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• (i) Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas 
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2014. 

 

• (ii) Aprovar a metodologia de cálculo da distribuição de 
rendimentos. 

 
FII Polo Shopping Indaiatuba 
Assembleia Geral - Agenda 
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Sumário Executivo 

[CONFIDENCIAL] 

• Relatório dos Auditores Independentes sobre as 
Demonstrações Financeiras: 
 

a.  Auditor:  Baker Tilly Brasil Auditores e Consultores 
 

b. Opinião: 
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Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014  
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Valores em Milhares de Reais 
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Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014  
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Demonstração do resultado do exercício findo  

em 31 de dezembro de 2014 
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Demonstração da mutação do patrimônio líquido  

dos exercício findo em 31 de dezembro de 2014 
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Demonstração dos fluxos de caixa  – método direto  

do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 



 Tabela de Rentabilidade do FII 
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Reavaliação do Shopping realizada  

em Dezembro de 2014 pela Colliers 
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O resultado líquido do shopping corresponde à diferença entre o total de receitas e 
o total de despesas.  
O gráfico abaixo ilustra a margem líquida do shopping durante os dez anos 
projetados:  



Reavaliação do Shopping realizada  

em Dezembro de 2014 pela Colliers 
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O valor do ativo equivale ao valor presente líquido do fluxo de caixa da operação 
do shopping  e do estacionamento.  
 
 

Adotamos a taxa de desconto de 10,50% a.a.. A taxa de desconto é constituída 
por um investimento de baixo risco (NTN-B) e o prêmio de risco resultante da 
consideração do risco do mercado imobiliário, risco da propriedade e do risco de 
contrato.  
 
Os percentuais considerados para cada risco foram balizados em riscos de 
empreendimentos similares observados no mercado.  
 
 

O valor do empreendimento na data base Dezembro de 2013 é: R$ 
185.600.000,00 (-13,15% em relação a 2013) 
 

  



Reavaliação do Shopping realizada  

em Dezembro de 2014 pela Colliers 
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Análise de Sensibilidade: Simulamos diferentes cenários para mostrar a 
sensibilidade do valor do ativo diante da variação da Taxa de Desconto e do Terminal 
CAP. 
 2013 

2014 



Emissão de Novas Cotas 
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?????????? 



Modelo de Captação de Recursos 
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 Na Assembleia de 17/12/2013, foi aprovada a emissão de 
novas cotas, com a finalidade de captar recursos a fim de 
realizar o desenvolvimento do Hotel. 
 

 Itens pendentes: 
 Volume de captação 
 Momento para realizar a captação 
 Valor da Cota 



Modelo de Captação de Recursos 
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Oferta de Novas Cotas 

Tipo de Oferta Oferta Pública (ICVM 400) 

Valor da Oferta R$ 14.508.750,00 

Valor mínimo inicial R$ 10.000,00 

Quantidade de Cotas 795.000 

Valor da Cota R$ 18,25 

Custo da Oferta R$ 300.000,00 

Processo de Oferta 1. Consulta Formal 
2. Registro em Cartório 
3. Protocolo CVM 
4. Aprovação CVM (3 meses) 
5. Assinatura dos boletins de subscrição 
6. À medida em que for necessário, a Votorantim Asset fará a chamada de 

capital (proporcionalmente à quantidade de cotas subscritas) 



Modelo de Captação de Recursos 
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Próximos passos 
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 Confirmação da data necessária para a captação dos recursos. 
 

 Aprovação via consulta formal, com o envio de 
correspondência para os cotistas, com o valor definido 
próximo à data de captação, seguindo a lógica apresentada. 



FII Polo Shopping Indaiatuba 

• Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser 
consultados nas seguintes páginas na rede mundial de 
computadores: 
 

a) Site Exclusivo: http://www.vam.com.br/shopping_indaiatuba 

b) Votorantim Asset:  (http://www.vam.com.br) > Nossos Fundos 
de Investimento > Fundos Estruturados 
 

b) CVM: http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/defaultCPublica.asp 

 

Dúvidas: vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br 

Telefone: (11) 5171-5359 
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Avisos Importantes ao Investidor  

•  Material preparado pela Votorantim Asset Management DTVM Ltda. As informações aqui apresentadas têm como única  intenção fornecer 

um panorama da situação atual do mercado, estando baseadas em dados de conhecimento público, não significando, portanto, quaisquer 

compromissos e/ou recomendações de negócios por parte da Votorantim Asset.  A Votorantim Asset não se responsabiliza pelo uso dessas 
informações.  

• Este material não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decis ões de 

investimento.  

• LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política  de 
investimento do fundo de investimento, bem como às disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está e xposto.  

• RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.     

• A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.  

• PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO(S), É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) 

MESES. 

• A base de cálculo dos fundos é o último dia útil do mês. As rentabilidades são calculadas entre o 30º dia do mês anterior e o  30º dia do mês de 
referência. 

• A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. 

• FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU 

FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.  

• Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. 

• Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 - 24 horas por dia, 7dias por semana, ou e-
mail sac@bancovotorantim.com.br. Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00h.  

É VEDADA A REPRODUÇÃO DESTE MATERIAL, CÓPIA, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO A DIVULGAÇÃO DE SEU CONTEÚDO, SOB QUALQUER FORMA.  
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