
  

 

 

 
São Paulo, 06 de maio de 2016 

 

Aos  

Cotistas do FII Caixa TRX Logística Renda  

 

Ref.: proposta da locatária para reduzir o valor do aluguel do imóvel Aspro do FII Caixa TRX 

Logística Renda 

 

A Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, regendo-se 

pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 00.360.305/0001-04 (“Administrador”), na qualidade de instituição administradora do Fundo 

de Investimento Imobiliário Caixa TRX Logística Renda, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

12.887.506/0001-43 (“Fundo”), vem, por meio desta, esclarecer acerca da proposta da Aspro do 

Brasil - Sistemas de Compressão Ltda. (“Aspro” ou “Locatária”), locatária do imóvel Aspro, 

cujo objetivo é reduzir o valor do aluguel pago ao Fundo, matéria esta que será deliberada na 

Assembleia Geral de Cotistas do Fundo a ocorrer em 14 de junho de 2016. 

 

O Consultor TRX e o Gestor foram informados pela Aspro acerca de sua dificuldade em conseguir 

arcar com a integralidade do valor pactuado a título de aluguel mensal devido ao Fundo. A seguir, 

reproduzimos a posição da Locatária dentro desse cenário. 

 

Segundo a Aspro, suas dificuldades se devem a conjuntura político-econômica brasileira e 

particularmente ao setor de Óleo e Gás, onde vem sofrendo fortes quedas em seu faturamento.  

 

Entre vários fatores, a Aspro destaca alguns pontos principais: (i) licitação vencida por menor 

preço, cancelada pela licitante; (ii) contrato de aluguel de compressores com imposição de redução 

de 70% por parte do contratante, caso contrário haverá rescisão do contrato; (iii) cancelamento, 

por parte de um cliente, do investimento para ampliação do contrato atual de prestação de serviço, 

que aumentaria a receita do projeto em 60%; (iv) além do cancelamento da ampliação, este mesmo 

cliente solicita 15% de redução no contrato atual; e (v)  desvalorização do Real, que provocou um 

aumento de 220% no custo da dívida atrelada a um equipamento adquirido pela empresa. 

 

Diante desse cenário, a Aspro se vê obrigada a tomar medidas drásticas, dentre as quais a revisão 

das condições do contrato de locação vigente com o Fundo. 

 

Segundo a empresa, a capacidade máxima de pagamento se limita a R$ 35.000,00 por mês por, no 

mínimo, 12 meses, tempo em que a Aspro espera que o mercado reaja e as condições 

macroeconômicas estejam mais favoráveis à atividade da empresa e ao setor em que ela atua. 



 

Diante das razões expostas, a Aspro propõe a redução do aluguel para o valor mensal de R$ 

35.000,00, pelo período (competência) de 03/2016 à 03/2017. 

 

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

Assim, o Administrador convida os senhores cotistas a comparecerem às Assembleias Gerais 

Ordinária e Extraordinária que serão realizadas no escritório do Administrador, localizado no 

Condomínio Edifício São Luis de Gonzaga, na Avenida Paulista, 2300, 11º andar, 

Cerqueira César, São Paulo/SP, no dia 14 de junho de 2016, às 10h, nos termos do edital 

de convocação disponível em: 

 

 CAIXA (www.caixa.gov.br → opção “Downloads” → item “Aplicação Financeira – Fundo de 

Investimento Imobiliário TRX Logística Renda”); 

 

 BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br → selecionar “Produtos” → “opção “Renda 

Variável” → item “Fundos de Investimentos” → selecionar “FIIs listados” → localizar “FDO 

INV IMOB CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA”); e 

 

 CVM (www.cvm.gov.br → opção “Informações de Regulados” → opção “Fundos de 

Investimento” → opção “Consulta a Informações de Fundos” → opção “Fundos de 

Investimento Registrados” → em seguida digitar o nome do Fundo). 

 

Caso V. Sas. necessitem de quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais, poderão entrar 

em contato com o Administrador, pelos meios abaixo indicados: 

 

Alexandre Pereira do Nascimento / Vinicius Barbieri Domingues 

E-mail: gedef05@caixa.gov.br e gemob@caixa.gov.br  

Telefones: (11) 3555-0919 / (11) 3555-6388  

 

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  

Administrador do Fundo 
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