
COTA PL MÉDIO (12M)³
PL ÚLTIMO DIA 

DO MÊS

100,93796651 120.4 MM 199.1 MM

MAIO 2020 INÍCIO

FUNDO 0.61% -0.69% 116.73%

PERFORMANCE 

AJUSTADA ¹
0.61% 2.71% 124.13%

Benchmark² 0.39% 3.88% 131.88%

O destaque da performance de maio foi a carteira de FIIs que incluímos no portfólio ao longo do mês.

Parte dos ganhos já foi realizada em maio e junho. Entendemos que alguns ativos subiram

consideravelmente e já refletem premissas otimistas quanto à manutenção do dividendo e comparando-o apenas

com os juros de curto prazo, desconsiderando a inclinação da curva.

Desta forma, tivemos giro nossa carteira de FIIs, deslocando capital para ativos que possuem carrego com

menor risco e/ou upside mais visível.

Ao longo do mês de maio liquidamos aproximadamente R$ 14MM em operações conforme breakdown

abaixo*:

*os valores abaixo são líquidos

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.
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(*) Fechamento do último mês calendário (**) Calculado como a média aritmética dos PLs de fechamento dos últimos 12 meses. Este material tem o único propósito de divulgar

informações e dar transparência à gestão executada pela Polo Capital, devendo ser entendido como uma material de divulgação do fundo. Fundos de Investimento não contam

com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC. A rentabilidade obtida no

passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12(doze) meses. A

rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A data de conversão de cotas dos fundos geridos pela Polo Capital é diversa da data de resgate e a data de pagamento do

resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Polo Capital utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.

Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital

aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa da lâmina de

informações essenciais, se houver, e do regulamento antes de investir, os quais podem ser obtidos no seguinte endereço eletrônico: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/

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.

∎ Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.

∎ Início da 1ª distribuição do Fundo: 29 –nov 2012

∎ Encerramento da 1ª distribuição do Fundo: 12- dez 2012

∎ Início da 2ª distribuição do Fundo: 14 –fev 2020

∎ Encerramento da 2ª distribuição do Fundo: 23- mar 2020

∎ Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A

∎ Auditor:  Ernst & Young Auditores Independentes

∎ Gestor: Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.

∎ Público alvo: Investidores em Geral

∎ Categoria ANBIMA: Fundos de Investimento Imobiliário

∎ Taxa de Administração: 0.9% a.a.

∎ Taxa de Performance: 15.0% do que exceder o Yield diário do IMA-B 

divulgado pela ANBIMA, paga até o 5º dia útil de cada mês.

∎ Data de pagamento da venda das cotas: D+2 na Bovespa.

∎ Data para a próxima aplicação: Fundo negociado na B3 com código 

PORD11

Comentários da Gestão

Liquidações (R$ mil) maio-20

CRIs 1,962.83 

Debêntures 5,083.09 

FIIs 6,721.93 

Total 13,767.85 



▪ 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.

▪ Estamos terminando a estruturação de uma operação corporativa que nos permitirá aumentar a posição em

um crédito já detido pelo fundo. O investimento adicional será de aproximadamente R$ 10MM e a liquidação

deve ocorrer em junho.

▪ 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 a partir de julho.

▪ Temos ainda cinco operações corporativas em fase de análise, com potencial combinado superior a R$

30MM.

.
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Distribuição de Rendimentos
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(*) Fechamento do último mês calendário (**) Calculado como a média aritmética dos PLs de fechamento dos últimos 12 meses. Este material tem o único propósito de divulgar

informações e dar transparência à gestão executada pela Polo Capital, devendo ser entendido como uma material de divulgação do fundo. Fundos de Investimento não contam

com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC. A rentabilidade obtida no

passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12(doze) meses. A

rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A data de conversão de cotas dos fundos geridos pela Polo Capital é diversa da data de resgate e a data de pagamento do

resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Polo Capital utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.

Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital

aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa da lâmina de

informações essenciais, se houver, e do regulamento antes de investir, os quais podem ser obtidos no seguinte endereço eletrônico: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/

Referente à distribuição de rendimentos do mês de maio (paga em junho), o valor foi superior ao pago no

mês anterior, refletindo a alocação do capital da 2ª emissão e uma pequena parte dos ganhos com a carteira de

FIIs.

À medida que terminemos a alocação do capital, sendo que junho e julho mostram-se meses promissores,

esperamos que o fundo realize distribuições maiores.

Não tivemos até o momento problemas de inadimplência.

MAIO 2020
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS Mai-20 Abr-20

Receitas

CRI 719,454.40 619,253.35

Liquidez 431,990.83 401,179.11

Total de Receitas 1,151,445.23 1,020,432.46

Despesas (165,022.73) (149,130.31)

Rendimento Final 986,422.50 871,302.16

Rendimento Distribuído 986,422.50 871,302.16

Rendimento por Cota 0.50 0.44

Quantidade de Cotas 1,972,845.00 1,972,845.00

Rentabilidade por Cota¹ 0.50% 0.44%

Cota Início 100.82197360 100.28365991

Cota Fim (ex distribuição) 100,93796651 100.82197360

% de variação da cota ex distribuição 0.12% 0.54%

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

Pipeline Indicativo
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(*) Fechamento do último mês calendário (**) Calculado como a média aritmética dos PLs de fechamento dos últimos 12 meses. Este material tem o único propósito de divulgar

informações e dar transparência à gestão executada pela Polo Capital, devendo ser entendido como uma material de divulgação do fundo. Fundos de Investimento não contam

com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC. A rentabilidade obtida no

passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12(doze) meses. A

rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A data de conversão de cotas dos fundos geridos pela Polo Capital é diversa da data de resgate e a data de pagamento do

resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Polo Capital utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.

Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital

aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa da lâmina de

informações essenciais, se houver, e do regulamento antes de investir, os quais podem ser obtidos no seguinte endereço eletrônico: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/

*

*

Seguindo sua estratégia, a alocação do fundo hoje consiste em 67% de CRIs Corporativos e 33% de CRIs

Pulverizados. Abaixo o detalhamento da carteira:

Breakdown   da    Carteria CRIs    por    Senioridade

CRI   Por   Indexador Por   tipo   de    CRI

MAIO 2020
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(*) Fechamento do último mês calendário (**) Calculado como a média aritmética dos PLs de fechamento dos últimos 12 meses. Este material tem o único propósito de divulgar

informações e dar transparência à gestão executada pela Polo Capital, devendo ser entendido como uma material de divulgação do fundo. Fundos de Investimento não contam

com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC. A rentabilidade obtida no

passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12(doze) meses. A

rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A data de conversão de cotas dos fundos geridos pela Polo Capital é diversa da data de resgate e a data de pagamento do

resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Polo Capital utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.

Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital

aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa da lâmina de

informações essenciais, se houver, e do regulamento antes de investir, os quais podem ser obtidos no seguinte endereço eletrônico: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/

*

*
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CRI Código Cetip Tranche % PL Tipo Indexador Financeiro¹

CRI Pulverizado 02 15D0540147 Sênior 1.00% CRI Pulverizado IGPM 1,997.40

CRI Riserva Uno 12B0016437 Sênior 1.19% CRI Corporativo IGPM 2,362.73

CRI Pulverizado 21 14D0082239 Sênior 1.20% CRI Pulverizado IGPM 2,391.79

CRI Pulverizado 31 15L0542300 Sênior 0.51% CRI Pulverizado IGPM 1,010.70

CRI Pulverizado 34 16B0742429 Sênior 1.17% CRI Pulverizado IGPM 2,325.25

CRI Pulverizado 37 16E0124944 Sênior 1.02% CRI Pulverizado IGPM 2,031.42

CRI Pulverizado 40 16J0858697 Sênior 1.44% CRI Pulverizado IGPM 2,868.69

CRI Pulverizado 44 16H0210048 Sênior 1.41% CRI Pulverizado IGPM 2,814.49

CRI Pulverizado 47 16L0139227 Sênior 0.48% CRI Pulverizado IGPM 946.33

CRI Pulverizado 50 17C0995498 Pulverizado 0.77% CRI Pulverizado IGPM 1,538.91

CRI Pulverizado 53 17D0097824 Sênior 0.91% CRI Pulverizado IGPM 1,809.47

CRI Pulverizado 56 17H0182068 Sênior 0.38% CRI Pulverizado IGPM 749.60

CRI Pulverizado 60 17J0885406 Mezanino 1.02% CRI Pulverizado IPCA 2,035.60

CRI Pulverizado 62 18F0925002 Sênior 3.46% CRI Pulverizado IPCA 6,891.05

CRI Trisul 19C0127869 Única 4.31% CRI Corporativo CDI+ 8,586.32

CRI Mozak 19F0922406 Única 6.33% CRI Corporativo PRE 12,610.28

CRI Tellus 19D1328051 Sênior 5.11% CRI Corporativo IPCA 10,167.18

Cri São Carlos 12H0028369 Mezanino 1.74% CRI Corporativo IPCA 3,471.53

CRI Walmart 13I0070394 Única 3.41% CRI Corporativo IPCA 6,788.22

CRI Rio Ave 18D0788427 Única 5.71% CRI Corporativo IPCA 11,379.58

CRI Socicam 19E0959096 Sênior 5.82% CRI Corporativo IGPM 11,595.70

CRI Pulverizado 14 20A0813348 Sênior 2.14% CRI Pulverizado IPCA 4,268.69

FII CIBRASEC - - 0.01% FII IGPM 11.45

FII LOFT I - - 0.48% FII IGPM 948.14

LOFT13B - - 3.56% FII FII 7,088.26

BRCR11 - - 0.34% FII FII 683.58

GTWR11 - - 2.68% FII FII 5,338.02

HGBS11 - - 0.89% FII FII 1,781.66

HSML11 - - 0.64% FII FII 1,278.12

MALL11 - - 1.03% FII FII 2,041.62

OULG11 - - 1.89% FII FII 3,757.45

RECT11 - - 1.41% FII FII 2,800.38

RECT13 - - 0.25% FII FII 494.57

VILG11 - - 0.52% FII FII 1,040.68

VTLT11 - - 1.10% FII FII 2,197.91

VINO11 - - 0.69% FII FII 1,380.67

TEND15 - - 2.56% Deb CDI+ 5,099.13

Caixa - - 31.90% Caixa %CDI 63,518.00

Provisões 20.83

Distribuição -986.42

Total 199,134.96


