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Prezado Investidor,
Como destacado nas cartas anteriores, a maior parte das companhias investidas apresentaram
faturamentos similares ou superiores ao período anterior à pandemia e melhor liquidez. Porém,
recentemente, uma de nossas investidas nos surpreendeu solicitando o refinanciamento de nossa dívida.
Estamos em contato constante com a companhia e com o sindicato com quem dividimos a operação –
que foi originada por um banco parceiro que também é credor – para endereçar a questão. Como as
conversas seguem de forma amistosa e construtiva, acreditamos que teremos uma solução adequada ao
fundo.
As demais investidas estão performando normalmente dentro dos respectivos cronogramas, inclusive
tivemos o pré-pagamento de duas operações nesse último trimestre nos valores de R$ 11 milhões e R$
18 milhões. O saldo das operações (excluindo caixa) até o momento é de R$ 161 milhões, enquanto a
soma de todas as garantias é de R$ 282 milhões.
Como podemos ver no gráfico abaixo, duplicatas e contratos voltaram a ser a maior parte de nossas
garantias, cujos saldos em geral estão atrelados a um percentual do saldo devedor. Imóveis não
operacionais são a nossa segunda maior garantia, vale relembrar que os imóveis estão em valor de
liquidação imediata. Desta forma, o LTV é de 0,57x considerando valores de venda forçada.
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Houve remarcação de preço em um ativo do portfólio que apresentou liquidez no período. A debênture
emitida pela Maestro Frotas (MRSO13) apresentou uma valorização de CDI+2,47% ao ano para
CDI+2,25% ao ano. O fundo apresenta um resultado acumulado de 21,8% desde o início, com uma

duration de 0,53 ano e taxa de carrego bruta nas operações de crédito de CDI+5,35% ao ano.
Até o momento o fundo possui em caixa o montante de R$ 67 milhões, portanto nossa projeção é de
uma amortização de aproximadamente R$ 80 milhões ou 36,4% do PL atual a ser realizada em abril de
2022. Com essa nova amortização, já teremos amortizado 80,2% do capital investido e o PL antes da
última amortização no final de 2022 que estimamos que será de R$ 130 milhões.
Para maiores informações estamos à disposição no ri@qam.com.br
Atenciosamente,
Quasar
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