimentos, o patrimônio líquido do Fundo poderá ser afetado adversamente, causando prejuízo ao Fundo e aos Quotistas.

Impossibilidade da prestação de serviços de cobrança por qualquer dos Cedentes

Caso qualquer dos Cedentes deixe, por qualquer motivo, de atuar como agente de cobrança dos Direitos Creditórios Inadimplentes integrantes da carteira do Fundo, nos termos do

respectivo Contrato de Cobrança, o recebimento dos valores de titularidade do Fundo poderá ser negativamente afetado até a efetiva nomeação de substituto.

FATORES DE RISCO:
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Fatores macroeconômicos relevantes

Variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou de situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política,

econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro brasileiro, a capacidade de pagamento e o equilíbrio econômico e

financeiro dos devedores dos Direitos Creditórios e dos Outros Ativos integrantes da carteira do Fundo, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda

e mudanças legislativas ou políticas, assim como os demais fatores de risco descritos nesta seção, poderão resultar em perdas para os Quotistas.

Risco de Governança – Emissão de novas Quotas

O Fundo poderá, a qualquer tempo, observado o disposto no Capítulo XV do Regulamento, independentemente de autorização prévia dos Quotistas, emitir novas Quotas. Na

hipótese de emissão de novas Quotas, não será assegurado direito de preferência para aqueles que já sejam Quotistas por ocasião da nova emissão, podendo haver diluição dos

direitos políticos dos Quotistas da mesma classe de Quotas que já estejam em Circulação.

Inexistência de rendimento predeterminado

O valor das Quotas Ofertadas será apurado de acordo com os critérios definidos Capítulo XVI do Regulamento. Tal critério tem como finalidade definir qual a parcela do patrimônio

líquido, devidamente ajustado, deve ser prioritariamente alocada aos Quotistas Ofertadas na hipótese de resgate de suas respectivas Quotas e não representa nem deverá ser

considerado, sob nenhuma hipótese ou circunstância, como uma promessa ou obrigação, legal ou contratual, da Administradora, do Custodiante, dos Cedentes, do Coordenador

Líder e/ou de suas respectivas Afiliadas, em assegurar tal remuneração aos Quotistas. Independentemente do valor do patrimônio líquido, os Quotistas não farão jus, em nenhuma

circunstância, quando do resgate de suas aplicações, a uma remuneração superior ao valor de suas Quotas apurado na forma do Capítulo XVI do Regulamento, o qual representa o

limite máximo de remuneração possível para essa classe de Quotas.

Riscos associados aos Outros Ativos.

Os Outros Ativos, os quais podem compor até 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo, estão sujeitos a oscilações de preços, cotações de mercado e a outros

riscos, tais como riscos de crédito, de liquidez, de oscilação de mercados e de precificação de ativos, os quais podem afetar, negativamente, o desempenho do Fundo e o

investimento realizado pelos Quotistas.

FATORES DE RISCO:
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Risco do exercício de poder de veto pelo Quotista titular das Quotas Ofertadas e pelo Quotista titular das Quotas Subordinadas

A aprovação das matérias definidas no item 22.10 do Capítulo XXII do Regulamento dependerá, em primeira convocação, da unanimidade dos titulares de Quotas em Circulação, e,

em segunda convocação, pelos Quotistas titulares da maioria das Quotas Seniores em Circulação, assim como pelo voto afirmativo da maioria dos Quotistas titulares da maioria das

Quotas Mezanino e Subordinadas em Circulação, reunidos separadamente no curso da mesma Assembleia Geral.

Resgate antecipado de Quotas Ofertadas

Conforme estabelecido no Capítulo XXV do Regulamento, para reenquadramento da Razão de Garantia e/ou da Alocação Mínima de Investimento, ou, ainda, caso os Cedentes

decidam por descontinuar, temporariamente, os procedimentos de cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo, a Administradora poderá proceder ao resgate compulsório antecipado,

inteiro ou fracionado, independentemente de realização de Assembleia Geral, de todas as Quotas Seniores e Quotas Mezanino em Circulação, concomitantemente e em igualdade

de condições, por seu valor apurado na forma do Capítulo XVI do Regulamento.

Risco de descontinuidade do Fundo

A política de investimento do Fundo, conforme descrita no Capítulo IV do Regulamento, estabelece que o Fundo deve destinar-se, primordialmente, à aplicação em Direitos

Creditórios. Nesse sentido, a continuidade do Fundo pode ser comprometida, independentemente de qualquer expectativa por parte de Quotistas quanto ao tempo de duração de

seus investimentos no Fundo, em função da descontinuidade das operações regulares dos Cedentes, da capacidade de os Cedentes, nos termos do Contrato de CardMember,

originarem Direitos Creditórios Elegíveis para o Fundo e da vontade unilateral dos Cedentes em continuar a ceder Direitos Creditórios ao Fundo.

Risco na falta ou no atraso dos repasses dos recursos de titularidade do Fundo

Os Cedentes têm a obrigação de repassar, para as Contas de Depósito Titulares e para as Contas de Depósito Estabelecimentos, eventuais recursos, relativos aos Direitos

Creditórios cedidos ao Fundo, que venham a receber, em até 1 (um) Dia Útil a contar de seu recebimento. Caso haja qualquer problema de crédito dos Cedentes, tais como

intervenção, liquidação extrajudicial, recuperação judicial, falência ou outros procedimentos de proteção de credores, ou, ainda, caso os Cedentes deixem, por qualquer motivo, de

repassar referidos valores, o Fundo poderá não receber os pagamentos pontualmente e poderá ter custos adicionais para recuperação de tais valores, o que pode afetar

adversamente seu patrimônio líquido, causando prejuízo ao Fundo e, consequentemente, aos Quotistas. Ademais, caso o Titular efetue quaisquer dos pagamentos acima, aos

Cedentes, mediante cheque, ou em agentes de correspondente bancário e em agências situadas em locais remotos, os referidos recursos somente encontrar-se-ão disponíveis para

transferência pelos Cedentes ao Fundo no prazo de até 4 (quatro) Dias Úteis. Os atrasos nos repasses dos valores referentes aos Direitos Creditórios integrantes da carteira do

Fundo, eventualmente recebidos pelos Cedentes, também poderão afetar negativamente os resultados do Fundo.
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Risco do Originador – Risco dos Cedentes

Qualquer uma dos Cedentes, sem prejuízo das penalidades previstas no respectivo Contrato de Cessão, pode, a qualquer momento, deixar de ceder Direitos Creditórios ao Fundo.

Assim, o Fundo poderá ser adversamente afetado na hipótese de descontinuidade das operações de uma ou mais Cedentes com Direitos Creditórios Elegíveis nos termos do

Regulamento, inclusive em volume suficiente para alcançar a meta de rentabilidade das Quotas Ofertadas, observada a possibilidade de os Quotistas deliberarem a alteração dos

Critérios de Elegibilidade em Assembleia Geral.

Riscos Decorrentes da Política de Concessão de Crédito adotada pelos Cedentes

O Fundo está sujeito aos riscos inerentes ao processo de origem dos Direitos Creditórios e à Política de Concessão de Crédito adotada pelos Cedentes, conforme descrita

resumidamente no Anexo VI ao Regulamento. Não há garantia de que os resultados do Fundo não sofrerão impactos em razão de sua exposição a tais riscos.

Risco de Originação – Diminuição da Quantidade de Direitos Creditórios Elegíveis

Os Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo decorrem exclusivamente de Operações Comerciais de Cartão de Crédito e de Operações de Financiamento, e devem

necessariamente respeitar os parâmetros da política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita no Regulamento e neste Prospecto, bem como

atender, nas respectivas Datas de Aquisição, aos Critérios de Elegibilidade e à Condição de Cessão. Na hipótese de, por qualquer motivo, (a) deixarem de ocorrer Operações

Comerciais de Cartão de Crédito e/ou Operações de Financiamento; ou (b) não existirem Direitos Creditórios disponíveis para cessão ao Fundo que satisfaçam, nas respectivas

Datas de Aquisição, aos Critérios de Elegibilidade, à Condição de Cessão e à política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita no Regulamento e

neste Prospecto, poderá ocorrer a liquidação antecipada do Fundo.

Intervenção, Liquidação, Falência ou Aplicação de Regimes Similares aos Cedentes

A intervenção, a liquidação, a falência ou a aplicação de regimes similares aos Cedentes poderá interromper a geração de Direitos Creditórios passíveis de cessão ao Fundo, o que

poderá culminar no desenquadramento da Alocação Mínima de Investimento, levando à liquidação antecipada do Fundo. Além disso, a intervenção, a liquidação, a falência ou a

aplicação de regimes similares aos Cedentes poderá afetar também as atividades de cobrança dos Direitos Creditórios Inadimplentes integrantes da carteira do Fundo.
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Conflito de interesses por parte do Banco Ourinvest S.A.

O Banco Ourinvest S.A. acumula as funções de Cedente, Agente de Financiamento e agente de cobrança dos Direitos Creditórios Inadimplentes, bem como pertence ao mesmo

grupo societário do Coordenador Líder. Nesse sentido, não há garantia que no futuro não venha a existir a possibilidade de conflito de interesses com o Banco Ourinvest S.A.,

inclusive em razão do acúmulo de funções por ele exercidas, o que poderá causar efeitos adversos ao Fundo e à sua carteira.

Risco de crédito

Os Direitos Creditórios são pagos pelos Titulares quando do vencimento de seus respectivos Demonstrativos de Pagamento, nos termos do Contrato de Cartão de Crédito, inclusive,

na hipótese de pagamento parcial do Saldo Remanescente expresso no Demonstrativo de Pagamento, por meio dos procedimentos de refinanciamento automático conforme

definidos no Contrato de Cartão de Crédito. A realização dos Direitos Creditórios depende exclusivamente da solvência dos Titulares e do efetivo pagamento dos valores devidos,

inexistindo, portanto, qualquer garantia ou certeza de que o pagamento será efetuado ou, caso o seja, de que será realizado nos prazos e nos valores avençados. No caso dos

Direitos Creditórios cedidos com coobrigação, total ou parcial, dos Estabelecimentos, esses são responsáveis por seu pagamento na hipótese de inadimplemento do Titular, nos

termos do Contrato de Cartão de Crédito. Tal circunstância, contudo, não assegura que os valores devidos ao Fundo sejam recuperados, total ou parcialmente.

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração de sua carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda

patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Quotas.

Inexistência de coobrigação

A cessão ao Fundo de Direitos Creditórios será realizada sem direito de regresso ou coobrigação dos Cedentes ou de qualquer de suas Afiliadas. Os Cedentes e quaisquer de suas

Afiliadas não assumem qualquer responsabilidade pelo pagamento dos Direitos Creditórios cedidos ou pela solvência dos Titulares e de eventuais garantidores dos Direitos

Creditórios. Em nenhuma hipótese, a Administradora, o Custodiante e quaisquer de suas respectivas Afiliadas se responsabilizam pelo pagamento dos Direitos Creditórios ou pela

solvência dos Titulares e de eventuais garantidores dos Direitos Creditórios.

FATORES DE RISCO:
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Restrições de Natureza Legal ou Regulatória

Eventuais restrições de natureza legal ou regulatória podem afetar adversamente a validade da constituição e da cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo, o

comportamento dos Direitos Creditórios de titularidade do Fundo e os fluxos de caixa a serem gerados.

Invalidade ou Ineficácia da Cessão de Direitos Creditórios

Com relação aos Cedentes, a cessão de Direitos Creditórios poderia ser invalidada ou declarada ineficaz, impactando negativamente o patrimônio do Fundo, caso

fosse realizada em:

(a) fraude contra credores, inclusive da massa falida, se, no momento da cessão, os Cedentes estivessem insolventes ou se, com ela, passassem ao estado de

insolvência;

(b) fraude à execução, caso (1) quando da cessão, os Cedentes fossem sujeitos passivos de demanda judicial capaz de reduzi-las à insolvência; ou (2) sobre os

Direitos Creditórios pendesse demanda judicial fundada em direito real; e

(c) fraude à execução fiscal, se os Cedentes, quando da cessão de Direitos Creditórios, sendo sujeitos passivos por débito para com a Fazenda Pública, por crédito

tributário regularmente inscrito como dívida ativa, não dispusessem de bens para total pagamento da dívida fiscal.

O Fundo está sujeito ao risco de os Direitos Creditórios serem bloqueados ou redirecionados para pagamento de outras dívidas dos Cedentes ou dos respectivos

Titulares, inclusive em decorrência de pedidos de recuperação judicial, falência, planos de recuperação extrajudicial ou outro procedimento de natureza similar,

conforme aplicável.
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Impossibilidade de qualquer dos Cedentes prover o refinanciamento automático do Saldo Remanescente aos Titulares

Nos casos de refinanciamento automático do Saldo Remanescente, o Titular poderá vir a atrasar o pagamento de suas obrigações referentes aos Direitos Creditórios de titularidade 

do Fundo, caso qualquer dos Cedentes, por qualquer motivo, incluindo a decretação de sua intervenção, liquidação extrajudicial ou regime especial de administração temporária ou 

evento equivalente, torne-se impedida de oferecer o financiamento automático ao Titular e não obtenha recursos no mercado para prover o financiamento do respectivo Saldo 

Remanescente, na forma estabelecida no Contrato de Cartão de Crédito. Dessa forma, o Titular terá de efetuar o pagamento integral do valor expresso em seu Demonstrativo de 

Pagamento. A ocorrência do evento identificado neste parágrafo poderá afetar negativamente o valor do patrimônio líquido e, consequentemente, a solvência do Fundo.

Modificações ao Contrato de Cartão de Crédito, à Política de Concessão de Crédito e à Política de Cobrança

Os Cedentes poderão, unilateralmente, proceder alterações aos termos e às condições do Contrato de CardMember, do Contrato de Cartão de Crédito, da Política de Concessão de 

Crédito e/ou da Política de Cobrança, sem a necessidade de aprovação prévia da Administradora e/ou dos Quotistas. Os Cedentes somente informarão à Administradora e ao 

Custodiante qualquer alteração aos documentos anteriormente referidos após a sua implementação. Assim, dependendo de seu conteúdo e extensão, as modificações de tais 

documentos poderão causar efeitos adversos aos direitos, garantias e prerrogativas dos Direitos Creditórios de titularidade do Fundo estabelecidos ao tempo de sua cessão ao 

Fundo.
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A Prospecto, o Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento estarão disponíveis e poder ser obtidos eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

Coordenador Líder:

Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Avenida Paulista, nº 1728, sobreloja - São Paulo – SP 

Site: https://www.ourinvest.com.br/pt/fidc/suppliercard/documentos

Coordenadores:

Banco BTG 

Banco BTG Pactual S.A. 

Praia doBotofago, nº 501, 5º e 6º andares - Rio de Janeiro – RJ 

Site: https://www.btgpactual.com/

Banco Santander (Brasil) S.A. 

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 

São Paulo - SP 

Site: www.santander.com.br

Administradora: 

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Avenida das Américas, nº 3434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ 

Site: http://www.oliveiratrust.com.br/sites/fundos/ (selecionar o fundo “CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS” na 

lista) 

Entidade Reguladora: 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

Rua Sete de Setembro, nº 111, Centro Rio de Janeiro – RJ 

Site: www.cvm.gov.br (no campo “Informações de Regulados”, acessar “Fundos de Investimento” – clicar em “Consultas a Informações de Fundos” – clicar em “Fundos de 

Investimento Registrados” – no primeiro campo, preencher com o nome do Fundo – clicar em “Continuar” – clicar no nome do Fundo – acessar “Documentos Eventuais” – no 

campo “Tipo de Documento”, selecionar “Prospecto Distribuição” – clicar em “Exemplar do Prospecto”)

https://www.ourinvest.com.br/pt/fidc/suppliercard/documentos
https://www.btgpactual.com/
http://www.santander.com.br/
http://www.oliveiratrust.com.br/sites/fundos/
http://www.cvm.gov.br/
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• Este material foi preparado para a Oferta Pública de Distribuição de Cotas Seniores, Cotas Mezanino I e Cotas Mezanino II de emissão do CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (“Oferta” e “Fundo”, respectivamente).

• O registro da Oferta foi concedido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em 14 de janeiro de 2020.

• A Oferta será realizada de acordo com as disposições constantes da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 e da Instrução da CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001 (“ICVM nº 

400” e “ICVM nº 356”, respectivamente).

• O Fundo visa a atingir Investidores Autorizados, quer sejam pessoa natural, jurídica e/ou investidores institucionais, que tenham por objetivo o retorno, no médio e longo prazos, de rentabilidade

condizente com a meta de rentabilidade das Cotas Ofertadas e que estejam dispostos a aceitar os riscos inerentes à política de investimento do Fundo. O investimento nas Cotas Ofertadas é

inadequado para investidores que não tenham os objetivos acima descritos.

• Este material foi preparado com as informações necessárias ao atendimento do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Adeministração de Recursos de Terceiros, bem como das

normas emanadas pela CVM. O registro da Oferta não implica, por parte da CVM ou da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) em garantia de

veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade do Fundo, bem como sobre as cotas ofertadas.

• Este material apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o Prospecto, incljuindo seus anexos e documentos incorporados

por referência, dentre os quais o Regulamento do fundo, em especial a seção “Fatores de Risco”, para avaliação dos riscos a que o Fundo está exposto.

• O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que a Administradora mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo

e para os cotistas.

• A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O Fundo não conta com garantia da Administradora, do Coordenador Líder e demais instituições intermediárias, do

Custodiante, dos Cedentes, de qualquer mecaninismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

• Para informações sobre a tributação aplicável ao Fundo, vide Seção “Regras de Tributação do Fundo”, constante das páginas 61 a 64 do Prospecto.

• Este material é de uso restrito de seu destinatário e não deve ser reproduzido, distribuído, publicado, transmitido ou divulgado a terceiros. A entrega deste material para qualquer pessoa que não o

seu destinatário ou qualquer pessoa contratada para auxiliar o destinatário é proibida, e qualquer divulgação de seu conteúdo sem autorização prévia do Coordenador Líder é expressamente

vedada.

• O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, de seu Administrador, Gestor, de sua Política de

Investimentos, dos ativos que constituírem seu objeto, ou ainda, das cotas distribuídas.

• As informações constantes deste material estão em consonância com o Prospecto e com o Regulamento do Fundo, mas não o substituem. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA

DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, CONSTANTE DAS PÁGINAS 29 a 35 DO PROSPECTO.
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