
Aquisição de direitos reais relativos a imóveis. 
Esses imóveis deverão ser objeto de contratos 
de locação de longo prazo a serem firmados com 
empresas na qualidade de locatárias. 

Na forma descrita no Prospecto, os imóveis cujos 
direitos reais serão objeto de investimento serão 
comerciais, industriais ou logísticos, prontos ou 
em construção. 

Admite-se que o investimento do Fundo nos 
direitos reais relativos aos imóveis se dê 
diretamente ou por meio da aquisição de cotas 
ou ações de emissão de sociedades de propósito 
específico.

O CXTL11 é destinado a pessoas físicas, 
jurídicas, fundos de investimento e investidores 
institucionais, residentes no Brasil e no Exterior, 
que tenham por objetivo de investimento a 
obtenção de rendimento mensal de longo prazo, 
lastreado em contratos de locação de imóveis.

Os rendimentos distribuídos mensalmente aos 
cotistas pessoas físicas que detenham menos de 
10% das cotas são isentos de Imposto de Renda. 
Os eventuais ganhos provenientes da venda de 
cotas são tributados, para pessoa física, em 20%. 
Para mais informações, consulte o Regulamento.

OBJETIVO PÚBLICO-ALVO

TRIBUTAÇÃO

DADOS DO FUNDO

Caixa TRX Logística Renda
CXTL11 - FII

Lâmina mensal 
Agosto 2014

DATA DE INÍCIO Novembro/2011

PRAZO Indeterminado

VALOR DE MERCADO R$ 37.517.900,00

VALOR PATRIMONIAL R$ 52.398.289,47

VALOR INICIAL DA COTA R$ 1.000,00

PÚBLICO ALVO Investidores em geral

CÓDIGO BOVESPA CXTL11

QUANTIDADE DE COTAS 53.597 cotas

TIPO DE CONDOMÍNIO Fechado

CNPJ 12.887.506/0001-43

TAXA DE ADM. / CUSTÓDIA / GESTÃO 
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA 0,50% a.a Sobre o Patrimônio 

Líquido do fundo
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O portfólio do Fundo conta com quatro imóveis com vocação industrial e logística. A seguir, disponibilizamos as 
principais características dos ativos que compõem o portfólio do Fundo:

O Caixa TRX Logística Renda - CXTL11 distribuirá R$ 4,5381 por cota, como rendimento referente ao mês de 
agosto. O pagamento será efetuado no dia 15 de setembro de 2014(*). A distribuição é calculada com base no 
resultado operacional, apurado pelo regime de caixa, conforme demonstrado abaixo:

O fundo CXTL11 acumulou uma rentabilidade de 4,87% nos últimos 12 meses na distribuição de seus rendimentos 
advindos dos aluguéis. Abaixo, demonstramos a tabela de rentabilidade acumulada:

Considerando o valor da cota negociada no mercado secundário em 29 de agosto de 2014 (R$ 700,00) e uma es-
timativa de distribuição de dividendos para os próximos 12 meses no valor de R$ 55,34 por cota, a relação entre 
o dividendo projetado e o preço atual das cotas é de 7,91%.

(*) Aos detentores de cotas em 29/08/2014.

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO

RENTABILIDADE

Locatários

Localização DUQUE DE CAXIAS
/RJ MACAÉ/RJ CAMPO LARGO/PR ITAPEVI/ SP

Perfil do Imóvel CENTRO OPERACIONAL CENTRO OPERACIONAL CENTRO OPERACIONAL CENTRO OPERACIONAL

Área do Terreno 49.724 m² 20.000 m² 10.941 m² 15.930 m²

Data de Pagamento 10º DIA ÚTIL DIA 10 1º DIA ÚTIL -

Índice de Reajuste IGPM IPCA IGPM -

Mês de Reajuste JANEIRO JANEIRO MARÇO -

Garantia SEGURO FIANÇA MATRIZ SEGURO FIANÇA -

Schahin AsproAtmosfera

RECEITA IMOBILIÁRIA       RESULTADO CONSOLIDADO  

Schahin R$ 149.380     Receita Imobiliária R$ 324.491
Atmosfera R$ 102.789     Receita Financeira R$ 7.152
Aspro R$ 72.322     Total de Receitas R$ 331.643

    Despesas R$ 88.409
    Resultado R$ 243.233
    Reserva de Contingência R$ 1.062.378
    Valor Distribuído R$ 243.233

Total R$ 324.491     Valor Distribuído (R$/COTA) R$ 4,5381

Últimos 12 meses SET / 13 OUT / 13 NOV / 13 DEZ / 13 JAN / 14 FEV / 14 MAR / 14 ABR / 14 MAI / 14 JUN / 14 JUL / 14 AGO / 14 acumulado

Dividendos

R$ / Cota 4,43 4,40 4,33 3,97 4,13 2,80 3,25 3,32 4,04 4,72 4,74 4,54 48,66

% 0,44% 0,44% 0,43% 0,40% 0,41% 0,28% 0,33% 0,33% 0,40% 0,47% 0,47% 0,45% 4,87%

Variação
Preços das

Cotas

R$ / Cota 715,00 720,00 722,00 714,00 708,55 680,00 625,00 625,00 680,00 675,00 700,00 700,00 700,00

% 0,00% 0,70% 0,28% -1,11% -0,76% -4,03% -8,09% 0,00% 8,80% -0,74% 3,70% 0,00% -2,10%

Dividendos + variação 0,44% 1,14% 0,71% -0,71% -0,35% -3,75% -7,76% 0,33% 9,20% -0,26% 4,18% 0,45% 2,77%
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Os empreendimentos imobiliários do portfólio es-
tão localizados em quatro cidades brasileiras e lo-
cados com contratos de longo prazo. 

O gráfico traz a divisão do portfólio pelo percentual 
da receita e a diversificação da carteira de ativos.

CARTEIRA IMOBILIÁRIA

O Fundo apresentou, nos últimos 12 meses, um volume aproximado de R$ 3,5 milhões em montante negociado 
e um giro de 9,2% do total de cotas, representado pelo gráfico de liquidez abaixo.

LIQUIDEZ

Atualmente, 98,0% da carteira do Fundo está 
alocada em 4 empreendimentos corporativos 
logísticos e industriais. Os recursos não alocados 
em empreendimentos imobiliários totalizavam, 
no fechamento de junho de 2014, R$ 1.062.378, 
o equivalente a 2,0% do patrimônio líquido. Esse 
volume está aplicado em fundos de renda fixa 
administrados e geridos pela Caixa Econômica 
Federal. Ao lado, o gráfico de investimento por 
classe de ativo possibilita observar a divisão  
da carteira.

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Gráfico de Investimento por classe de ativo (%)
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O Caixa TRX Logística Renda conta com três loca-
tários. Dois deles têm contratos de locação rea-
justados anualmente pela variação do IGPM e um, 
pelo IPCA. 

O gráfico ao lado demonstra a diversificação de 
vencimento dos contratos de locação do Fundo 
pelo percentual da receita.
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Mais informações sobre o fundo CXTL11 podem ser obtidas pelo e-mail ri@trx.com.br e pelo telefone (11) 4872-2658.

HISTÓRICO 

Março / 2014
O Fundo contou, em março, com o reajuste no contrato do imóvel locado para a Aspro, que está localizada em Campo 
Largo/PR. O valor do aluguel passou de R$ 68.435,00 para R$ 72.321,94.

Imóvel Itapevi/SP:

A TRX, na qualidade de gestora e consultora imobiliária do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA 
RENDA (“Fundo”), informa sobre as despesas do “Imóvel Itapevi”, bem como os próximos passos a serem tomados para a 
prospecção de novos inquilinos:

(i) Despesas de manutenção do Imóvel Itapevi: Durante o período de prospecção de um novo inquilino, são estimados os custos 
com a segurança do imóvel, seguro patrimonial, IPTU e consumo (água, luz e outros). 

(ii) A equipe TRX está empenhada na prospecção e na negociação de novos inquilinos para o “Imóvel Itapevi”, utilizando-se 
de diversas estratégias, como por exemplo: a prospecção de clientes em carteira, parceria com as principais imobiliárias 
e consultorias imobiliárias do mercado e ações de marketing para divulgação do empreendimento. A venda do imóvel é 
sempre uma possibilidade analisada pelo consultor imobiliário, mas, atualmente, a TRX entende que não é a melhor es-
tratégia para o fundo.

(iii) Nesse período, os cotistas continuarão sendo informados de fatos relevantes relativos à negociação de novos inquilinos.

Fevereiro/ 2014
Em fevereiro, o aumento observado nas despesas do fundo, deve-se basicamente ao pagamento de despesas restantes.

Janeiro / 2014
O fundo contou com os reajustes de aluguel da Schahin e da Atmosfera, gerando um incremento de 4,43% na receita imo-
biliária do fundo.

CONSIDERAÇÕES E FATOS RELEVANTES

As informações existentes neste material são de caráter exclusivamente informativo, e não representam 
oferta ou publicidade. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor 
da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é 
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo. Verifique a tributação aplicável. A 

rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

PRESTADORES DE SERVIÇOS

AUDITORIACUSTÓDIAADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃOCONSULTOR IMOBILIÁRIO


