
SILLER FIDC NP

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO 31/08/2022

Informações Gerais

Início do Fundo

Administrador
Gestor

Custodiante SINGULARE CORRETORA

SINGULARE CORRETORA

01/06/2016

WNT GESTORA DE RECURSOS

24.837.156/0001-90CNPJ

Investidor ProfissionalPúblico Alvo
Domicílio do Fundo Brasil (R$)

Investimento Mínimo R$ 1.000.000,00 (um milhão)

Taxa de Administração
Maior valor entre 0,20% ao ano sobre o PL e R$ 6.000,00

Taxa de Custódia
Maior valor entre 0,20% ao ano sobre o PL e R$ 6.000,00

Taxa de Gestão
0,60% do Patrimônio Líquido ou o Valor mínimo mensal de R$ 50.000,00

Condomínio Fechado

Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

Fechamento do Mês (R$ - Mil)

Patrimônio Líquido e Cotas Evolução Patrimonial (R$ milhões)

O investidor deve estar ciente das restrições previstas na instrução CVM nº 476/09 quanto à divulgação da oferta especialmente quanto ao número de investidores que podem ser procurados, devendo o investidor se
comprometer, portanto, a não divulgar e/ou fornecer a terceiros, reproduzir ou, ainda, de qualquer modo, dispor de quaisquer informações relacionadas à oferta às quais tenha acesso, não se limitando àquelas
contidas ao presente documento. O rendimento atribuído às cotas do fundo e descrito no presente material de  divulgação não é líquido de impostos. A descrição da variação da taxa DI utilizada no presente material
de divulgação é mera referência econômica, e este indicador não constitui parâmetro de rentabilidade das cotas do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da
carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. O investimento em fundos de investimento em direitos creditórios é sujeito a diversos riscos, descritos na seção "fatores
de risco" do regulamento do fundo. O presente material não constitui oferta de venda de cotas do fundo.
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Quantidade de Devedores PDD e Patrimônio Líquido (R$ - Mil)

Taxa Média (a.m.) Volume Operado Mensal (R$ - Mil)

Concentração de Cedentes Concentração de Sacados

Classificação dos Vencidos e PDD Aging

O investidor deve estar ciente das restrições previstas na instrução CVM nº 476/09 quanto à divulgação da oferta especialmente quanto ao número de investidores que podem ser procurados, devendo o investidor se
comprometer, portanto, a não divulgar e/ou fornecer a terceiros, reproduzir ou, ainda, de qualquer modo, dispor de quaisquer informações relacionadas à oferta às quais tenha acesso, não se limitando àquelas
contidas ao presente documento. O rendimento atribuído às cotas do fundo e descrito no presente material de  divulgação não é líquido de impostos. A descrição da variação da taxa DI utilizada no presente material
de divulgação é mera referência econômica, e este indicador não constitui parâmetro de rentabilidade das cotas do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da
carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. O investimento em fundos de investimento em direitos creditórios é sujeito a diversos riscos, descritos na seção "fatores
de risco" do regulamento do fundo. O presente material não constitui oferta de venda de cotas do fundo.


