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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 apresentavam melhor liquidez,
principalmente em função dos financiamentos concedidos via FGI e do suporte dos principais credores.
Continuamos sem nenhuma inadimplência ou atraso nas nossas operações e permanecemos com todas
as exposições apresentando um índice de cobertura de garantias igual ou superior a 100%. O saldo das
operações (excluindo caixa) ao final de setembro era de R$ 235 milhões, enquanto a soma de todas as
garantias era de R$ R$ 329 milhões. Como podemos ver no gráfico abaixo, imóveis não operacionais
passaram a ser maior parte de nossa garantia - vale relembrar que os imóveis estão em valor de
liquidação imediata. Duplicatas e contratos se tornaram nossa segunda maior garantia, cujos saldos em
geral estão atrelados a um percentual do saldo devedor.
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Neste trimestre houve remarcação de preço em um único ativo do portfólio que apresentou liquidez no
período. A debenture emitida pela Maestro Frotas (MRSO13) teve uma grande valorização de CDI +
6,30% para CDI + 2,47%.
O fundo apresenta um resultado acumulado de 18,81% desde o início, com uma duration de 0,47 ano e
taxa de carrego nas operações de crédito de CDI + 5,09%. Em setembro, o fundo possuía em caixa o
montante
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montante aproximado de R$ 64 milhões e no mês de novembro iremos amortizar cerca de R$ 80 milhões.
Com essa nova amortização, já teremos amortizado 62,9% do capital investido e o patrimônio do fundo
estará em R$ 214 milhões.
É com muita satisfação que no final de setembro finalizamos a captação do Direct Lending 2 e com isso
totalizamos R$ 565 milhões na estratégia. Já fizemos a chamada de cinquenta por cento desse segundo
fundo e esperamos finalizar a alocação o mais rápido possível, destacando as principais mudanças da
estrutura do fundo em comparação com o Direct Lending I:
•

Amortização trimestral;

•

Meta de retorno líquida CDI + 4,0% ao ano;

•

Taxa de gestão de 1,5% ao ano;

•

Taxa de performance de 20% sobre o que exceder CDI + 4,0%.

Para maiores informações estamos à disposição no ri@qam.com.br
Atenciosamente,
Quasar

2

3

