
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 
Fevereiro 2014

DATA DE INíCIO novembro/2011

PRAzO indeterminado

VALOR DE MERCADO R$  36.445.960,00 

VALOR PATRIMONIAL R$ 52.387.930,45

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$ 2,79 por cota, como rendimento referente ao mês de 
fevereiro. O pagamento será efetuado no dia 14 de março 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 4,93% 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 28 de fevereiro de 2014 (R$ 680,00) e uma 
estimativa de distribuição de dividendos para os próximos 12 meses no valor de R$ 50,75 por cota, a relação 
entre o dividendo projetado e o preço atual das cotas é de 7,46%.

(*) Aos detentores de cotas em 28/01/2014.

PORtFÓLiO iMObiLiÁRiO

DistibUiÇÃO 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$ 149.376,76     Receita Imobiliária R$ 322.725,11
Atmosfera R$ 104.913,35     Receita Financeira R$ 5.726,32
Aspro R$ 68.435,00     Total de Receitas R$ 328.451,08

    Despesas R$ 178.499,52
    Resultado R$ 149.951,91
    Reserva de Contingência -
    Valor Distribuído R$ 149.951,91

total R$ 322.725,11     valor Distribuído (R$/COTA) R$ 2,797767

últimos 12 meses MAR / 13 ABR / 13 MAI / 13 JuN / 13 JuL / 13 AgO / 13 sET / 13 OuT / 13 NOV / 13 DEz / 13 JAN / 14 FEV / 14 acumulado

Dividendos

R$ / Cota 4,57 2,86 4,51 4,43 4,48 4,37 4,43 4,40 4,33 3,97 4,13 2,80 49,28

% 0,46% 0,29% 0,45% 0,44% 0,45% 0,44% 0,44% 0,44% 0,43% 0,40% 0,41% 0,28% 4,93%

Variação
Preços das

Cotas

R$ / Cota 955,00 922,00 907,00 800,00 800,00 785,00 715,00 720,00 722,00 714,00 708,55 680,00 680,00

% -4,50% -3,46% -1,63% -11,80% 0,00% -1,88% -8,92% 0,70% 0,28% -1,11% -0,76% -4,03% -28,80%

Dividendos + variação -4,04% -3,17% -1,18% -11,35% 0,45% -1,44% -8,47% 1,14% 0,71% -0,71% -0,35% -3,75% -23,87%
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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$ 4,7 milhões em montante negociado 
e um giro de 10,4% do total de cotas, representado pelo gráfico de liquidez abaixo.

LiQUiDeZ

Atualmente, 98,1% da carteira do Fundo está 
alocada em 4 empreendimentos corporativos 
logísticos e industriais. Os recursos não alocados 
em empreendimentos imobiliários totalizavam, no 
fechamento de fevereiro de 2014, R$ 969.782,04, 
o equivalente a 1,9% 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 (%)

1,9%
RENDA FIXA
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Locatários (em% Receita)
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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.

COntRAtOs De LOCAÇÃO vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)

80%

60%

40%

20%

0%

76%

24%

ATMOsFERA

sChAhIN

AsPRO

2021 2023

Volume de cotas negociadas preço DE NEgOCIAçãO

R$ 250.000,00

R$ 200.000,00

R$ 150.000,00

R$ 100.000,00

R$ 50.000,00

R$ 0,00

R$ 1.250,00

R$ 1.050,00

R$ 850,00

R$ 650,00

R$ 450,00

novembro / 2012 Fevereiro / 2014

volume de Cotas negociados X Preço de negociadas



CAiXA tRX LOgístiCA RenDA - CXtL11 - Fii - Lâmina mensal - Fevereiro 2014 4

Em fevereiro, o aumento observado nas despesas do fundo, deve-se basicamente ao pagamento de 
despesas restantes referentes à desocupação do imóvel de Itapevi/sP que até dezembro  de 2014, 
estava locado ao inquilino Ferla.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail ri@trx.com.br
e pelo telefone (11) 4872-2623.

HistÓRiCO 

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

2013
A TRX obteve sucesso na ação de despejo do inquilino que ocupava o imóvel “Ferla”, localizado no 
município de Itapevi (sP). A empresa L. Ferenczi Indústria e Comércio Ltda., locatária, desocupou o 
imóvel em 18 de dezembro de 2013.
 
Conforme relatado anteriormente por meio de fatos relevantes e relatórios de gestão, a locatária 
do imóvel estava inadimplente com suas obrigações contratuais. sendo assim, em 18.02.2013 foi 
proposta Ação de Despejo com Pedido Liminar, processo nº 0002775- 45.2013.4.03.6100, em trâmite 
perante a 22ª Vara Federal da seção Judiciária de são Paulo/Capital, que foi julgada procedente em 
30.08.2013 para determinar: (a) a desconstituição da relação contratual locatícia entre o Fundo e a 
Locatária; e (b) a desocupação do imóvel pela empresa, concluída na data mencionada.
 
Com o imóvel devidamente desocupado, a TRX agora intensifica o trabalho de prospecção de um 
novo inquilino. Apesar dos rendimentos do fundo não terem alcançado a rentabilidade esperada 
nesse período, devido à inadimplência do inquilino em questão, o Centro Operacional locado para 
a Ferla obteve uma excepcional valorização entre a aquisição e o último Laudo de Avaliação, o que 
reforça uma das premissas fundamentais da TRX, de adquirir ativos com potencial de valorização 
no longo prazo, localizados próximos às principais vias de escoamento da produção, com técnicas 
construtivas atuais e potencial para expansão.

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


