
STRUCTURE FIDC

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

Objetivo
Proporcionar aos Cotistas que se enquadrem no Público-Alvo, a
valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante
dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos de Crédito,
representados por CCB, oriundos de Crédito Consignado
contratado entre os Devedores e o Banco Master. Os Devedores
são funcionários públicos de Entes Conveniados (SIAPE, INSS,
Forças Armadas, Estados e Municípios).

31/08/2022

Informações Gerais

Início do Fundo
Administrador

Gestor
Custodiante

Agência Classificadora de Risco AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
SINGULARE CORRETORA

SINGULARE CORRETORA
18/11/2019

WNT GESTORA DE RECURSOS

Rentabilidade Cota Sênior
Rating Cota Sênior

Prazo de Duração Sênior
Prazo de Carência Sênior

Vencimento Sênior 01/2026
18 meses

brA+(sf)
CDI + 5% a.a.

72 meses

Rentabilidade Cota Mezanino
Rating Cota Mezanino

Prazo de Duração Mezanino
Prazo de Carência Mezanino

Vencimento Mezanino 04/2026
até 26/07/2021

-
CDI + 6,50% a.a.

61 meses

32.999.089/0001-38CNPJ
INVESTIDORES QUALIFICADOSPúblico Alvo

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.



STRUCTURE FIDC

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.


