
Riza Arctium Real Estate FII - ARCT11

FII de tijolo com uma tese diferenciada

O ARCT11 tem como objetivo a compra de imóveis diretamente de
empresas que buscam captar recursos através da desmobilização
(venda de ativos imobilizados para geração de caixa).

Nesse contexto são estruturadas operações de Sale Leaseback: o
fundo compra o imóvel e assina um contrato de locação com o
próprio vendedor.

As principais características dessas operações são:

✓ Contratos de Longo Prazo (10 anos)
✓ Garantias (fiança, aval, seguro)
✓ Localização Estratégia
✓ Imóveis com boa liquidez
✓ Imóveis essenciais para operação da empresa

Fluxo de caixa com perfil de renda fixa

Essa estrutura se mostra vantajosa para empresas que buscam
recursos, quando comparadas às altas taxas de financiamento
cobradas pelos bancos. Diante disso, o ARCT consegue adquirir
imóveis com altos descontos e normalmente ainda é incluída uma
opção de recompra do ativo pelo vendedor.

Com a opção de recompra é acordado com o inquilino o pagamento
do aluguel (parcela fixa), somado à uma parcela variável
(correção monetária - IPCA do valor do imóvel). Essa estrutura
garante uma antecipação da recompra ao Fundo.

Ou seja, o perfil de fluxo de caixa do fundo acaba sendo bastante
similar a de um FII de CRIs, que recebe mensalmente uma taxa pré-
fixada e a variação do indexador. Isso é diferente dos demais FIIs de
Tijolo, que recebem a correção monetária apenas após o reajuste
anual dos seus contratos de aluguel.

Time de gestão com experiência em análise de crédito

O foco da gestão é na análise de crédito do vendedor/locatário.
Importante destacar que o FII se torna o dono do imóvel, e
mesmo que a empresa entre em RJ ou passe por dificuldades
financeiras, o fundo não poderá perder o ativo.

Trata-se apenas do risco de não recebimento do aluguel, que caso
ocorra, o ARCT11 pode procurar um novo locatário ou até mesmo
vender o imóvel.

Fundo de Tijolo (investimento em imóveis) com resultados de FII de CRI (renda fixa)
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Recomendação

Preço Alvo

Preço Atual
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DY (12m)

Liquidez Diária

PL
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Gestor
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R$ 288,4 milhões
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Portfólio Diversificado

Atualmente o Fundo possui 9 imóveis, com inquilinos de diferentes setores (energia, materiais básicos, consumo).
Isso traz uma diversificação para a carteira, mitigando eventuais riscos.

Após a última aquisição anunciada no final de dezembro/21 (Cervejaria Imperial), o cap rate médio ponderado do
portfólio é de 9,4%. Tendo em vista a estrutura diferenciada dos contratos de locação (explicada na seção anterior)
a receita mensal projetada do fundo é de: IPCA+9,4%a.a..

Recomendação:

❖ DIFERENCIAL: Nossa tese tem como base a estratégia diferenciada do fundo e o formato dos contratos de
locação firmados. O ARCT11 é dono do imóvel, o que traz uma maior segurança ao investidor final e atua
como credor do inquilino/vendedor. O recebimento de parcelas mensais de correção monetária é um
diferencial quando comparamos aos demais FIIs de Tijolo.

❖ PONTO DE ATENÇÃO: Devemos acompanhar de perto a capacidade de originação do gestor diante de
eventuais recompras (antecipadas ou ao final dos contratos). É de extrema importância que o time de gestão
já tenha potenciais ativos para alocação dos recursos, caso ocorra a venda de algum imóvel.

❖ OPORTUNIDADE: Por outro lado, no caso de recompra antecipada, os contratos firmados já determinam
multas específicas a serem pagas pelos inquilinos, o que resultaria em lucros adicionais para o fundo.

➢ No cenário atual de inflação ainda acelerada, o fundo deve seguir entregando dividendos
fortes (média dos últimos 6 meses: R$ 1,60/cota), o que deve resultar na continuidade do
movimento de subida de preço.

➢ Nossa preço alvo para o fundo é de R$ 116,50 (upside de 9,5%).

Fonte: Relatório ARCT11 mar/22
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Imóvel Localização Inquilino Setor Valor Cap Rate Prazo Locação Opção de Recompra

1 Frutal - MG Cervejaria Imperial Produção de Bebidas 150.000.000,00R$  9,50% 5 anos Sim

2 Goiânia-GO Goiazem Armazéns Logística 68.000.000,00R$     9,25% 10 anos Sim

3 Jataí - GO Granol Comercialização de Grãos 19.986.185,00R$     9,50% 10 anos Sim

4 Caucaia-CE Comfrio Distribuidora de Alimentos 16.500.000,00R$     9,00% 10 anos Sim

5 Campo Grande - MS Andorinha Transporte Urbano 7.000.000,00R$       10,00% 10 anos Sim

6 São Paulo - SP Andorinha Transport Urbano 12.000.000,00R$     10,00% 10 anos Sim

7 Corumbatai - SP Rede Monte Carlo Energia 15.000.000,00R$     8,65% 10 anos Sim

8 Mirassol - SP Rede Monte Carlo Energia 20.000.000,00R$     8,65% 10 anos Sim

9 Goiânia-GO Poli-Gyn Materiais Básicos 15.500.000,00R$     9,75% 10 anos Não
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DISCLAIMER
"Este documento é distribuído pela ÓRAMA DTVM S.A. (“Órama”), estando em conformidade com a Resolução CVM 20/2021. O(s) analista(s)
de valores mobiliários Gabriel Montenegro de Carvalho - CNPI EM 2236, é(são) o(s) signatário(s) da(s) análise(s) descrita(s) no presente
documento e se declara(m) inteiramente responsável(is) pelas informações e afirmações contidas neste material. O(s) analista(s) envolvidos
na elaboração deste documento declara(m) que as recomendações eventualmente contidas no relatório refletem única e exclusivamente sua
opinião pessoal sobre o(s) ativo(s) analisado(s) e foi(ram) elaborado(s) de forma independente, inclusive em relação à Órama. A Órama
mantém e/ou tem intenção de manter relações comerciais com um(a) ou mais companhias/fundos a que se refere este relatório. Parte da
Remuneração do(s) analista(s) é proveniente dos lucros da Órama como um todo e, consequentemente, das receitas oriundas de transações
realizadas pela Órama. A Órama pode estar atuando e/ou ter atuado como instituição intermediária e/ou participante de oferta pública de
valores mobiliários de emissão de uma ou mais [companhias/fundos] citadas neste relatório, inclusive nos últimos 12 meses. Todas as
informações utilizadas na(s) análise(s) contida(s) neste documento foram redigidas com base em informações públicas de fontes
consideradas fidedignas. Embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações contidas no presente
documento não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, a Órama e o(s) seu(s) analista(s) não respondem por sua
veracidade. As informações contidas no presente documento têm propósito meramente informativo, não se constituindo em uma oferta de
compra ou de venda de qualquer ativo. As informações, opiniões, estimativas e projeções eventualmente contidas se referem à data de sua
elaboração e/ou divulgação, bem como estão sujeitas a mudanças, não havendo obrigatoriedade de qualquer comunicação no sentido de
atualização ou revisão. Ainda, as opiniões a respeito de compra, venda ou manutenção dos ativos objeto ou a ponderação de tais ativos numa
carteira teórica expressam o melhor julgamento do(s) analista(s) responsável(is) por sua elaboração, porém não devem ser entendidos por
investidores como recomendação para uma efetiva tomada de decisão ou realização de negócios de qualquer natureza. Este material não leva
em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades pessoais de um investidor em específico, não possuindo
qualquer vinculação com o perfil do investidor (suitability) e não devendo ser considerado para este fim. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento, a Órama aconselha que o investidor entre em contato com o seu assessor para orientação financeira com base em suas
características e objetivos pessoais, bem como recomenda o preenchimento do seu perfil de investidor. Operações com o(s) ativo(s) objeto
das análises podem não ser adequadas ao perfil do investidor. Rentabilidade prevista ou passada não é garantia de rentabilidade futura. As
projeções eventualmente constantes neste documento poderão ter resultados significativamente diferentes do esperado. Recomenda-se a
análise das características, prazos e riscos dos investimentos antes da decisão de compra ou venda. Investimentos nos mercados financeiros e
de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido, não podendo a Órama e/ou o(s) analista(s)
envolvido(s) na elaboração deste material serem responsabilizados por qualquer perda direta ou indireta decorrente da utilização do seu
conteúdo, cabendo a decisão de investimento exclusivamente ao investidor. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, dentre
outras condições, podem afetar o desempenho do(s) ativo(s) objeto da análise deste documento. Fica proibida a reprodução ou redistribuição
deste material para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio e expresso consentimento da Órama."

GLOSSÁRIO

CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários): títulos de renda fixa com lastro imobiliário. Instrumento
utilizado para financiar players do mercado imobiliário.

Sale Leaseback: Transação imobiliária na qual o vendedor vende seu imóvel e simultaneamente já aluga o
mesmo ativo. Ou seja, o antigo proprietário (vendedor) se torna agora inquilino.

Cap Rate: taxa de capitalização do imóvel = aluguel / valor do imóvel

V/VP: preço da cota na bolsa divido pelo valor patrimonial da mesma. A cota pode estar negociando ao par, com
prêmio ou desconto em relação ao seu valor patrimonial.

DY (Dividend Yield): rendimentos distribuídos pelo fundo divido pelo preço da cota. Métrica de rentabilidade
usada pelo investidor.
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