
 

Informativo Mensal – FIDC AROEIRA 

 

Características gerais 
 
 

 
Denominação do FIDC:  

 
Aroeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

 
CNPJ:  

 
34.082.096/0001-04 

 
Classificação do FIDC:  

 
Agro, Indústria e Comércio 

 
Objetivo/política de 
investimento 

 
O Fundo tem como objetivo, a aquisição de Direitos Creditórios, 
que poderão ser oriundos de operações de compra e venda de 
produtos ou de prestação de serviços para entrega ou prestação 
futura os quais não contarão com garantia de instituição financeira 
ou de sociedade seguradora.  

 
Público-alvo  

 
Investidores Qualificados 

 
Administrador 
Fiduciário  

Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda – 
CNPJ 24.361.690/0001-72 

Custodiante 
 
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda – 
CNPJ 24.361.690/0001-72  

 
Gestor de Recursos  

Tercon Investimentos Ltda– CNPJ 09.121.454/0001-95 

 
Consultora 
Especializada e Agente 
de cobrança  

Aroeira Soluções Financeiras Ltda CNPJ 13.336.684/0001-49  

 

Auditor   

Finaud Auditores Independentes Sociedade Simples – CNPJ 
20.824.537/0001-83 
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Formador de mercado 
(Market maker)  

Não aplicável 

 
Taxa de performance  

Não aplicável 

 
Forma de condomínio  

 
Fechado  

 
Data de início do FIDC  

25/out/19 

Taxa de administração 

 
Fundo pagará, mensalmente, a título de Taxa de Administração e 
Taxa de Gestão, o valor calculado, de forma pro rata die, sobre o 
Patrimônio Líquido ou um valor mínimo mensal, o que for maior, 
nos termos da fórmula expressa no Regulamento, divididos em 
partes iguais, observando os valores mínimos mensais: 
 

a) no primeiro ano de funcionamento do Fundo, o valor 
mínimo da Taxa de Administração (excluída a REA) será R$ 
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); 
 

b) no segundo ano de funcionamento do Fundo, o valor 
mínimo da Taxa de Administração (excluída a REA) será R$ 
6.000,00 (seis mil reais); e 
 

c) a partir do terceiro ano de funcionamento do Fundo, o valor 
mínimo da Taxa de Administração (excluída a REA) será R$ 
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). 
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Direitos Creditórios e carteira 

 

 
Nome e segmento do 
Cedente, se 
monocedente  

Não aplicável 

 
Nome e segmento do 
sacado, se 
monossacado  

Não aplicável 

 
 

Características da classe   
 
Início da classe / série  

25/Out/2019 

 
Número da Série  

1ª 

 
Prazo de duração da 
classe / série  

Indeterminado 

 
Duration do FIDC   

~31 du 

 
Aplicação mínima da 
classe / série  

R$ 1.000,00  

 
Amortizações 
programadas da 
classe/série  

Não Há 

 
Remuneração-alvo da 
classe/série  

O Fundo não possui benchmark de remuneração 

 
Rating na emissão 
 

Não há 

 
Agência de rating 
contratada 
 

Não há 

 
Nota da última 
classificação de rating 
obtida 

Não há 
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Data da classificação 
de rating obtida  

 
Não Há 

 
Créditos Vencidos e 
não pagos(% PL)  

Não há 

 
Provisão para 
devedores duvidosos 
(% PL)  

Não há 

 
Relação de 
subordinação mínima 
/ mínima atual  

Não aplicável   

 
Eventos de avaliação e 
liquidação em curso  

Não há 
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Informações patrimoniais, índices e eventos relevantes 
 

Data Rentabilidade Patrimônio Líquido  

31/10/2019 -0,50 R$ 796.982 

30/11/2019 -2,81 R$ 923.575 

31/12/2019 -1,06 R$ 1.451.167 

 


