
KINEA Infra KDIF-FID01B0  

Prezado(a) investidor(a),

 
O Kinea Infra investe em debêntures incentivadas de infraestrutura e títulos públicos
federais. Os investimentos da carteira do Kinea Infra rendem correção monetária mais
juros reais.  Uma das características importantes do Fundo, é o pagamento de
semestral dos juros reais auferidos pelo fundo para seus investidores, nos dias 15 de
maio e 15 de novembro de cada ano.  Os valores que o Fundo recebe relativos à
variação do IPCA permanecem no patrimônio do Fundo para que possam ser
reinvestidos. É desta forma que o Fundo protege seu patrimônio da inflação, buscando a
preservação do capital no longo prazo.
 
Portanto, os investidores que possuíam cotas no fechamento do dia 30/04/2020
receberão o pagamento em conta corrente no próximo dia 15 de maio de 2020.  No
entanto, nesta mesma data, os investidores receberão também a parcela referente ao
IPCA dos últimos 06 meses, pagamento adicional e extraordinário, em conjunto com a
parcela do pagamento semestral dos juros reais. O Fundo Kinea Infra continua com sua
caraterística de proteção da inflação e, portanto, futuramente, deve voltar a distribuir os
rendimentos relativos aos juros reais apenas.
 
O Fundo tem uma carteira diversificada, com fundamentos sólidos e baixo risco de
crédito, portanto, tem plenas condições de dispor dos recursos para o pagamento dos
rendimentos sem comprometer pagamentos futuros.
 
O principal motivo para este pagamento adicional, foi o fato de a cota do Fundo no
mercado secundário ter sido negociada abaixo do valor da cota patrimonial por um
período muito relevante.  Isto fez com que os investidores tivessem dificuldade em
monetizar ou auferir um valor contabilizado no patrimônio do Fundo, visto que o referido
valor não estava sendo plenamente reconhecido pelas negociações no mercado
secundário.
 
Dessa forma, os investidores receberão rendimentos totais de R$5,23 por cota que
serão depositados em conta corrente no dia 15/05/2020, sendo R$2,51 por cota
referente à juros reais e R$ 2,72 por cota referentes à variação do IPCA nos últimos 6
meses.
 
Os investidores que tinham se planejado para receber apenas o pagamento dos juros
reais (R$2,51 por cota), têm a possibilidade de utilizar a parcela referente ao IPCA (R$
2,72 por cota) para reinvestimento.  O caminho seria aquisição, a ser realizada pelo
investidor, de cotas no mercado secundário.
 
Por fim, no site do gestor, www.kinea.com.br/comunicado/, você pode acessar as cartas
de gestão* e vídeos publicados mensalmente para ter informações mais detalhadas sobre
o Kinea Infra.
 
Obrigado pela confiança ao investir no Fundo Kinea Infra e para esclarecimentos
adicionais  entrar em contato relacionamento@kinea.com.br
 

Atenciosamente,
Intrag DTVM e Kinea Investimentos

Fale Conosco
Contato RI
relacionamento@kinea.com.br   

*As cartas de gestão também estão disponíveis para visualização, no site do administrador [www.intrag.com.br], da B3
[www.b3.com.br] e da CVM [www.cvm.gov.br].
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