
O Fundo A Gestora

Comentários do Gestor

Características das operações (investimentos)

Devedor
Emissor
Indexador
Taxa
Vencimento
Valor Investido:
% do PL:
Rating Gestor 100

Devedor
Emissor
Indexador
Taxa
Vencimento
Valor Investido:
% do PL:
Rating Gestor 100

Devedor
Emissor Nova Sec.

Indexador CDI

Taxa 1,25%a.a.

Vencimento jan/29

Valor Investido: R$1.471.493,32

% do PL: 3,90%

Rating Gestor 75

Ativos em Estruturação (Pipeline)

Ativo Segmento Duration Indexador
1 Corporativo 5 anos IPCA 6,00%
2 Corporativo 3 anos IPGM 9,75%
3 Loteamento 5 anos IPGM 9,80%
4 Fracionário 5 anos IPGM 10,00%
5 Loteamento 5 anos IPGM 9,75%
6 Loteamento 5 anos IPGM 9,80%

Composição

R$37.401.955,00

95,32220616

0,19%

392.374,00

1.824

R$100,90

Fluxo de Caixa  
R$103.804

R$27.266
R$131.070

0,3337

Oliveira Trust 0,14% a.a sobre o PL do Fundo

Átrio Asset 0,50% a.a sobre o PL do Fundo

REIT Soluções financeiras imobiliárias 0,40% sobre o PL do Fundo

20% sobre o que exceder o CDI

www.anbima.com.br www.cvm.gov.br www.b3.com.br ri@atrioasset.com.br contato@reit.com.br

Tel: +55 11 3074-4348 Tel: +55 21 2460-0200

O Fundo ÁTRIO REIT Recebibeis Imobiliários, tem como objetivo, auferir

rendimentos e ganhos de capital na aquisição primordialmente de Certificados de

Recebíveis Imobiliários (CRIs) e outros Ativos Imobiliários como (LCIs), Fundo de

Investimento Imobiliários (FIIs), Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs), Certificados

de Potencial Adicional de Participações Societárias e/ou em Outros Ativos

Financeiros e demais Títulos e Valores Mobiliários. O Fundo deverá respeitar os

limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros

estabelecidos na regulamentação aplicável.

O Fundo foi capitalizado em 31 de outubro de 2019. A partir do mês de Novembro, mantivemos o patrimônio do Fundo em operações compromissadas, reduzindo essa

alocação conforme fomos adquirindo os ativos alvos de nosso Estudo de Viabilidade. Nossa previsão de continuidade de queda da taxa Selic, nos dá conforto para aquisição

de ativos, indexados à inflação em detrimento aos ativos indexados ao CDI. Esperamos limitar uma alocação de no máximo 10% da carteira em ativos indexados a CDI.

Notamos o crescente aumento na liquidez de Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) negociados na B3, portanto iremos substituir parte do caixa que haviamos

reservado para alocação em (CRIs) atrelados a CDI, por (FIIs). Estamos focados em construir uma carteira de ativos com retorno médio acima de 500 pontos base acima das

NTN-b de 5 anos. 

A Atrio Asset, originada do Grupo Sul Brasil, é uma gestora brasileira com foco no

segmento de crédito corporativo. Atualmente possui 17 Fundos e patrimônio

superior a R$ 1 bilhão sob gestão. A estrtura é composta por profissionais de larga

experiência e que atuam há mais de 2 (duas) decádas no mercado financeiro e de

capitais. O Grupo de originação de crédito têm forte atuação nas regiões Sul e

Sudeste e conta com 6 unidades (sede e filiais) e mais de 150 colaboradores das

áreas comercial e operacional, formados com experiências complementares. A

Gestora possui processos dinâmicos de análise de crédito e o constante

monitoramento e acompanhamento dos ativos.

RNI Neg. Imob. S.A.

ISEC Securitizadora

BRF S.A

IPCA

5,5%a.a.

jan/39

R$1.488.946,44

4,00%

GLP Partic. S.A.

Barigiui Sec.

IPCA

Operação de locação atípica, onde a BRF, um dos líderes mundiais de proteína

animal, compromete-se a alugar por 240 (duzentos e quarenta) meses um site de

propriedade da GSA. A estrutura da emissão conta com um fundo de despesas

composto pelo cedente para honrar todos os custos recorrentes da operação. Além

disso, a transação conta com uma fiança bancária endossada em favor da emissora,

no montante de BRL65 milhões, emitida pelo Banco Bradesco S.A. (Rating Nacional

de Longo Prazo - Escala (bra) AAA – Perspectiva Estável), que deve ser mantida

até o final da operação e pode ser executada quantas vezes for necessário. Conta,

ainda, com alienação fiduciária de 100% do imóvel alugado, Centro de Distribuição

avaliado em BRL156,8 milhões, de acordo com relatórios da CB Richard Ellis

(CBRE). Esta somente poderá ser executada caso a fiança não seja suficiente para

cumprir as obrigações inadimplentes da transação. RATING AAA- Fitch;

Taxa indicativa

* Não há nenhuma garantia por parte do Fundo, Gestor, Consultor Imobiliario e do
Administrador da aquisição dos ativos listados na tabela 

As operações mencionadas nesta tabela estão em fase de estruturação e já foram previamente aprovadas no comitê do Fundo e deverão ser liquidadas nos próximos meses.

3,75%a.a.

jan/27

R$1.423.745,46

3,80%

Operação de desconto de aluguéis futuros da BRF S.A. com valor de R$ 143,5

milhões por R$ 113,6 milhões, referentes a imóvel adquirido pela GLP com

avaliação de R$ 160 milhões, com alienação fiduciária do imóvel com condição

suspensiva, coberta por seguro contratado pela BRFS no valor do imóvel, caso

ocorra atraso na averbação da matrícula;

Desconto do fluxo de recebíveis de 4 empreendimentos em Londrina PR, Feira de

Santana BA, Montes Claros MG e Uberaba MG no valor de R$ 104 milhões da RNI

NEGOCIOS IMOBILIARIOS, com aval do GV HOLDINGS e família VERDI,

proprietários do grupo Rodobens, concluímos que a empresa tem grande expertise

no setor, listada na B3 e com excelente perfil de credito, ademais todos os

empreendimentos estão  performados e quase todo vendido, sendo que pequeno

estoque remanescente será cedido para o fluxo de recebíveis;

No mês de Novembro/19, o Fundo acumuluou um dividendo de 0,3337 por cota, este valor

será distribuido aos cotistas no 5º dia útil de Janeiro/20, juntamente com os dividendos

oriundos do mês de Dezembro/19.

Patrimônio Líquido:

Cota de Fechamento:

Retorno da Cota:

Cotas Emitidas:

Nº de Cotistas:

Cotação B3 (Valor unitário): 

Periodicidade dos Rendimentos:

Gestor:

Consultor Imobiliáirio:

Caixa/disponibilidade:
CRI - Certificado de Rec. Imob: 
Rentabilidade Bruta:
Dividendo Acumulado:

Agentes, regulador e auto-regulador

ÁTRIO REIT FUNDO IMOBILIÁRIO nov/19

Disclaimer : A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O Fundo não conta com garantia de seu Administrador, do Gestor, do Custodiante, de suas Partes Relacionadas, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo

Garantidor de Crédito - FGC. Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir.

www.oliveiratrust.com.br

Tel: +55 11 3516-0000

TICKER B3 - ARRI11

Taxa de Administração:

Taxa de Gestão:

Consultoria Imobiliária:

Taxa de Performance:

Mensal - com apuração no último dia útil de cada mês e pago no 5º dia útil do mês subsequente, sendo que o direito é concedido ao cotista que detém a 
posição na data da apuração (último dia útil de cada mês calendário).

Administrador:
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