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Resumo: Faad Energy
Segmento: Energia

 21% a.a.

R$ 5.000,00 21% a.a. 24 meses Dívida
COTA MÍNIMA RENTABILIDADE ALVO PRAZO MODELO

RESUMO DA OPERAÇÃO

Seja credor da fase 03  da construção da USINA CONERGE:
 
O investimento consiste em um título de dívida onde o credor investe na primeira usina do projeto CONERGE da empresa 

FAAD ENERGY, sob a razão social CONERGE 004 FAAD ENERGY PLACAS FOTOVOLTAICAS SPE LTDA, em Palmeira-PR. 

Os recursos captados serão utilizados para compra e instalação de 4 mil placas solares que serão alocadas no terreno 

localizado no município de Palmeira – PR.

 O projeto CONERGE conta com a expertise da empresa FAAD ENERGY S.A, que há mais de 10 anos atua em consultoria, 

desenvolvimento de projetos e investimentos em energias renováveis. Em 2021 nasce CONERGE:  condomínio fotovoltaico 

licenciado no sistema de minigeração distribuída.
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Conheça o CONERGE

EM QUE ESTOU INVESTINDO?

Valor da captação R$ 2.000.000,00

Valor da cota R$ 5.000,00

Rentabilidade Alvo 21%a.a.

Modalidade DÍVIDA

Prazo do investimento

ROI - Retorno sobre investimento

24 meses

49% em 24 meses

O valor captado nesta oferta será utilizado para execução da primeira obra CONERGE, lo-
calizada em Palmeira, no Estado do Paraná, com potência de 1MWp (energia suficiente para 
abastecer 900 residências); 
 
A fase 03 prevê a compra e instalação de 4.000 placas solares;  
 
O Tempo de implantação está estimado em 12 meses;  
 
O Contrato de locação do terreno é pelo período de 26 anos;  
 
Usina será locada para empresas que possuem energia fornecida pela concessionária local 
do estado do Paraná, a COPEL. A energia gerada será utilizada como crédito na conta de luz.

DISCLAIMER: A rentabilidade apresentada na presente oferta considera uma expectativa do projeto disponibilizado pela SIIM.club. Esta rentabilidade projetada é feita pela sociedade captadora com 
base em estudos e planos financeiros. Esta projeção não é uma promessa de rendimento predeterminada aos investidores. O investimento em crowdfunding não é uma garantia concreta de rentabilidade.  
A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou 
julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão automaticamente 
dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre 
riscos. Este material é um documento resumo da operação, não deve ser analisado isoladamente, confira as informações na íntegra diretamente na página da oferta no endereço eletrônico da 
plataforma www.siim.club, devidamente regulado pela ICVM 588/2017. A concretização de qualquer investimento só se dará única e exclusivamente através do endereço eletrônico www.siim.club.

https://siim.club/projetos/faad-energy-usinas-solares


Resumo: Faad Energy
Segmento: Energia

 21% a.a.

R$ 5.000,00 21% a.a. 24 meses Dívida
COTA MÍNIMA RENTABILIDADE ALVO PRAZO MODELO

02

Fluxo de Caixa do Investidor

*Expectativa de retorno para uma cota de R$5.000,00

DISCLAIMER: A rentabilidade apresentada na presente oferta considera uma expectativa do projeto disponibilizado pela SIIM.club. Esta rentabilidade projetada é feita pela sociedade captadora com 
base em estudos e planos financeiros. Esta projeção não é uma promessa de rendimento predeterminada aos investidores. O investimento em crowdfunding não é uma garantia concreta de rentabilidade.  
A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou 
julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão automaticamente 
dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre 
riscos. Este material é um documento resumo da operação, não deve ser analisado isoladamente, confira as informações na íntegra diretamente na página da oferta no endereço eletrônico da 
plataforma www.siim.club, devidamente regulado pela ICVM 588/2017. A concretização de qualquer investimento só se dará única e exclusivamente através do endereço eletrônico www.siim.club.

O projeto estará em captação aberta por 30 dias consecutivos, podendo ter este prazo prorrogado por até 150 dias.  
Após encerrada a captação, nos primeiros 12 meses da aplicação, período de construção da CONERGE, o seu 
dinheiro estará rentabilizando  juros compostos. Isso significa que não haverá remuneração (depósitos) para você, 
pois o seu dinheiro estará “trabalhando” numa rentabilidade alvo de 1,75% a.m. da seguinte forma:

Aporte + Juros compostos alvo*
mensal = montante

Juros alvo* 1,75% a.m 
Capitalização compostaMês ( 21%a.a. / 12 = 1,75)

R$ 5.000,00

R$ 5.548,51

R$ 87,50

R$ 97,10

1

7

R$ 5.087,50

R$ 5.645,61

R$ 89,03

R$ 98,80

2

8

R$ 5.176,53

R$ 5.744,41

R$ 90,59

R$ 100,53

3

9

R$ 5.267,12

R$ 5.844,94

R$ 5.359,30

R$ 5.947,22

R$ 5.453,08

R$ 6.051,30

R$ 92,17

R$ 102,29

R$ 93,79

R$ 104,08

R$ 95,43

R$ 105,90 R$ 6.157,20

4

10

5

11

6

12

 * Essa tabela projeta dados referente à expectativa de rentabilidade de uma cota no valor de R$5.000,00.

https://siim.club/projetos/faad-energy-usinas-solares


DISCLAIMER: A rentabilidade apresentada na presente oferta considera uma expectativa do projeto disponibilizado pela SIIM.club. Esta rentabilidade projetada é feita pela sociedade captadora com 
base em estudos e planos financeiros. Esta projeção não é uma promessa de rendimento predeterminada aos investidores. O investimento em crowdfunding não é uma garantia concreta de rentabilidade.  
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• A cada mês, será disponibilizado na conta que você informou em nossa plataforma o valor aproximado 
de R$107,75, referente a rentabilidade alvo de 1,75%a.m. sobre o valor R$ 6.157,20. 

• Chamamos de montante a soma do valor aportado, R$5.000, somado aos juros compostos acumulados   
até o 12º mês. 

• A partir do 13º mês, o montante pagará  juros remuneratórios que serão disponibilizados mensalmente  
 em sua conta SIIM. 
 
• Valores informados antecedem à tributação.

 * Essa tabela projeta dados referente à expectativa de rentabilidade de uma cota no valor de R$5.000,00.

A partir do 13º mês, a CONERGE deverá entrar em funcionamento, faturando 
aluguel de seus clientes. Com este novo panorama, iniciam os pagamentos dos juros 
remuneratórios da seguinte forma:

Aporte + juros dos  
12 meses anteriores

Juros Remuneratórios 
depositados em sua conta a 

cada mês
Mês

R$ 6.157,20

R$ 6.157,20

R$ 107,75

R$ 107,75

13

19

R$ 6.157,20

R$ 6.157,20

R$ 107,75

R$ 107,75

14

20

R$ 6.157,20

R$ 6.157,20

R$ 107,75

R$ 107,75

15

21

R$ 6.157,20

R$ 6.157,20

R$ 6.157,20

R$ 6.157,20

R$ 6.157,20

R$ 6.157,20

R$ 6.157,20

Soma dos juros do período que 
serão disponibilizados em sua 

conta SIIM a cada mês.

R$ 107,75

R$ 107,75

R$ 107,75

R$ 107,75

R$ 107,75

R$ 107,75

R$ 107,75

R$ 1.293,01

16

22

17

23

18

24

24

https://siim.club/projetos/faad-energy-usinas-solares


DISCLAIMER: A rentabilidade apresentada na presente oferta considera uma expectativa do projeto disponibilizado pela SIIM.club. Esta rentabilidade projetada é feita pela sociedade captadora com 
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Fonte: Receita Federal

Prazo do Investimento Alíquota

Até 180 dias 22,50%

de 181 a 360 dias 20%

de 361 a 720 dias 17,50%

mais 720 dias 15%

Tributação

Ao final dos 24 meses de rentabilização, o valor do aporte + juros compostos referente 
aos 1º até o 12º mês serão depositados na conta que você informou em nossa plataforma, 
já descontado o Imposto de Renda de todo investimento. Lembrando que os juros do 13º 
ao 24º mês já foram pagos nos meses vigentes. 

Se forem mantidos todos os cenários alvo, o resumo do seu investimento, ainda sem o 
desconto da tributação do IR, será esse:

Aporte Rentabilidade Alvo dos 24 
meses

Montante alvo (soma aporte 
+ juros)

R$ 5.000,00 R$ 2.450,21 R$ 7.450,21

https://siim.club/projetos/faad-energy-usinas-solares
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DISCLAIMER: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

R$ 5.000,00 21% a.a. 24 meses Dívida
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Fluxo da Obra

Importante: Quinze dias antes do início das obras são contratadas as apólices de: 
 
Seguro do transporte de equipamentos da fábrica até o local da obra; seguro contra roubo; 
seguro de performance da obra; seguro contra incêndio; seguro contra intempéries; 
seguro risco político; seguro crédito de clientes e seguro performance da usina.

DISCLAIMER: A rentabilidade apresentada na presente oferta considera uma expectativa do projeto disponibilizado pela SIIM.club. Esta rentabilidade projetada é feita pela sociedade captadora com 
base em estudos e planos financeiros. Esta projeção não é uma promessa de rendimento predeterminada aos investidores. O investimento em crowdfunding não é uma garantia concreta de rentabilidade.  
A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou 
julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão automaticamente 
dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre 
riscos. Este material é um documento resumo da operação, não deve ser analisado isoladamente, confira as informações na íntegra diretamente na página da oferta no endereço eletrônico da 
plataforma www.siim.club, devidamente regulado pela ICVM 588/2017. A concretização de qualquer investimento só se dará única e exclusivamente através do endereço eletrônico www.siim.club.
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Por que gostamos desta oferta?

06

Expertise de execução dos 
empreendedores.

Região Sul com valor MW/h 
30% mais vantajoso em 
comparação com região 

norte e nordeste.

A empresa já possui 83% 
do seu espaço locado com 
clientes em fila de espera 
aguardando a usina ficar 

pronta.

Rentabilidade alvo acima 
do oferecido no mercado 

tradicional.

Oportunidade de 
rentabilizar seu portfólio 

de maneira sólida 
investindo em energia 

renovável.

Geração de renda e 
emprego para região de 

Palmeira – PR.

Pipeline consistente de 
novos projetos para 2022.

Projeto segurado de ponta 
a ponta.

Sistema de geração com 
vida útil elevada.

DISCLAIMER: A rentabilidade apresentada na presente oferta considera uma expectativa do projeto disponibilizado pela SIIM.club. Esta rentabilidade projetada é feita pela sociedade captadora com 
base em estudos e planos financeiros. Esta projeção não é uma promessa de rendimento predeterminada aos investidores. O investimento em crowdfunding não é uma garantia concreta de rentabilidade.  
A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou 
julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão automaticamente 
dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre 
riscos. Este material é um documento resumo da operação, não deve ser analisado isoladamente, confira as informações na íntegra diretamente na página da oferta no endereço eletrônico da 
plataforma www.siim.club, devidamente regulado pela ICVM 588/2017. A concretização de qualquer investimento só se dará única e exclusivamente através do endereço eletrônico www.siim.club.

https://siim.club/projetos/faad-energy-usinas-solares


Resumo: Faad Energy
Segmento: Energia

 21% a.a.

DISCLAIMER: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
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Por que gostamos do setor de Energia?

Promoção de energia de fonte limpa e sustentável;

Demanda altamente aquecida devido ao aumento dos valores de energia elétrica;

O Mercado de energia é um mercado validado;

A posição geográfica do Brasil garante muitas horas de luz, independente da 
estação do ano. O país é uma potência mundial em geração de Energia Solar 
distribuída.

Incentivo às práticas de ESG - do inglês environmental, social and corporate 
governance - governança ambiental, social e corporativa -   além de ser benéfico 
à natureza, é um setor altamente lucrativo capaz de entregar vantagens 
competitivas para empresas que focam nesses pilares;

Segurança do Projeto de Lei 5829/2019, que regulamenta as conquistas das 
Resoluções Normativas 482/2012 e 687/2015.

Excelente janela de oportunidade: mercado com incentivo fiscal previsto no 
Projeto de Lei 5829/2019. Isenção de 100% do ISS e do ICMS pelos próximos  
25 anos para aqueles que aderirem à geração distribuída até dezembro de 2022.

O  PL 5829/2019 também regulamenta a validade de 60 meses para os créditos 
gerados pela energia que não foi consumida pelo cliente e que foi disponibilizada 
para a concessionária.

DISCLAIMER: A rentabilidade apresentada na presente oferta considera uma expectativa do projeto disponibilizado pela SIIM.club. Esta rentabilidade projetada é feita pela sociedade captadora com 
base em estudos e planos financeiros. Esta projeção não é uma promessa de rendimento predeterminada aos investidores. O investimento em crowdfunding não é uma garantia concreta de rentabilidade.  
A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou 
julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão automaticamente 
dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre 
riscos. Este material é um documento resumo da operação, não deve ser analisado isoladamente, confira as informações na íntegra diretamente na página da oferta no endereço eletrônico da 
plataforma www.siim.club, devidamente regulado pela ICVM 588/2017. A concretização de qualquer investimento só se dará única e exclusivamente através do endereço eletrônico www.siim.club.
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A história da FAAD se confunde com a história do seu diretor, Fernando Augusto Filho, que depois de 
participar de 488 obras para a Unesco no Banco Interamericano de Desenvolvimento e 1.432  estações 
rádio-base para a operadora Vivo, enxergou oportunidade nas práticas de ESG - Environmental, social and 
corporate governance.

Em 2008 fundou a FAAD Consultoria. Prestou consultoria e apoio documental (incluindo licenças ambientais) 
para obras civis de grandes proporções, tais como centros de distribuição, shoppings, portos e aeroportos. 
Conta com especialistas em engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia civil, arquitetura, direito, 
administração, apoio institucional e consultoria  comercial seu quadro profi ssional.

A partir de 2014 a FAAD aprofunda suas pesquisas e se especializa em projetos de energias renováveis: 
eólica, hidro e solar. A união entre boas práticas ambientais e velocidade de construção e operação.

Passa, então, a desenvolver projetos de energia solar fotovoltaica com foco em minigeração distribuída, 
ambiente em que empresas buscam gerar sua própria energia elétrica por meio de placas solares. 
Atualmente é o  2º maior desenvolvedor de projetos na minigeração distribuída do Paraná.

Sobre a Faad Energy

DISCLAIMER: A rentabilidade apresentada na presente oferta considera uma expectativa do projeto disponibilizado pela SIIM.club. Esta rentabilidade projetada é feita pela sociedade captadora com 
base em estudos e planos fi nanceiros. Esta projeção não é uma promessa de rendimento predeterminada aos investidores. O investimento em crowdfunding não é uma garantia concreta de rentabilidade. 
A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou 
julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão automaticamente 
dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre 
riscos. Este material é um documento resumo da operação, não deve ser analisado isoladamente, confi ra as informações na íntegra diretamente na página da oferta no endereço eletrônico da 
plataforma www.siim.club, devidamente regulado pela ICVM 588/2017. A concretização de qualquer investimento só se dará única e exclusivamente através do endereço eletrônico www.siim.club.

https://siim.club/projetos/faad-energy-usinas-solares


Resumo: Faad Energy
Segmento: Energia

 21% a.a.

DISCLAIMER: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

R$ 5.000,00 21% a.a. 24 meses Dívida
COTA MÍNIMA RENTABILIDADE ALVO PRAZO MODELO
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Sócios e Gestores:

Fernando Augusto Filho
CEO & Diretor de Energia

Marcos Nogas
Diretor Executivo

Fernando é CEO da FAAD, empresa especializada em 
desenvolvimento de Energia Fotovoltaica no Brasil. Sua jornada 
profi ssional passa pelos setores da comunicação e marketing, pelo 
mercado mobiliário.

Ao longo dos 13 anos da empresa, foram viabilizados dezenas de 
projetos de energia elétrica para o Mercado Livre de Energia e 
Leilões Regulados que atendem ao Governo Federal. 

Sua experiência no setor o levou a ser consultor da ANEEL para a 
Resolução Normativa 687/2015,  que estabelece condições para a 
micro e minigeração distribuída.

Marcos é Diretor Executivo na FAAD para a área administrativa e 
fi nanceira. Possui formação em telecomunicações, informática e 
marketing. Atuou em instituição bancária por dez anos, também foi 
empresário ao longo de oito anos.

DISCLAIMER: A rentabilidade apresentada na presente oferta considera uma expectativa do projeto disponibilizado pela SIIM.club. Esta rentabilidade projetada é feita pela sociedade captadora com 
base em estudos e planos fi nanceiros. Esta projeção não é uma promessa de rendimento predeterminada aos investidores. O investimento em crowdfunding não é uma garantia concreta de rentabilidade. 
A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou 
julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão automaticamente 
dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre 
riscos. Este material é um documento resumo da operação, não deve ser analisado isoladamente, confi ra as informações na íntegra diretamente na página da oferta no endereço eletrônico da 
plataforma www.siim.club, devidamente regulado pela ICVM 588/2017. A concretização de qualquer investimento só se dará única e exclusivamente através do endereço eletrônico www.siim.club.

https://siim.club/projetos/faad-energy-usinas-solares


Resumo: Faad Energy
Segmento: Energia

 21% a.a.

DISCLAIMER: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

R$ 5.000,00 21% a.a. 24 meses Dívida
COTA MÍNIMA RENTABILIDADE ALVO PRAZO MODELO
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Resumo Gráfico da operação

Localizada na cidade de Palmeira - PR, a primeira obra do condomínio de minigeração de Energia Solar 
fotovoltaica é um projeto com a expertise Faad Energy em planejamento, gestão e em incorporação.  

O CONERGE contará com 23 projetos de miniusinas e, neste primeiro, serão instalados 04 mil painéis 
solares ncom capacidade de produzir 1MWp por mês.

Local das Usinas:

DISCLAIMER: A rentabilidade apresentada na presente oferta considera uma expectativa do projeto disponibilizado pela SIIM.club. Esta rentabilidade projetada é feita pela sociedade captadora com 
base em estudos e planos financeiros. Esta projeção não é uma promessa de rendimento predeterminada aos investidores. O investimento em crowdfunding não é uma garantia concreta de rentabilidade.  
A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou 
julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão automaticamente 
dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre 
riscos. Este material é um documento resumo da operação, não deve ser analisado isoladamente, confira as informações na íntegra diretamente na página da oferta no endereço eletrônico da 
plataforma www.siim.club, devidamente regulado pela ICVM 588/2017. A concretização de qualquer investimento só se dará única e exclusivamente através do endereço eletrônico www.siim.club.

https://siim.club/projetos/faad-energy-usinas-solares


Resumo: Faad Energy
Segmento: Energia

 21% a.a.

R$ 5.000,00 21% a.a. 24 meses Dívida
COTA MÍNIMA RENTABILIDADE ALVO PRAZO MODELO

Os investidores desta oferta da modalidade dívida têm nas mãos a oportunidade 
de conquistar um retorno alvo de 21% a.a. em apenas 24 meses! 

É por meio do investimento de pessoas como você que conquistaremos a expansão dessa 
malha e deixaremos de utilizar a energia cara e poluente proveniente das termelétricas.

A energia solar fotovoltaica é limpa, barata e sustentável.  
Comece a investir em energia solar.
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Faça parte desta oportunidade única!

Abra sua conta para investir!

DISCLAIMER: A rentabilidade apresentada na presente oferta considera uma expectativa do projeto disponibilizado pela SIIM.club. Esta rentabilidade projetada é feita pela sociedade captadora com 
base em estudos e planos financeiros. Esta projeção não é uma promessa de rendimento predeterminada aos investidores. O investimento em crowdfunding não é uma garantia concreta de rentabilidade.  
A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou 
julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão automaticamente 
dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre 
riscos. Este material é um documento resumo da operação, não deve ser analisado isoladamente, confira as informações na íntegra diretamente na página da oferta no endereço eletrônico da 
plataforma www.siim.club, devidamente regulado pela ICVM 588/2017. A concretização de qualquer investimento só se dará única e exclusivamente através do endereço eletrônico www.siim.club.

https://siim.club/projetos/faad-energy-usinas-solares
https://siim.club/register

