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SÃO PAULO(BUSINESS WIRE)Virtus BR Partners (“Virtus”), empresa de assessoria financeira independente que
ocupa uma posição de liderança no mercado brasileiro com ampla experiência em restruturação de dívida, tem o
prazer de anunciar o estabelecimento de uma parceria estratégica com Oaktree Capital Management L.P., por meio de
fundos geridos por esta (“Oaktree”), visando buscar oportunidades de investimento no Brasil e na América Latina,
utilizando o conhecimento local da Virtus e a experiência em gestão de investimentos da Oaktree. Oaktree, fundada em
1995 e com sede em Los Angeles, EUA, é uma gestora de investimentos alternativos com experiência em crédito e com
mais de US$98 bilhões de ativos sob gestão.
Eleazar de Carvalho Filho, sóciofundador e CEO da Virtus, e Julio Herrera, Managing Director e Portfolio Manager de
mercados emergentes da Oaktree (Emerging Markets Opportunities and Emerging Markets Debt Total Return), irão
supervisionar a parceria.
Durante seus mais de 30 anos de carreira, Eleazar foi CEO de instituições financeiras governamentais e internacionais
no Brasil, além de membro de diversos conselhos de administração de companhias listadas no Brasil e no exterior.
“Estamos animados em iniciar esta parceria com a Oaktree neste momento importante da economia brasileira. As
oportunidades nos próximos anos são significativas, e investidores poderão se beneficiar da experiência conjunta de
nossos times”, disse Eleazar.
Durante seus mais de 20 anos de carreira investindo em mercados emergentes em situação de distress, Julio
desempenhou um papel de liderança em muitas grandes restruturações de dívidas em economias emergentes,
particularmente na América Latina, Ásia, Rússia e Leste Europeu. “Acreditamos que esta parceria formal com a Virtus
irá aumentar nossa capacidade de estruturação de transações no mercado local, além de potencializar nosso acesso a
informações e nossa capacidade analítica”, declarou Julio. “Estamos entusiasmados com esta oportunidade de
expandir nossa presença na América Latina e, especificamente, no Brasil, que possui um mercado dinâmico e em
rápido desenvolvimento. Um ambiente de crédito mais restrito deve resultar em oportunidades para investidores
fundamentalistas com foco no longoprazo e com experiência de investimentos em créditos em distress.”
Sobre a Virtus
Virtus BR Partners possui uma equipe de 10 profissionais com experiência em originação, estruturação e execução de
transações complexas no Brasil, incluindo restruturações de dívida, fusões, aquisições e financiamento de projetos
(project finance). Virtus está envolvida nas maiores restruturações atualmente em curso no mercado brasileiro,
incluindo operações envolvendo grandes conglomerados de infraestrutura, e está ativa em diversos segmentos da
indústria, incluindo serviços públicos (utilities) de energia, gás e água, infraestrutura, agronegócio, varejo e mercado
imobiliário. Para informações adicionais, dirijase ao site da Virtus: http://www.virtusbr.com.
Sobre a Oaktree
Oaktree é uma gestora global de investimentos que ocupa uma posição de liderança em investimentos alternativos, e
que possui US$98 bilhões em ativos sob gestão (em 30 de junho de 2016). Oaktree enfatiza uma abordagem seletiva
orientada para geração de valor e risco controlado em créditos em distress, dívidas corporativas (incluindo high yield e

dívidas sêniores), investimentos em participações de controle, valores mobiliários conversíveis, mercado imobiliário, e
ações listadas em bolsa. Com sede em Los Angeles, Oaktree possui mais de 900 funcionários e possui escritórios em
18 cidades ao redor do mundo. Para informações adicionais, dirijase ao site da Oaktree: http://www.oaktreecapital.com.
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