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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Abstenção de Opinião
Fomos contratados para examinar as demonstrações financeiras do White Bear Fundo de Investimento
Imobiliário - FII (“Fundo”), administrado pela Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A., que compreendem a demonstração da posição financeira em 30 de junho de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado e das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações financeiras do Fundo pois, devido à relevância
do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível
obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre
essas demonstrações financeiras.

Base para Abstenção de opinião
Até o encerramento dos nossos procedimentos de auditoria às demonstrações financeiras do Fundo
referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2017 não haviam sido divulgadas, portanto as
demonstrações financeiras estão sendo apresentadas sem os correspondentes saldos comparativos.
Também não foi possível, através de procedimentos alternativos de auditoria, realizar a revisão dos saldos
iniciais, dessa forma, não foi possível obter evidências suficientes e apropriadas de auditoria para concluir
sobre a razoabilidade ou a necessidade de eventuais ajustes nas demonstrações financeiras referentes
ao exercício findo em 30 de junho de 2018.

Ênfase
Chamamos a atenção à nota explicativa nº 19, que em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 16 de
maio de 2018, foram aprovadas: (i) A transferência da administração do Fundo exercida pela Gradual
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., e a contratação da Orla Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A., a partir do fechamento das operações do dia 25 de maio de 2018.
Chamamos a atenção à nota explicativa nº 20, que em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 13 de
agosto de 2018, foi aprovada a transferência da administradora de ORLA Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. para a FOCO Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, a partir do fechamento das
operações do dia 24 de agosto de 2018.

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício findo em 30 de junho de 2018. Esses assuntos foram tratados
no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa
opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre
esses assuntos.
SB/441-18

Propriedade para investimentos
O Fundo tem como objetivo investir seus recursos, com perspectivas de retorno de longo prazo, em
empreendimento imobiliários, preferencialmente, de natureza residencial, mediante a aquisição dos
seguintes ativos, de direitos relativos a tais ativos ou, ainda, de participação societária em sociedade que
detenham a titularidade de tais ativos ou direitos a eles referentes: (i) imóveis prontos, em fase de
construção, sujeito à construção, à realização de benfeitorias, reformas ou outros, (“Imóveis Alvo”); (ii)
quaisquer outras modalidades de ativos indicados (“Ativos-Alvo”); (iii) auferir ganho de capital nas
negociações de outras modalidades de ativos de seu patrimônio.
Realizamos testes de movimentação, custódia e valorização das propriedades para investimento
(comprados, vendidos e mantidos na carteira) e do registro da respectiva receita operacional, bem como,
efetuamos testes sobre as conciliações contábeis dos principais saldos, avaliando a documentação
suporte e a integridade dos registros efetuados. Os nossos procedimentos incluíram também a avaliação
das divulgações efetuadas pelo Fundo nas demonstrações financeiras.
Patrimônio líquido
O patrimônio líquido do fundo foi considerado como um principal assunto por: (i) representar o valor do
investimento dos cotistas e ser impactado diretamente por todos os fatores de risco descritos na nota
explicativa 7; (ii) pelo fato dos investimentos do fundo não serem garantidos pelo Administrador e pelo
Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”).
Dessa forma, nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:(i) o exame das respectivas
movimentações; e (ii) o exame das respectivas liquidações financeiras através dos extratos de conta
corrente do Fundo.

Outros assuntos
Liquidação extrajudicial do antigo administrador e auditoria do exercício anterior.
Em decorrência da liquidação extrajudicial do antigo administrador, a Gradual Corretora de Câmbio, Títulos
e Valores Mobiliários S.A., as demonstrações financeiras do Fundo para o exercício findo em 30 de junho
de 2017 não foram examinadas por nós nem por outro auditor independente e desta forma essas
demonstrações financeiras não estão sendo apresentadas de forma comparativa.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações financeiras
A Administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento
regulamentados pela Instrução n˚ 516/11 da CVM, e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável, dentro das prerrogativas
previstas na Instrução n˚ 516/11 da CVM, pela avaliação da capacidade de o Fundo continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda
liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das suas operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações financeiras do Fundo de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e a de emitir um relatório de auditoria.
Contudo, devido ao assunto descrito na seção intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi
possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria
sobre essas demonstrações financeiras.
Somos independentes em relação à administração do Fundo, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas.
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Balanço Patrimonial em 30 de Junho de 2018
(Em milhares de Reais)

2018

2018

Ativo
Circulante
Di s poni bi l i da des

Passivo
4
4

Provisões e Contas a Pagar
Ta xa de Admi ni s tra çã o/Ges tão
Outros

Não Circulante
Investimento
Propriedades para Investimento
Imóvei s (Nota nº 5 )
Total do Ativo

106.180
106.180

Patrimônio Líquido

593
555
38
105.590

Cotas Integralizadas - PJ

32.245

Lucros ou Prejuízos Acumulados

73.346

106.180
106.180
106.184

Total do Passivo

As notas explicativas da administração são parte integrante da demonstração financeira

106.184
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Demonstração do Resultado dos Exercícios findos em 30 de Junho de 2018
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido e valor patrimonial por conta)

2018
Propriedades para Investimento
Ajus te a o Va l or Jus to

74.582

Resultado Líquido de Propriedades para Investimento

74.582

Outras Despesas
Ta xa de Fi s ca l i za çã o CVM

(15)

Ta xa de Admi ni s tra çã o

(334)

Ta xa de Ges tão

(682)

Ta xa de Cus tódi a

(114)

Outra s Des pes a s

(1)
(1.146)

Lucro Líquido do Exercício

73.436

Quantidade de Cotas em Circulação

31.944

Lucro por cota - R$
Valor Patrimonial da Cota

2,30
3.305,464365

As notas explicativas da administração são parte integrante da demonstração financeira
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Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido do Exercício Findo em 30 de Junho de 2018
Em milhares de reais

Cotas Subscritas

Ajuste de Avalição

Lucros/Prejuizos

Integralizadas

a Valor Justo

Acumulados

Saldo em 30 de Junho de 2017
Emi s s ã o de Cotas

31.640

0

Total

(91)

31.549

605

-

-

605

Lucro Líqui do do Exercíci o

-

-

73.436

73.436

Al oca çã o de Ajus te a o Va l or Jus to da s Propri eda des pa ra Inves timentos

-

74.582

(74.582)

-

32.245

74.582

(1.238)

105.590

Saldo em 30 de Junho de 2018
As notas explicativas da administração são parte integrante da demonstração financeira
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Demonstração do fluxo de Caixa do Exercício Findo em 30 de Junho de 2018 (Método Direto)

2.018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Pa ga mento Ta xa de Admi ni s tra çã o

(165)

Pa ga mento Ta xa de Ges tão

(336)

Pa ga mento Ta xa de Cus tódi a
Pa ga mento Ta xa da CVM
Caixa Líquido das Atividades Operacionais

(92)
(9)
(602)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Emi s s ã o de Cotas
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

604
604
2

Ca i xa e Equi va l entes de Ca i xa no Iníci o do Exercíci o

2

Ca i xa e Equi va l entes de Ca i xa no Fi na l do Exercíci o

4

As notas explicativas da administração são parte integrante da demonstração financeira
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Notas Explicativas da Administradora às Demonstrações Financeiras
Em 30 de Junho de 2018
Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

1. Contexto Operacional
O WHITE BEAR Fundo de Investimento Imobiliário -FII foi constituído em 22/09/2016, sob a forma de
condomínio fechado e é destinado a investidores qualificados, nos termos do Artigo 9-B da Instrução
CVM nº 539, com exceção de pessoas físicas e investidores residentes ou domiciliados no exterior.
O Fundo tem por objetivo investir seus recursos, com perspectivas de retorno de longo prazo, em
empreendimento imobiliários, preferencialmente, de natureza residencial, mediante a aquisição dos
seguintes ativos, de direitos relativos a tais ativos ou, ainda, de participação societária em sociedade
que detenham a titularidade de tais ativos ou direitos a eles referentes: (i) imóveis prontos, em fase
de construção, sujeito à construção, à realização de benfeitorias, reformas ou outros, (“Imóveis Alvo”);
(ii) quaisquer outras modalidades de ativos indicados (“Ativos-Alvo”); (iii) auferir ganho de capital nas
negociações de outras modalidades de ativos de seu patrimônio.
A Administração do Fundo compete a ORLA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. desde
28 de maio de 2018.
A Gestão da Carteira do Fundo é exercida pela OAK ASSET – Gestão de Recursos Financeiros Ltda.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis
As práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das
demonstrações financeiras estão de acordo com a Instrução nº 516 da CVM e demais alterações
posteriores, bem com o dos pronunciamentos emitidos pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos
Contábeis).
Estas demonstrações financeiras de 30 de junho de 2018 foram aprovadas pela administradora em 22
de novembro de 2018.

3. Resumo das Principais Políticas Contábeis de Apuração
Na elaboração das Demonstrações Financeiras requer a Administradora que efetue estimativas e
adoção de premissas que podem afetar os montantes dos ativos e dos passivos do Fundo, como
também as receitas e as despesas no exercício social. O uso de estimativas alcança o valor
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Notas Explicativas da Administradora às Demonstrações Financeiras
Em 30 de Junho de 2018
Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

justo e a mensuração de valor recuperável de ativos. Os resultados podem sofrer variação em relação
as estimativas.
a) Classificação dos Instrumentos Financeiros
I. Data de Reconhecimento
Todos os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos na data de negociação.
II. Reconhecimento Inicial de Instrumentos Financeiros
A classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial depende de suas
características e do propósito e finalidade pelos quais os instrumentos financeiros foram adquiridos
pelo Fundo. Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidos do
custo de operação, exceto nos casos em que os ativos financeiros são registrados ao valor justo por
meio de resultado.
III. Classificação dos ativos financeiros para fins de mensuração
Os ativos financeiros são incluídos, para fins de mensuração, em uma das seguintes categorias:
Ativos financeiros para negociação, mensurados ao valor justo através do resultado: essa categoria
inclui os ativos financeiros adquiridos com o objetivo de geração de resultado decorrente de sua
negociação em curto prazo.
IV. Classificação dos ativos financeiros para fins de apresentação
Os ativos financeiros são classificados por natureza, conforme as rubricas segregadas no balanço
patrimonial:
Disponibilidades: saldos de caixa e depósitos à vista.
Aplicações Financeiras: títulos que representam dívida para o emissor rendem juros e foram emitidos
de forma física ou escritural.
V. Classificação dos Passivos Financeiros para fins de mensuração
Passivos financeiros ao custo amortizado: passivos financeiros, independentemente de sua forma e
vencimento, resultantes de atividades de captação de recursos realizados pelo Fundo.
VI. Classificação dos passivos financeiros para fins de apresentação
Os passivos financeiros são incluídos, para fins de mensuração, em uma das seguintes categorias:
Obrigações por aquisição de imóveis: representam recursos obtidos com o objetivo de financiara a
aquisição de propriedades para investimento, sendo avaliados pelo custo amortizado.
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b) Mensuração dos Ativos e Passivos Financeiros e reconhecimento das mudanças de valor justo
Em geral, os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo valor justo, que é
considerado equivalente ao valor de transação. Os instrumentos financeiros são mensurados ao valor
justo por meio do resultado são ajustados pelos custos de transação. Os ativos e passivos financeiros
são posteriormente mensurados da seguinte forma:
I. Mensuração dos Ativos Financeiros
Os ativos financeiros são mensurados ao valor justo, sem dedução de custos estimados de transação
que seriam eventualmente incorridos quando de sua alienação, exceto aqueles mantidos até o
vencimento, instrumentos de patrimônio, cujo valor não possa ser apurado de forma suficientemente
objetiva.
O “valor justo” de um instrumento financeiro em uma determinada data é interpretado como valor pelo
qual ele poderia ser comprado e vendido naquela data pelas partes envolvidas na operação, agindo com
prudência, em uma transação em condições regulares de mercado. A referência mais objetiva e comum
para o valor justo de um instrumento financeiro é o preço deveria ser pago pelo ativo conforme cotação
no mercado.
Caso não exista preço de mercado para um determinado instrumento financeiro, seu valor será
estimado com base em avaliação normalmente adotadas pelo mercado financeiro, levando-se em conta
as características específicas do instrumento a ser mensurado e, sobretudo, as diversas espécies de
riscos associados ao ativo.
II. Mensuração dos Passivos Financeiros
Em geral, os passivos financeiros são mensurados ao custo amortizado, adotando-se o método de taxa
efetiva de juros.
A “taxa efetiva de juros” é a taxa de desconto que corresponde exatamente ao valor inicial do
instrumento financeiro em relação á totalidade de seus fluxos de caixa estimados, de todas as espécies,
ao longo de sua vida útil remanescente. No caso dos instrumentos de taxa fixa, a taxa de juros efetiva
coincide com a taxa de juros contratual definida na data de contratação, adicionados, conforme o caso,
as comissões e os custos de transações que, por sua natureza, façam parte de seu retorno financeiro.
No caso de instrumentos financeiros de taxa variável, a taxa de juros efetiva coincide com o retorno
vigente em todos os compromissos até a data de referência seguinte de renovação de juros.
III. Reconhecimento de variações de valor justo
Como regra geral, variações no valor contábil de ativos e passivos financeiros para negociação são
reconhecidos na demonstração do resultado, em suas respectivas contas de origem.
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c) Propriedades para Investimento
A propriedade de investimento do Fundo refere-se ao Frigorífico Guariba, imóvel localizado em Unidade
Industrial situada na Avenida José Biscio, nº 53, Distrito Empresarial Governador Mario Covas, no
Município de Guariba, Estado de São Paulo, a qual está demonstrada pelo valor justo, obtido através do
Laudo de Avaliação de 14 de novembro de 2017, elaborado pela empresa Câmara de Consultores
Associados Ltda. (“CCA”). O Valor Justo do imóvel está ajustado contabilmente conforme este laudo de
avaliação emitido pela empresa “CCA”, e correspondendo também, ao saldo de encerramento desta
demonstração financeira.
d) Reconhecimento de Receitas e Despesas
As receitas e as despesas são apropriadas ao resultado segundo o regime contábil de competência.
e) Provisões e Ativos e Passivos Contingentes
O Fundo ao elaborar suas demonstrações financeiras faz a segregação entre:
. Provisões: saldos credores que cobrem obrigações presentes (legais ou presumidas) na data do balanço
patrimonial decorrentes de eventos passados que poderiam dar origem a uma perda ou desembolso
para o Fundo cuja ocorrência seja considerada provável e cuja natureza seja certa, mas cujo valor seja
incerto.
. Passivos Contingentes: possíveis obrigações que originem de ventos passados e cuja existência
somente venha a ser confirmada pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais eventos futuros que
não estejam totalmente sob o controle do fundo. São reconhecidos no balanço quando, baseado na
opinião de assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma
ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações.
Os passivos contingentes classificados como perda possível pelos assessores jurídicos e pela
administração são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados com perda
remota não requerem divulgação.
. Ativos Contingentes: ativos originados em eventos passados e cuja existência dependa, e somente
venha a ser confirmada pela ocorrência ou não ocorrência, de eventos além do controle do Fundo. Não
são reconhecidos no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado, mas sim divulgados nas
notas explicativas, exceto quando seja provável que esses ativos venham a dar origem a um aumento
em recursos que incorporem benefícios econômicos.
f) Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa são representados por depósitos bancários e aplicações financeiras de
renda fixa, de curto prazo e alta liquidez que são prontamente conversíveis em um montante conhecido
de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
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4. Aplicações Financeiras
O Fundo não apresentou saldo em aplicações financeiras no encerramento deste exercício social
“30/06/2018”.
5. Propriedades para Investimento
Em 29/12/2017 houve mudança positiva no Valor Justo do Imóvel “Frigorífico Guariba” de R$
93.773.738,00, com base no laudo de avaliação mencionado na nota 3, letra c).
Em 29/06/2018 a administradora procedeu mudança negativa no Valor Justo do Imóvel “Frigorífico
Guariba” de R$ 19.191.677,26, com base em seu “Manual de Precificação”, seguindo a metodologia do
fluxo descontado para avaliação de ativos e precificação, levando em consideração que este método é
o mais amplamente utilizado pelas mais renomadas instituições financeiras e conta com respaldo
acadêmico.
6. Encargos e Taxa de Administração
As Taxas do Fundo que compreendem a remuneração pelos serviços de administração, gestão,
consultoria imobiliária, controladoria e escrituração de cotas do Fundo, equivalem a 1,50% a.a. (um
inteiro e cinquenta centésimos por cento ao ano) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o
valor mínimo mensal de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) ao mês (“Taxa de Administração”).
. Taxa de Administração - O Administrador receberá por seus serviços de administração do Fundo uma
remuneração equivalente a 0,25% a.a. (zero vírgula vinte e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o
valor do Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), reajustado anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas (“IGP-M”), que será deduzida da Taxa de Administração.
.Taxa de Custódia - O Custodiante receberá por seus serviços de escrituração de cotas do Fundo,
custódia e controladoria do Fundo uma remuneração equivalente a 0,10% a.a. (dez centésimos por
cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$
10.000,00 (dez mil reais), reajustado anualmente pelo IGP-M, a contar de 01 de outubro de 2014.
.Taxa de Performance – A Taxa de Performance será cobrada com base em resultados, correspondente
a 25% (vinte e cinco por cento) do que exceder a valorização de 100% (cem por cento) do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) acrescido de 7% (sete por cento) ao ano, que será calculada
e provisionada diariamente, por dia útil, e paga semestralmente a partir da data da primeira distribuição
de resultados realizada por qualquer Ativo-Alvo investido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o
encerramento de cada semestre civil (30 de junho e 31 de dezembro).
. Taxa de Ingressou ou Taxa de Saída – Não serão cobradas dos Cotistas do Fundo taxa de ingressou ou
taxa de saída.
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No Exercício findo em 30 de junho de 2018, foi provisionado a importância de R$ 334 a título de taxa
de administração, R$ 682 a título de taxa de gestão e R$ 114 a título de taxa de custódia do Fundo.
7. Expansão e Benfeitorias
No Exercício não houve gastos com expansão e benfeitoria no imóvel do Fundo.
8. Política de Distribuição dos Resultados
De acordo com o regulamento, o Fundo deve efetuar a distribuição em bases semestrais de 95 (noventa
e cinco por cento) dos rendimentos, ainda que em excesso aos resultados (regime caixa), calculados
com base nas disponibilidades de caixa existente, a ser pago a todo e qualquer Cotista que estiver
registrado como tal nos livros da instituição financeira responsável pela escrituração das cotas do Fundo
ou nos registros da Bovespa, conforme o caso, no fechamento das negociações do último dia útil do
mês anterior ao respectivo pagamento.
Não houve distribuição de resultado com base no encerramento do exercício social de 30 de junho de
2018.
9. Patrimônio Líquido
a) Cotas de Investimento
O Patrimônio Líquido do Fundo está divido por 31.944,14093460 cotas no valor de R$ 3.305,46436469
em 30 de junho de 2018, totalmente integralizadas.
b) Ajuste de Avaliação a Valos Justos (propriedade para Investimento)
Representa o ajuste a valor justo da propriedade para investimento, apurado com base em laudo de
avaliação ou na melhor forma, com base no manual de precificação da administradora (nota 5). No Final
de cada exercício social, o valor justo será apropriado na rubrica contábil de lucro líquido.
10. Rentabilidade
A rentabilidade do Fundo no exercício findo em 30 de junho de 2018 foi negativa em -16,53%.
11. Encargos Debitados ao Fundo
Descrição
Valores em Milhares R$
% s/PL Médio
Taxa de Fiscalização CVM
15
0,01
Taxa de Administração
334
0,27
Taxa de Gestão
682
0,55
Taxa de Custódia
114
0,09
Outras Despesas
1
0,00
Total das Despesas
1.146
0,92
O Percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio do Fundo no Exercício, que é no valor de
R$ 124.687.
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12. Tributação
O Fundo, conforme legislação em vigor é isento de impostos, inclusive de imposto de renda, que só
incide sobre as receitas de as receitas de aplicações financeiras de acordo com o artigo 36 da Instrução
Normativa RFB nº 1.585 de 31/08/2018, parcialmente compensáveis quando da distribuição de
rendimentos aos cotistas que estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF à
alíquota de 20%.
De acordo com o Art. 40 da IN nº 1.585, estão isentos do imposto sobre a renda na fonte e na declaração
de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento
imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no
mercado de balcão organizado.
13. Demandas Judiciais
Até o encerramento deste Exercício Social, não temos conhecimento em relação a demandas judiciais,
quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo.
14. Partes Relacionadas
O Fundo não realizou neste Exercício Social transações com partes relacionadas, com exceção das
mencionadas na nota 6.
15. Serviços de Tesouraria, Escrituração e Custódia
Os serviços de tesouraria, escrituração e custódia do Fundo são prestados pela ORLA Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
16. Demonstrativo do Valor Justo
O Fundo aplica o CPC 40 e o artigo 7 da Instrução CVM nº 516 para instrumentos financeiros e
propriedades para investimento mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, calculo executado
neste Exercício Social pelo departamento de precificação da ORLA Distribuidora de Títulos Valores
Mobiliários S.A. e seguindo também as normas internas do manual de precificação.
Em 30 de Junho de 2018 o Fundo teve avaliado pelo valor justo o imóvel denominado “Frigorífico
Guariba”.
17. Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento de recursos no Fundo, os potenciais investidores devem,
considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco,
avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis neste Regulamento e em particular, aquelas
relativas à política de investimento e composição da carteira do Fundo, e, aos fatores de risco descritos
a seguir, relativos ao Fundo.
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17.1 Riscos Associados ao Brasil e a Fatores Macroeconômicos:
17.1.1 O Governo Federal exerce e continua a exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, pode causar um efeito
adverso relevante no Fundo;
17.1.2 Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo nos Estados Unidos da
América e em países de economia emergente, podem prejudicar o valor de mercado dos valores
mobiliários brasileiros, inclusive o dos ativos passíveis de investimento pelo Fundo e das cotas;
17.1.3 Alterações da legislação tributária poderão aumentar a carga tributária incidente sobre o Fundo,
os Imóveis Alvo, os outros ativos passíveis de investimento e os Cotistas e, consequentemente,
prejudicar a rentabilidade do Fundo e dos Cotistas;
17.1.4 A morosidade da justiça brasileira poderá afetar de forma adversa a proteção de determinados
interesses do Fundo e de seus Cotistas.
17.2 Riscos Relacionados ao Setor Imobiliário e aos Imóveis Alvo:
17.2.1 Eventuais contingências não identificadas ou não identificáveis por meio do processo de auditoria
legal dos Imóveis Alvo, bem como a ocorrência de eventos posteriores à data deste Regulamento
poderão ter impacto negativo para o Fundo e para os Cotistas;
17.2.2 A ausência temporária de registro de contratos imobiliários e competentes escrituras públicas de
compra e venda relativos aos Imóveis Alvo nos cartórios competentes pode afetar a capacidade de
adquirir os Imóveis Alvo.
17.2.3 Riscos ambientais;
17.2.4 Os empreendimentos imobiliários de investimento pelo Fundo podem se sujeitar a eventuais
atrasos;
17.2.5 Para fins de utilidade pública e interesse social, os Imóveis Alvo podem ser desapropriados de
forma unilateral, não se podendo garantir que o pagamento da indenização ao Fundo se dará de forma
justa;
17.2.6 A ocorrência de casos fortuitos e eventos de força maior relacionados aos Imóveis Alvo podem
impactar as atividades do Fundo;
17.2.7 Perdas não cobertas pelos seguros contratados em relação aos Imóveis Alvo, bem como
descumprimento das obrigações pela companhia seguradora, poderão resultar em prejuízos ao Fundo,
causando efeitos adversos aos cotistas;
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17.2.8 Em caso de inexistência de contratos de garantia específicos, o Fundo estará sujeito aos riscos de
crédito de eventuais adquirentes dos Imóveis Alvo, de modo que o inadimplemento por parte de
eventuais adquirentes de Imóveis Alvo poderá afetar os resultados do Fundo;
17.2.9 A eventual existência de focos de contaminação significativos ou outros riscos ambientais poderá
afetar adversamente o valor dos Imóveis Alvo e, conforme o caso, os resultados do Fundo;
17.2.10 Na qualidade de proprietário dos Imóveis Alvo, o Fundo poderá incorrer em custos relativos a
eventuais reclamações de terceiros;
17.2.11 Despesas extraordinárias relacionadas aos Imóveis Alvo podem afetar a rentabilidade do Fundo;
17.2.12 Os investimentos do Fundo poderão ser concentrados nos Imóveis Alvo, o que ensejará um
aumento nos riscos aos quais o Fundo encontra-se sujeito.
17.3 Riscos Relacionados ao Fundo e às Cotas:
17.3.1 Podem ocorrer flutuações no valor dos Imóveis Alvo e/ou dos outros ativos integrantes do
patrimônio do Fundo que não os Imóveis Alvo. O valor dos Imóveis Alvo e dos outros ativos que integram
o patrimônio do Fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços, cotações
de mercado e eventuais avaliações realizadas de acordo com a regulamentação aplicável e/ou com o
Regulamento do Fundo;
17.3.2 Os ativos integrantes do patrimônio do Fundo estão sujeitos a riscos de liquidez;
17.3.3 As cotas estão sujeitas a riscos de liquidez;
17.3.4 A propriedade das cotas não confere aos cotistas qualquer direito sobre os Imóveis Alvo e/ou
sobre os demais ativos ou outros ativos integrantes do patrimônio;
17.3.5 A rentabilidade do Fundo encontra-se vinculada ao sucesso da política de investimentos do
Fundo;
17.3.6 Os cotistas podem ser diluídos em novas ofertas de cotas do Fundo caso não exerçam seu direito
de preferência;
17.3.7 Risco de concentração de propriedade de Cotas do Fundo;
17.3.8 Riscos de Chamadas Adicionais de Capital uma vez consumida a reserva a reserva de despesas
extraordinárias, poderá haver necessidades de novos aportes de capital, seja em decorrência de
deliberação em assembleia ou na hipótese de patrimônio líquido negativo do Fundo. Nestas hipóteses,
existe o risco de o fundo se liquidado antecipadamente mediante realização de aportes adicionais de
capital pelos cotistas, que poderão não ter o retorno do investimento realizado.

White Bear Fundo de Investimento Imobiliário - FII
CNPJ nº 26.269.251/0001-60
(Administrado pela ORLA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.)
(CNPJ nº 92.904.564/0001-77)

Notas Explicativas da Administradora às Demonstrações Financeiras
Em 30 de Junho de 2018
Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

18. Outras Informações
Em atendimento à Instrução CVM nº 383/2003, a Administradora no período do Exercício Social, não
contratou e nem teve serviços prestados pela Crowe Horwath Bendoraytes e Cia Auditores
Independentes relacionados aos fundos de investimento por ela administrados, que afetassem ou
pudessem afetar a independência da companhia na execução dos serviços de auditoria externa. A
política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os
critérios internacionais aceitos, quais seja, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem
exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.
19. Atos Societários:
Conforme Assembleia Geral de Cotistas 16 de maio de 2018, foram aprovadas: (i) A transferência da
administração do Fundo exercida pela Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
e a contratação da Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., a partir do fechamento das
operações do dia 25 de maio de 2018.
20. Eventos subsequentes:
Conforme Assembleia Geral de Cotista em 13 de agosto de 2018, foi deliberado a transferência da
administradora ORLA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para a FOCO Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários, a partir do fechamento das operações do dia 24 de agosto de 2018.
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