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1. PERFORMANCE
Rentabilidade

Mês

Ano

RETORNO TOTAL

6,06%

GANHO DE CAPITAL
RENDIMENTO DISTRIBUÍDO

Confira as últimas cotações e as rentabilidades do
FII GWIC11 na nossa homepage:
www.gwirealestate.com.br

12 meses

Acum.*

6,06%

19,76%

100,37%

5,32%

5,32%

11,11%

66,67%

0,75%

0,75%

08,65%

33,71%

IFIX (BM&FBOVESPA)**

2,64%

2,64%

7,02%

37,21%

Market Cap¹
Qtde de Empreendimento
Qtde de cotas
Valor da cota¹
Maior preço em 12 meses
Menor preço em 12 meses

IPCA

1,24%

1,24%

7,14%

32,13%

¹ 31/01/2015

FII GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS

ÍNDICES

* Desempenho em 2010 reflete dividendos pagos aos cotistas a partir do lançamento, em agosto de 2010.
IPCA é acumulado durante o mesmo período (taxa não anualizada).
** Indicador IFIX (BM&FBOVESPA) teve início em dezembro de 2010.

DETALHES DO FUNDO
R$ 146.000.000,00
1
730.000
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 161,10

FICHA TÉCNICA
OBJETIVO
Busca obter ganho de capital a longo prazo além de
distribuir rendimentos mensais.

Distribuição de Dividendos
Pagamento
Competência

Novembro
Outubro

Dezembro
Novembro

Janeiro
Dezembro

RECEITAS

1.091.231,06

1.178.133,00

1.140.097,86

(-) DESPESAS

129.440,73

116.499,04

107.108,13

= DISTRIBUIÇÃO TOTAL

961.790,33

1.061.633,96

1.032.989,73

DISTRIBUIÇÃO POR COTA A

1,32

1,45

1,41

DIVIDENDOS
Tipo: Renda de aluguel
Frequência: Mensal
DATA DE INÍCIO
Agosto de 2010
DOMICÍLIO
Brasil
TIPO DE FUNDO
Fechado
CÓDIGO BOVESPA
GWIC11

Rendimento de Dividendos* (12 meses)

CUSTOS
Taxa de administração: 0,25% a.a sobre o total de ativos,
ou mínimo de R$ 20.000,00 acrescido da taxa de escrituração, dos dois o maior.
Taxa de consultor: 0,5% a.a sobre o total do PL
Taxa de performance: 20% dos rendimentos que superarem IPCA + 6%
ESTRUTURA
Gestor: GWI Real Estate
Administrador: BTG Pactual
Ouvidoria: 0800 722 0048 / SAC 0800 722 2827
TRIBUTAÇÃO
IRPF: dividendos mensais isentos (lei 11.033 de 21/12/2004)
IRPJ: 20% sobre dividendos mensais.
TAXA DE VACÂNCIA
10,74% (físico)
GWI REAL ESTATE
Av. Brig. Faria Lima, 3900 - 6º andar | 04538-132 | São
Paulo SP - Brasil

* Lucro por cota (apurado no mês de competência) ajustado pela posição de caixa, sobre a cotação do
fechamento do início do período no mercado secundário (valor de mercado).

www.gwirealestate.com.br

rinvestidores@gwirealestate.com.br

+55 (11) 3702-3200
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INFORMAÇÕES SOBRE O GLOBAL CUMBICA

2. COMENTÁRIO AO EMPREENDIMENTO

Local: Guarulhos | SP

Em 08/01/2015, apresentamos a revisão do projeto para obtenção do AVCB, que foi
devidamente APROVADA pelo 5º Grupamento de Bombeiros de Guarulhos. Realizamos diversas adequações e revisões em nosso layout, para atendimento das normas
vigentes.

Inauguração: 2009
Área do Terreno: 105.887 m²
Área construída: 61.342 m²
Área locável: 54.509 m²

As obras necessárias para as adequações foram orçadas, e serão iniciadas imediatamente, utilizando os recursos da reserva de contingência.

Salas Comerciais: A partir de 80,50 m²

3. COMENTÁRIO DO FUNDO

Localização: A 5 minutos do
Aeroporto Internacional de Guarulhos

a) Rendimento
O rendimento distribuído em 23 de dezembro de 2014 foi o maior do ano, e o segundo
maior da história do fundo.
Tal rendimento é composto por receitas que foram superiores em 7,96% às receitas
registradas no mês anterior, devido ao sucesso no recebimento dos valores pendentes do mês passado, acrescidos das multas e juros. Nesse mês, tivemos um novo
caso de inadimplência, com relação ao qual já foram tomadas as medidas legais para
pagamento no próximo mês, acrescido de multa e juros, como feito no mês anterior.
Nesse mês, recebemos a sexta parcela (de dez) de um acordo judicial celebrado em
favor do Fundo.
As despesas tiveram uma redução de 10%, o que se deve à cobrança integral do
condomínio de Dezembro de 2014 do novo locatário e ao ajuste para distribuição de
caixa de acordo com determinação da CVM, como anteriormente informado em
nossos relatórios.
b) Liquidez
Em Janeiro, 244 cotas (totalizando R$ 46.648,00) foram negociadas em 100% dos
pregões.
c) Reserva de Contingência
Nesse mês não houve retenção para constituição de reserva de contingência.
O Fundo mantém o valor histórico de R$ 210.230,00 (remunerada por meio de
aplicações financeiras de renda fixa) em referida reserva para arcar, quando necessário, com despesas não recorrentes de obras e ou benfeitorias do empreendimento.
d) Inadimplência
Em janeiro de 2015, o fundo apresentou nova inadimplência, sendo que as medidas
cabíveis estão sendo tomadas para acerto dos valores no mês seguinte, acrescidos
de multa e juros, como ocorrido nos meses anteriores.
e) Benfeitorias
- Iluminação: Troca das lâmpadas do bloco A, por modelo econômico para redução
de custos com energia;
- Pintura e conservação das caixas de passagem e tubulações de combate e incêndio.

Temos, atualmente, 30 locatários no empreendimento, sendo que 18 contratos são
reajustados pelo IGP-M e 12 pelo IPCA.
O gráfico ao lado demonstra os vencimentos dos contratos por locatário, de modo
que as tratativas de renovação para os contratos com vencimento em 2015 já foram
iniciadas.

% DE RECEITA

f) Vigência dos contratos de locação

% DE RECEITA X VIGÊNCIA DOS CONTRATOS

31%

32%

21%
15%

2015

2016

2017

2018 em diante
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