
COTA PL MÉDIO (12M)³
PL ÚLTIMO DIA DO 

MÊS

100.82197360 112.5 MM 198.9 MM

ABRIL 2020 INÍCIO

FUNDO 0.98% -1.29% 115.54%

PERFORMANCE 
AJUSTADA ¹

0.98% 2.08% 122.77%

Benchmark² 0.57% 3.48% 130.98%

Durante o 1º trimestre de 2020, o fundo completou sua 2ª emissão de cotas. Com o maior patrimônio sob gestão e
uma maior pluralidade de investores, esperamos que as cotas gradualmente ganhem liquidez.

Os rendimentos distribuídos aos cotistas ao longo do ano foram em linha com o objetivo de retorno do fundo. Não
tivemos problemas de inadimplência.
Vemos o timing da liquidação da segunda oferta de cotas do fundo como positivo pois proporcionou a equipe de
gestão fazer uma re- análise do pipeline sob os prisma de (i) declínio de atividade econômica agregada e (ii) maior
escassez de capital em fontes alternativas de financiamento, ao menos no curto prazo. Ainda assim, muitas operações
seguem atrativas pela combinação de taxas e garantias. Além disso, surgiram oportunidades interessantes para
aquisição no mercado secundário.

Ao longo dos meses de março e abril liquidamos aproximadamente R$ 54 MM em operações conforme breakdown
abaixo:

¹Performance ajustada excluindo os custos de distribuição da 2ª oferta do Fundo. ² Até 19 de Julho de 2013, o benchmark do Fundo era CDI. A partir de 22 de 
Julho de 2013 o benchmark passou a ser a taxa da NTN-B de 6 anos acrescida de 1pp/ano até o dia 27/11/2019. Nesta data, o benchmark do fundo passou a ser 
o Yield diário do IMA-B divulgado pela ANBIMA. ³ Média aritmética da soma do PL apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 meses anteriores.

O Polo FII II tem como objetivo proporcionar ao cotista um retorno superior ao benchmark (taxa do IMA-B divulgado
pela ANBIMA), investindo em uma carteira de recebíveis imobiliários de risco relativamente baixo.

O portfólio do Polo FII II consiste primordialmente em CRIs pulverizados com garantias em imóvel performado, CRIs
corporativos com alienação fiduciária de imóvel performado ou cessão de recebíveis, além de CRIs lastrados em
cessão de rendas de aluguel. Tem como estratégia satélite CRIs pulverizados residencial/comercial performados
mezanino e/ou subordinados e FIIs como instrumento de carrego e/ou ganho de capital.
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Referente à distribuição de rendimentos do mês de abril (paga em maio), o valor ficou abaixo da média mensal
histórica do fundo e abaixo do que esperamos no longo prazo. Há alguns efeitos que explicam:

▪ A conversão dos recibos em cotas acarretou a diluição dos rendimentos da carteira existente no fundo, o que é
habitual em qualquer follow-on de fundo imobiliário. Trata-se de um efeito temporário até que o capital novo
seja investido.

▪ Uma operação importante do fundo possui pagamento de juros trimestrais, de forma que gerou “accrual” mas 
não distribuição em abril. Esta operação está sendo alterada para passar a pagar juros mensais a partir de maio.

▪ Os ganhos obtidos na carteira de FIIs só são distribuídos quando forem realizados.

▪ Alguns rendimentos dos FIIs são pagos no início do mês (início de maio) e , ainda que se refiram a competência
de abril, só gerarão distribuição no PORD11 na competência de maio (pagamento no início de junho).

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS Abr-20 Mar-20

Receitas

CRI 619,253.35 1,131,134.07

Liquidez 401,179.11 83,779.65

Total de Receitas 1,020,432.46 1,214,913.72

Despesas (149,130.31) (256,786.25)

Rendimento Final 871,302.16 958,127.47

Rendimento Distribuído 871,302.16 958,127.47

Rendimento por Cota 0.44 0.96

Quantidade de Cotas 1,972,845.00 1,000,000.00

Rentabilidade por Cota¹ 0.44% 0.96%

Percentual do Retorno Total

Cota Início 100.28365991 104.40592473

Cota Fim (ex distribuição) 100.82197360 100.83524210

% de variação da cota ex distribuição 0.54% -3.42%

¹Valor por cota de emissão de R$ 100,00 considerado para o cálculo de rentabilidade

▪ Assinamos mandato para uma operação corporativa de R$ 18,5MM, com liquidação prevista para junho,
com taxa de CDI+8%aa contando com garantias de fluxo e de AF de imóvel.

▪ Avançamos em um modelo para aquisição de pulverizados com uma incorporadora de capital fechado. O
formato desenhado, se concretizado, permitirá ao fundo adquirir CRIs sêniores com taxa superior a
IPCA+8% e subordinação inicial de 20%. Esta operação tem potencial de até R$ 60MM para investimentos
do fundo e seria liquidada em tranches.

▪ Temos ainda outras quatro operações corporativas em fase de análise, com potencial combinado superior a
R$ 30MM



*

Seguindo sua estratégia, a alocação do fundo hoje consiste em 33% de CRIs Corporativos e 17% de CRIs Pulverizados.
Abaixo o detalhamento da carteira:
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