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Imprimir

Informe Anual
Nome do Fundo:

FII MIST RAL

CNPJ do Fundo:

01.497.954/0001-14

Data de
Funcioname nto:

22/10/1996

Público Alvo:

Investidores em Geral

Código ISIN:

0

Q uantidade de cotas
e mitidas:

8.703.994,00

Fundo Exclusivo?

Não

Cotistas possue m vínculo
familiar ou socie tário
familiar?

Não

Praz o de Duração:

Indeterminado

Ence rrame nto do
e xe rcício social:

DEZEMBRO

Mandato: Renda
Classificação
autorre gulação:

Se gme nto de Atuação: Lajes
Corporativas
Tipo de Ge stão: Ativa

Data do Praz o de
Duração:
Me rcado de
ne gociação das cotas:

MB

Entidade administradora
de me rcado organiz ado:

Nome do
Administrador:

CORRET ORA GERAL DE VALORES
E CAMBIO LT DA

CNPJ do Administrador:

92.858.380/0001-18

Ende re ço:

RUA DR. JOSÉ MONTAURY, 139, 5º
AO 8º ANDAR- CENT RO
HIST ÓRICO- PORT O ALEGRE- RS90.010-090

Te le fone s:

(51) 3213-2727

Site :

www.geralinvestimentos.com.br

E-mail:

edegasperin@geralinvestimentos.com.br

Compe tê ncia:

12/2019

1. Prestadores de serviços

CNPJ

1.1 Gestor: Geral Asset Managemet S/S Ltda.

05..19.6.0/89/0- Rua Dr. José Montaury, 139 - 8º andar - Porto
00
Alegre/RS.

1.2 Custodiante:

../-

Auditor Independente: Confidor Auditores
1.3
Associados

89..85.9.4/66/0T ravessa Azevedo, 178 - Porto Alegre/RS.
00

1.4 Formador de Mercado:

../-

1.5 Distribuidor de cotas:

../-

1.6 Consultor Especializado:

../-

1.7

Empresa Especializada para administrar as
locações: DLEGEND Locações Ltda.

1.8 Outros prestadores de serviços¹:

Endereço

Telefone
51 - 3213-2708

51 - 3222-8933

00..39.2.7/40/0- Rua Dom Pedro II, 1351 9º andar - Porto
00
Alegre/RS.

51 - 3024-4314

CNPJ

Telefone

Endereço

Castro Martini Engenheiros Associados Ltda.

02..98.9.1/03/0- Avenida Carlos Gomes, 111 CJ 1302 B - Porto
00
Alegre/RS.

(51) 3328-2792

Bernardes de Oliviera e Martini Engenheiros
Associados S/S

10..41.2.7/37/0- Avenida Carlos Gomes, 111 CJ 1302 B - Porto
00
Alegre/RS.

(51) 3328-2792

Lippert Advogados

92..24.8.0/04/0- R Manoelito De Ornellas, 55 - 10 Andar -Porto
00
Alegre/RS.

(51) 3227-3448

2. Investimentos FII
2.1 De scrição dos ne gócios re aliz ados no pe ríodo
Não possui informação apresentada.

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item
1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Manutenção e conservação das unidades.
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=88099&cvm=true
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4. Análise do administrador sobre:
4.1 Re sultado do fundo no e xe rcício findo
O resultado no exercício findo encontra-se adequado para o modelo de negócios, considerando a situação da conjuntura econômica.
4.2 Conjuntura e conômica do se gme nto do me rcado imobiliário de atuação re lativo ao pe ríodo findo
Para 2020 as expectativas para o Brasil, são de crescimento econômico entre 1,5% e 2%, com inflação controlada, taxa de juros ainda
baixa e dados fiscais melhores. Para o setor externo, os dados sinalizam piora, mas ainda sem expectativa de uma crise no balanço de
pagamentos. Os principais riscos para a concretização são de piora na guerra comercial entre Estados Unidos e China, estouro de uma
possível bolha de ativos lá fora, de uma crise ainda mais profunda nos países na América Latina, especialmente na nossa vizinha Argentina,
prejudicando o setor industrial brasileiro. No Brasil, os riscos para 2020 se dão, em especial, por crises políticas, que travem a continuidade
das reformas, como a administrativa e a tributária, pelo crescimento econômico não aumentar seu patamar, da inflação ficar mais
pressionada em função dos choques de oferta recentes, fazendo com que o BCB tenha que aumentar a taxa de juros, inibindo investimentos
e consumo. A expectativa é de que com a retomada da economia, com crescimento estimado em 1,7 %, número diferente do Focus em
função dos efeitos do coronavírus na economia internacional e seus reflexos na economia doméstica, com os juros baixos - Selic = 4,25%
a.a. -, menor valor da série histórica brasileira e podendo cair ainda mais, podendo chegar a 3,75% ao ano no fim de 2020, com o crédito e
a confiança sendo retomados e a possibilidade de aprovação das reformas administrativa e tributária, o que reforça a expectativa na
continuidade do crescimento do setor imobiliário em 2020. Assim, por fim, passado o período complicado da crise econômica brasileira e
de retomada fraca desde 2017, a expectativa é de continuidade da retomada em 2020, talvez não seja o ano mais forte observando um
período de 5 anos a frente, mas que já tem perspectivas melhores do que o início dos últimos anos, especialmente de 2015 em diante. O que
pode modificar bastante esse cenário é o efeito mais prolongado do coronavírus na economia global, que já tem afetado diversas cadeias
produtivas e tem levado a revisão para baixo das projeções de crescimento da economia mundial.
4.3 Pe rspe ctiva para o pe ríodo se guinte com base na composição da carte ira
N/I

5. Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6.

Valor (R$)

Valor Justo, nos te rmos da
ICVM 516 (SIM ou NÃO )

Pe rce ntual de
Valoriz ação/De svaloriz ação
apurado no pe ríodo

89.726.750,00

SIM

-38,42%

Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII
Re lação de ativos imobiliários
Lojas, conjuntos comerciais e
garagens

6.1 Crité rios utiliz ados na re fe rida avaliação
PROCEDIMENT O AVALIAT ÓRIO: Tendo em vista as características do imóvel em estudo e a finalidade desta avaliação, adotamos o
Método Comparativo de Dados de Mercado. Todos os laudos de avaliação encontram-se disponíveis na sede da Administradora.
7. Re lação de proce ssos judiciais, não sigilosos e re le vante s
Não possui informação apresentada.
8. Re lação de proce ssos judiciais, re pe titivos ou cone xos, base ados e m causas jurídicas se me lhante s, não sigilosos e
re le vante s
Não possui informação apresentada.
9. Análise dos impactos e m caso de pe rda e valore s e nvolvidos re lacionados aos proce ssos judiciais sigilosos re le vante s:
Os itens 7, 8 e 9 estão descritos no arquivo .pdf no anexo 2 deste documento e na Sede da Administradora.

10. Assembleia Geral
10.1 Ende re ços (físico ou e le trônico) nos quais os docume ntos re lativos à asse mble ia ge ral e starão à disposição dos cotistas
para análise :
Rua Dr. José Montaury, 139 - 7º andar - Centro Histórico - Porto Alegre/RS.
www.geralinvestimentos.com.br
10.2 Indicação dos me ios de comunicação disponibiliz ados aos cotistas para (i) a inclusão de maté rias na orde m do dia de
asse mble ias ge rais e o e nvio de docume ntos pe rtine nte s às de libe raçõe s propostas; (ii) solicitação de lista de e nde re ços
físicos e e le trônicos dos de mais cotistas para e nvio de pe dido público de procuração.
- Correspondência para o endereço físico da administradora; e-mail e telefone.
10.3 De scrição das re gras e proce dime ntos aplicáve is à participação dos cotistas e m asse mble ias ge rais, incluindo (i)
formalidade s e xigidas para a comprovação da qualidade de cotista e re pre se ntação de cotistas e m asse mble ia; (ii)
proce dime ntos para a re aliz ação de consultas formais, se admitidas e m re gulame nto; (iii) re gras e proce dime ntos para a
participação à distância e e nvio de comunicação e scrita ou e le trônica de voto.
(i) A participação dos cotistas em assembleias gerais será autorizada desde que comprovada sua qualidade de cotista ou documento que
comprove a sua representação legal; (ii) Não utilizamos consultas formais; (iii) Não utilizamos procedimentos de participação à distância
e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
10.3 Práticas para a re aliz ação de asse mble ia por me io e le trônico.
Não utilizamos procedimentos de participação à distância de assembleia e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

11. Remuneração do Administrador
11.1 Política de re mune ração de finida e m re gulame nto:
A taxa de administração praticada a partir de 01 de junho de 2017 será de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e a partir de janeiro de 2018 a
remuneração mensal passará a ser de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), reajustável anualmente no mês de janeiro, de acordo com a variação
do IGP-M, apurado e divulgado pela FGV, pagos até o 5º dia útil do mês subsequente ao devido. Parágrafo Único - Além da remuneração no
caput, integrarão adicionalmente a taxa de administração a remuneração dos serviços prestados por empresas devidamente habilitadas e
contratadas, de: a) contabilidade; e b) escrituração de quotas.
Valor pago no ano de re fe rê ncia (R$):

% sobre o patrimônio contábil:

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=88099&cvm=true

% sobre o patrimônio a valor de me rcado:
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336.319,27

0,23%

NaN

12. Governança
12.1 Re pre se ntante (s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2 Dire tor Re sponsáve l pe lo FII
Nome :

EDE ANT ONIO GASPERIN

Idade :

65

Profissão:

ADMINIST RADOR DE EMPRESAS

CPF:

213.560.170-53

E-mail:

edegasperin@geralinvestimentos.com.br

Formação acadê mica:

ADMINIST RAÇÃO DE
EMPRESAS / DIREIT O

Q uantidade de cotas
de tidas do FII:

0,00

Q uantidade de cotas do FII
compradas no pe ríodo:

0,00

Q uantidade de cotas
do FII ve ndidas no
pe ríodo:

0,00

Data de início na função:

01/01/2012

Principais e xpe riê ncias profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da Empre sa

Pe ríodo

Cargo e funçõe s ine re nte s
ao cargo

Atividade principal da
e mpre sa na qual tais
e xpe riê ncias ocorre ram

Corretora Geral de
Valores e Câmbio Ltda.

Desde 01/06/1982

Diretor

Corretora de Valores e
Câmbio

De scrição de qualque r dos se guinte s e ve ntos que te nham ocorrido durante os últimos 5 anos
Eve nto

De scrição

Q ualque r conde nação criminal

Não

Q ualque r conde nação e m proce sso administrativo da CVM e
as pe nas aplicadas

Não

13. Distribuição de cotistas, se gundo o pe rce ntual de cotas adquirido.
Faixas de Pulve riz ação

Nº de cotistas

Até 5% das cotas

4,00

% de cotas de tido
Nº de cotas de tidas e m re lação ao total % de tido por PF
e mitido
576.863,00
6,63%
0,87%

1,00

1.740.799,00

20,00%

20,00%

0,00%

1,00

6.386.332,00

73,37%

0,00%

73,37%

% de tido por PJ
5,76%

Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14. Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15. Política de divulgação de informações
15.1 De scre ve r a política de divulgação de ato ou fato re le vante adotada pe lo administrador, ou disponibiliz ar o link
corre sponde nte da página do administrador na re de mundial de computadore s, indicando os proce dime ntos re lativos à
manute nção de sigilo ace rca de informaçõe s re le vante s não divulgadas, locais onde e starão disponíve is tais informaçõe s,
e ntre outros aspe ctos.
Não possui informação apresentada.
15.2 De scre ve r a política de ne gociação de cotas do fundo, se houve r, ou disponibiliz ar o link corre sponde nte da página do
administrador na re de mundial de computadore s.
Não possui informação apresentada.
15.3 De scre ve r a política de e xe rcício do dire ito de voto e m participaçõe s socie tárias do fundo, ou disponibiliz ar o link
corre sponde nte da página do administrador na re de mundial de computadore s.
Não possui informação apresentada.
15.4 Re lacionar os funcionários re sponsáve is pe la implantação, manute nção, avaliação e fiscaliz ação da política de divulgação
de informaçõe s, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16. Re gras e praz os para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=88099&cvm=true
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Anexos
5.Riscos

Nota
1.

A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de
5% das despesas do FII

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=88099&cvm=true
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