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FOCO DA G2D
Focamos em empresas disruptivas, de
alto crescimento em estágio pré-IPO no
Brasil, EUA e Europa

Investimos em empresas que
possuem empreendedores excelentes
e modelos de negócios diferenciados
em mercados grandes

Apostamos na digitalização como
instrumento de democratização e
inclusão social

2

ASPAS DO DRI
Em um artigo publicado no InfoMoney¹ no dia 30/out, nosso Diretor de RI explica os motivos e impactos dos
adiamentos dos IPOs de empresas Tech nos EUA

Como o adiamento dos IPOS das empresas mais
promissoras pode impactar sua estratégia de investimentos
Carlos Pessoa – Diretor de Relações com Investidores
“Você sabia que as empresas mais promissoras de Tech vêm adiando seus IPOs de maneira consistente?
Neste artigo que escrevi para a InfoMoney, explico melhor esta tendência que está ocorrendo no EUA e como tem
impactado a estratégia de investimento de quem investe em Bolsa.
Além disso, o número de empresas listadas vem diminuindo com o passar dos anos, reduzindo ainda mais as opções
de investimento e diversificação.
Então, o que fazer? Uma das alternativas é começar a investir em empresas de alto crescimento em estágio Pré-IPO.”
Fonte: 1 Infomoney
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G2D – RESUMO DO PORTFÓLIO

FOCO DA G2D

Focamos em empresas disruptivas, de
alto crescimento em estágio pré-IPO no
Brasil, EUA e Europa

45% do NAV1

42% do NAV1

9% do NAV1
Investimos em empresas que
possuem empreendedores excelente,
modelos de negócios diferenciados
em mercados grandes

+ outros

Apostamos na digitalização como
instrumento de democratização
Venturee Capital
inclusão social
no Vale do Silício

Investimentos
Diretos

Companhias Disruptivas
de Consumo

Notas: 1. Os números apresentados são baseados nas DFs do 3T21
Além dos investimentos apresentados acima, há caixa & outros representando 4% do NAV
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ASPAS DO PRESIDENTE DO CONSELHO
Em um artigo publicado no Brazil Journal¹ no dia 13/out, Fersen Lambranho discorre sobre o mercado de
consumo e as tendências atuais

Não basta ser “nativo”, tem que inovar

Fersen Lambranho – Presidente do Conselho da G2D
“A geração de consumidores da qual faço parte nasceu e se desenvolveu acreditando que uma marca garantia a qualidade do produto. É uma
geração que nunca leu a composição dos produtos na embalagem. A grande arma das empresas de consumo era sua capacidade logística de
distribuição...
A revolução digital trouxe uma imensa novidade, pois permitiu que pessoas com uma ideia pudessem desenvolver produtos novos, testá-los,
divulgá-los e criar uma estratégia de distribuição alternativa.
Neste contexto, as companhias de consumo consolidadas viraram alvos para uma miríade de empreendedores que sonham em desenvolver
produtos inovadores e que rivalizem com os gigantes do setor.”
Fonte: 1 Brazil Journal
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SOMOS G2D | MUDANDO OS HÁBITOS DE CONSUMO DO SÉCULO XXI
Alguns exemplos de como nossas companhias se destacam e fazem diferença no mundo
A The Craftory é uma empresa certificada pela B-Corp: de um movimento global de mais
de 3.300 empresas pioneiras que buscam elevar seus padrões ESG1

Os produtos da NotCo chegam a emitir 70% menos CO2 e a consumir 90% menos água2,
quando comparados a produtos de origem animal

As embalagem dos produtos DYPER são feitas de materiais degradáveis, e para cada
entrega a DYPER compensa as emissões de carbono³

A Dropps trabalha com desperdício zero em seus produtos e embalagens, o que já
economizou mais de 2 milhões de garrafas plásticas4

Fonte: 1 The Craftory; 2 Infomoney; 3 Repurpose; 4 Dropps
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SOMOS G2D | MUDANDO O ECOSISTEMA DE FINTECHS COM DIGITALIZAÇÃO
Alguns exemplos de como nossas companhias se destacam e fazem diferença no mundo
Mercado Bitcoin atinge a marca de 3 milhões de clientes e extingue taxa de saque¹

CERC registra BRL 100 bilhões durante o 1º mês de nova regra sobre recebíveis²

A Blu já conecta 15 mil varejistas com 2,5 mil fornecedores nos segmentos de móveis,
colchões, eletro, óticas, vestuário, eventos, bebidas e alimentos 3

A Tala já desembolsou mais de USD 2,7 bilhões de crédito para consumidores e
microempreendedores desde seu início4

Fonte: 1 Estadão; 2 Exame; 3 Money Times; 4 Techcrunch

7

ESTUDOS DE CASO DOS
SETORES QUE ESTAMOS
PROMOVENDO A DISRUPÇÃO

88

MERGULHANDO NO
UNIVERSO CRIPTO

99

A PROMISSORA EVOLUÇÃO DO USO DE CRIPTO

Estamos
vivenciando a
evolução da
nova
infraestrutura
global, que está
causando uma
disrupção
comparável à
causada pela
criação da
Internet¹

Fontes:

Glassnode Studio; Willy Boo; World Bank Data; CJBS Alternative Finance;

10

O UNIVERSO DE CRIPTO ESTÁ REVOLUCIONANDO DIVERSAS APLICAÇÕES E
FUNCIONALIDADES...
Agilidade e segurança em transferências P2P,
pagamentos de contas, consumo, etc.
Pagamentos

Investimentos em ativos
independentes e descentralizados

Possibilita formas alternativas
de captação de investimentos

Reserva
de
Valor

Arte
&
Cultura

Captação
de
Recursos

Possibilita o acesso a ativos exclusivos
para grandes investidores

Tokenização
de
Ativos

Democratização da arte e cultura
em nível global

Possibilita a criação de contratos
digitais vinculados a ativos físicos

Acessibilidade
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… E O MERCADO ESTÁ CADA VEZ MAIS FAMILIARIZADO COM ESSE UNIVERSO
IPO Coinbase¹

Coinbase estreou na Nasdaq em Abril de 2021 valendo quase USD 100B

Bitso Round²

A Bitso se tornou o primeiro unicórnio de criptoativos América Latina, após receber uma
avaliação de USD 2,2B em sua rodada de financiamento de USD 250M

ETF Futuro³

Em Outubro de 2021, foi lançado na NYSE o primeiro ETF lastreado no preço futuro do BTC,
o ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO)

2TM Round4

Em Julho de 2021, a 2TM levantou USD 200M em uma rodada série B liderada pelo
SoftBank, passando a ser avaliada em USD 1,5B

Fontes: 1 CNN Brasil; 2 Fintech Global; 3 Infomoney; 4 Brazil Journal
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2TM É LÍDER NESSE MERCADO
E ESTÁ CONSTRUINDO UM ECOSSISTEMA ÚNICO...

FOCO DA G2D

Maior exchange de criptoativos
na América Latina com mais de
60 moedas e tokens listados

Digital wallet multiativos que
possibilita o conversão, uso e investimento
dos criptoativos

Estruturação de ativos
alternativos digitalizados

Plataforma de crowdfunding
regulamentada pela CVM

Escola que oferece soluções em tecnologias
descentralizadas
e criptomoedas
+ outras verticais
Todas as empresas que fazem parte do grupo podem ser encontradas no site da 2TM
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... QUE CRESCE CADA VEZ MAIS
Compra de uma
gestora que possui
cerca de
BRL 600 milhões sob
custódia em ativos
tradicionais

Acordo de
Investimento e
parceria estratégica
sobre produtos cripto

Investimento em um
marketplace digital de
aluguel de ações com
acesso ao Clearing da B3

Investimento numa
DAO focada em smart
contracts de arte
Investimento em
um marketplace
global de NFT de
arte

Content
Content &&
Education
Education

Investimento em
uma custodiante
de ativos
tradicionais

Aquisição do maior portal
independente de cripto no
Brasil
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2TM | HIGHLIGHTS
67 criptoativos (+148% vs 1T21) presentes na
plataforma, incluindo criptomoedas, utility
tokens e fan tokens

3 milhões de clientes (vs. 2 milhões no 4T20)
Fundada em 1890, a B3 atingiu esse patamar
somente em agosto de 2021

E as perspectivas sobre o mercado de criptoativos
são ainda mais positivas²...
9 em
cada 10

pessoas afirmam conhecer Bitcoin

41%

dessas pessoas afirmam que já
investiram em criptoativos

75%

desses investidores esperam
aumentar a quantia aplicada

Nos primeiros oito meses de 2021, a Mercado
Bitcoin transacionou mais de BRL 30 bilhões¹

Cerca de 500 pessoas fazem parte do time da
2TM. Em torno de 85% dos funcionários
integram as áreas de tecnologia, operações e
negócio³

Fontes:
1 Valor Econômico; 2 Valor Econômico; 3 Youtube;
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MERGULHANDO NO
UNIVERSO DE CRÉDITO
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O QUE É UMA EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
DO MERCADO FINANCEIRO (IMFs)?
O que é IMF?

Trata-se de um sistema multilateral entre as
instituições participantes – incluindo o operador
do
sistema
–
utilizado
para
fins
de
compensação, liquidação ou registro de
pagamentos, títulos, derivativos ou outras
transações financeiras.
No Brasil, as IMFs são reguladas pelo Banco
Central (BCB) ou pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM)

Central de
Registro

entidade que centraliza
a contabilidade de
registros dos ativos

Central
Depositária

realiza a custódia dos ativos e
permite que eles sejam
transacionados eletronicamente

Câmara de
compensação

processa os pagamentos
juntamente com a mudança de
titularidade dos ativos

Bolsas

organizam o mercado de venda
e compra de ativos financeiros
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EVOLUÇÃO DAS IMFS E REGULAÇÃO NO BRASIL
1990s

2013

2015

2017/18/19

✓ Regulamentação das ✓
✓ Criação da primeira ✓ Lei 12.810 que cria as
atividades de registro
central de registro no
atividades de registro
e de depósito
Brasil
de ativos financeiros
centralizado de ativos
nas IMFs
financeiros
✓ Criação dos
mecanismos auxiliares
✓ CERC inicia sua
para a supervisão de
história no mercado
bancos
✓

✓

2021

Aprovação da resolução ✓ Nova norma para
sobre registro e depósito
registro e negociação
de ativos financeiros e
de recebíveis de
valores mobiliários,
cartão de crédito. A
incluindo títulos de crédito
regra estabelece a
objeto de desconto
obrigatoriedade de
(duplicatas) e recebíveis
de cartão de crédito
registro dos recebíveis

gerados por vendas

Obrigatoriedade do
com cartões
registro de operações
com recebíveis de cartão
✓ Cerc é uma das três
em Registradora
Registradoras como
responsáveis pela
escrituração e liquidação
das duplicatas escriturais

registradoras
autorizadas pelo BCB
a operar o registro de
recebíveis, sendo a
única independente
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QUAL A IMPORTÂNCIA E QUAL O IMPACTO DA NOVA RESOLUÇÃO NO
MERCADO DE RECEBÍVEIS?
As empresas menores não só têm menos acesso a melhores linhas de crédito, mas também têm
um custo significativamente mais alto em comparação com as empresas maiores
Empresa grande

Empresa pequena

Taxas de Empréstimo
(média 2019, %)

Recebíveis

Taxas de Empréstimo
(média 2019, %)

Recebíveis

11%

Capital de giro
acima 365d

13%

Capital de giro
acima 365d

Capital de giro
abaixo 365d

12%

Capital de giro
abaixo 365d

Desconto
Recebíveis
Crédito Rotativo

Fonte: Banco Central do Brasil e Sebrae

Desconto
Recebíveis

16%

54%

Crédito Rotativo

35%
25%
36%
29%

73%
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ONDE A CERC SE ENCAIXA NESSE CONTEXTO?
Com a nova norma, elimina-se o problema de assimetria de informação, ao mesmo tempo em
que se propicia mais segurança jurídica e operacional nas operações com recebíveis

✓ Redução do spread e aumento do volume
das operações, principalmente no segmento
de micro e pequenas empresas
✓ Aumento da segurança, pois as
registradoras exercerão o papel de
recepcionar os contratos de negociação dos
recebíveis do lojista, particionando as
agendas de recebíveis e controlando a
ordem de prioridade dos contratos,
garantindo, assim, que o mesmo recebível
não seja negociado em duplicidade
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QUAIS AS GRANDES OPORTUNIDADES NO MERCADO PARA A CERC?

1

O número de pagamentos em prestações tem aumentado e o Volume Total de Pagamentos
(TPV) de cartões tem mostrado crescimento de dois dígitos no Brasil

2

Aumento da demanda de crédito do agronegócio, bens imóveis e serviços financeiros nos últimos
anos

3

Os títulos lastreados em ativos (FIDC, CRI, CRA) estão consideravelmente abaixo de seu
potencial total no Brasil
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CERC | HIGHLIGHTS
Valor financeiro dos recebíveis
registrados na CERC (em BRL)

+292%
298B

No primeiro mês de vigência das novas normas do BCB, a
CERC recebeu registro de mais de 60 milhões de contratos
de crédito lastreados em recebíveis de cartões
Ainda em 2021, a empresa pretende lançar o registro de
recebível de transporte e de duplicata escritural
O valor financeiro dos recebíveis registrados na CERC teve
um aumento de +290% entre junho/21 e setembro/21

76B

Junho/21

Fonte: 1 Exame; 2 Exame;

Setembro/21

Somente em junho/21, foram cadastrados mais de 30
milhões de estabelecimentos comerciais únicos na
plataforma da CERC
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CERC | APORTE E REAVALIAÇÃO
Em Setembro/21, a CERC
concluiu uma rodada de
BRL 90M com investidores
através da emissão de
novas ações
Em Agosto/20, G2D fechou um
acordo para um investimento
primário na CERC através da
emissão de novas ações

2020

A rodada levantou um
montante total de BRL
40M, dos quais BRL 15M
foram investidos pela G2D

Depois da rodada de investimentos,
a participação da G2D em CERC
aumentou em 1.7x quando
comparada com o FMV do 2T21
Em USD M

2021

FMV

Novo Investimento
1.7x

Desse montante total
levantado, BRL 20M foram
investidos pela G2D

3,8

3,0
2T21

4,2

3T21
23

NOVIDADES DO PORTFÓLIO
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PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DO 3T21
Rodada de USD 200M liderada pelo Softbank
A 2TM, controladora do Mercado Bitcoin, recebeu um investimento do Softbank, que
avaliou a companhia em USD 2,1B

Rodada de BRL 300M liderada pelo Warburg Pincus
A Blu recebeu um investimento de fundos geridos pela Warburg Pincus e foi avaliada em
BRL 900M

Rodada de USD 215M liderada pelo Tiger Global
A NotCo, uma das investidas da The Craftory, recebeu um investimento da Tiger Global e
foi avaliada em USD 1,5B
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PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DO 3T21
Who Gives a Crap
A The Craftory investiu na Who Gives a Crap, uma companhia australiana que produz
papéis higiênicos, toalhas de papel e lenços de papel biodegradáveis

Rodada de investimento de BRL 90M com investidores
A CERC concluiu uma rodada de BRL 90 milhões, que inclui a participação da 2TM

Astra completou a fusão com um SPAC
A Astra, empresa de foguetes investida da Expanding Capital, se fundiu com um SPAC
(Special Purpose Acquisition Company), em uma transação que a avaliou em USD 2,1B
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PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DO 3T21
Freddie’s Flowers
A The Craftory investiu na Freddie’s Flowers, uma empresa que desenvolveu um modelo
único de assinatura de arranjos de flores na Europa

Classpass & Mindbody
A Classpass, uma das companhias do portfólio da Expanding Capital, foi adquirida pela
Mindbody, uma empresa de software para estúdios fitness e academias

Sure: novo investimento da Expanding Capital
A Sure, uma startup de infraestrutura de seguros, levantou USD 100M em sua rodada série
C em Out/21, que contou com a participação da ExCap, Menlo Ventures, entre outros.
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THE CRAFTORY
No 3T21, The Craftory realizou investimentos na Freddie’s Flowers¹ e na Who Gives a Crap, uma companhia que produz
papéis higiênicos, toalhas de papel e lenços de papel biodegradáveis
New Investment
Simon Griffiths, co-fundador da Who Gives a Crap
“Somos autofinanciados desde o início, o que é incrivelmente incomum para
uma startup de alto crescimento. A maioria das startups passa por rodadas
de investimentos e, depois, opera com prejuízos até que o negócio cresça e
se torne lucrativo. Como estávamos doando metade de nossos lucros,
queríamos ser lucrativos o mais rápido possível para fazer doações e provar
que nosso modelo de negócios poderia funcionar.”

✓ Fundada em 2012, Who Gives a Crap (“WGAC”) é uma
companhia australiana que produz papéis higiênicos,
toalhas de papel e lenços de papel biodegradáveis
(“forest friendly”)
✓ Atualmente, cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo não
têm acesso a saneamento básico. A companhia destina
cerca de 50% de seu lucro para a construção de banheiros
para os mais necessitados
✓ Em sua primeira rodada de investimento liderada pela
Verlinvest, WGAC captou USD 41,5M

¹ Para mais informações sobre o investimento, acesse a Divulgação de Resultados do 2T21
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THE CRAFTORY
Recentemente, a The Craftory também realizou um investimento na allplants, uma plataforma online de entrega de
comidas congeladas saudáveis feitas à base de plantas
New Investment
TechCrunch²
“O pitch da startup demonstra que trocar refeições à base de carne por alternativas
à base de vegetais é uma das melhores opções pelas quais as pessoas podem
reduzir seus impactos ambientais – sugerindo que apenas um dia de alimentação à
base de vegetais, semanalmente, reduz o consumo médio de carbono com
alimentos em mais de 10% ao ano no Reino Unido.”

✓ A allplants é uma plataforma online de entrega de
comidas congeladas saudáveis feitas à base de
plantas
✓ A companhia foi fundada em 2016 em Londres e,
desde então, mais de 3,5M de refeições foram
vendidas

✓ Nesta última rodada de investimento liderada pela
Draper Esprit, a allplants captou cerca de USD 52M.
Trata-se da maior rodada de investimento série B de
uma empresa de alimentos de origem vegetal da
Europa

Fontes:
1 Para mais informações sobre o investimento, acesse a Divulgação de Resultados do 2T21
2 Techcrunch
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EXPANDING CAPITAL
A Expanding Capital já possui uma carteira consolidada, que inclui vários unicórnios, e co-investe com renomados
gestores e fundos de Venture Capital. Neste trimestre, três eventos marcaram o portfólio:
A Astra, uma startup de lançamento de foguetes
que fornece serviços de entrega e lançamento de
satélites, se fundiu com um SPAC em julho/21, em
uma transação que a avaliou em USD 2,1B.
Atualmente a companhia vale USD 2.6B(valor de
mercado).

A Mindbody, uma plataforma líder em
experiência de bem-estar, anunciou em
Outubro/21 que concluiu a aquisição
da ClassPass, um serviço de assinatura mensal que
dá acesso a milhares de academias e estúdios

A Sure é um dos investimentos mais recente da
Expanding Capital: a companhia levantou USD 100M
a um valuation de USD 550M para ajudar as
empresas a lançar produtos de seguro com suas
APIs 'flexíveis
Fontes: Techcrunch; Mindbody e Spacenews
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BLU PAGAMENTOS
Após investimento recebido da Warburg Pincus e a nova norma do BCB, a Blu terá poder de fogo para seguir crescendo
de forma consistente
Com a nova norma do BCB, além de fazer operações com os recebíveis que eram gerados com
suas próprias maquininhas, a Blu poderá acessar as maquininhas da Stone, Cielo e Getnet

Com o investimento da Warburg Pincus, a companhia usará os recursos da rodada para investir
em gente, tecnologia e novos produtos
Antes

Depois

Segmentos selecionados

Multisegmento

Aporte recebido

Res. CMN nº 4.734
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DESTAQUES
BRL 1.062 M
NAV no 3o trimestre

BRL 67,7 M
Resultado da G2D
no 3o trimestre2

Notas:
1. Os números apresentados são baseados nas DFs do 3T21.
2. Utiliza a taxa de câmbio em 30 de setembro de 2021: 5,4394
3. Soma das linhas de Caixa e Investimentos Financeiros.

BRL 10,09
NAV
por ação1

BRL 194,7 M
Caixa Total Disponível3
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NAV DETALHADO
Em mil BRL

Investimentos

30 de setembro

30 de junho

de 2021

de 2021

1,022,453

516,974

The Craftory

444,475

237,825

Expanding Capital

96,495

51,943

Blu

157,569

162,952

Quero Educação

27,779

25,546

CERC

43,776

15,000

239,506

13,629

12,853

10,079

39,608

122,782

Caixa

120,991

127,511

Investimentos Financeiros

73,676

101,885

Empréstimos

(109,323)

(102,795)

Contas a Pagar

(45,737)

(3,907)

-

88

1,062,061

639,755

Mercado Bitcoin
Sim;paul

Ativos e Passivos

Outros

Patrimônio Líquido (NAV)
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NAV DETALHADO
Em mil USD

30 de setembro

30 de junho

de 2021

de 2021

187,972

103,350

The Craftory

81,714

47,544

Expanding Capital

17,740

10,384

Blu

28,968

32,576

Quero Educação

5,107

5,107

CERC

8,048

2,999

Mercado Bitcoin

44,032

2,725

Sim;paul

2,363

2,015

Outros Ativos Líquidos

7,282

24,546

Caixa

22,244

25,491

Investimentos Financeiros

13,545

20,368

Empréstimos

(20,098)

(20,550)

Contas a Pagar

(8,408)

(781)

-

18

195,253

127,895

Investimentos

Outros

Patrimônio Líquido (NAV)
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MOVIMENTAÇÕES DO PORTFÓLIO
Em milhões de USD

Investimentos / (Vendas)

Reavaliações de FMV

Impacto do Câmbio

FMV 3T21

(A)

(B)

(C)

(2T21 + A + B + C)

47.5

10.2

23.9

–

81.7

Expanding Capital

10.4

2.8

4.5

–

17.7

Blu

32.6

(10.8)

9.2

(1.9)

29.0

Quero Educação

5.1

–

–

–

5.1

CERC

3.0

3.8

1.4

(0.2)

8.0

Mercado Bitcoin

2.7

(4.0)

45.5

(0.2)

44.0

Sim;paul

2.0

0.5

(0.0)

(0.2)

2.4

Total Portfólio

103.3

2.7

84.5

(2.6)

188.0

Companhia

FMV 2T21

The Craftory
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BALANÇO PATRIMONIAL
Em mil USD

30 de setembro

30 de junho

Passivo e

30 de setembro

30 de junho

de 2021

de 2021

Patrimônio Líquido

de 2021

de 2021

Ativo Circulante

35,788

39,919

Passivo Circulante

28,507

21,331

Caixa e Equivalentes de Caixa

22,244

19,551

Contas a Pagar

314

781

Aplicações Financeiras

13,545

20,368

Taxas de Administração e Performance

8,095

20,550

Empréstimos e Financiamentos

20,098

0

Ativos

Ativo Não-Circulante

187,972

109,307

Patrimônio Líquido

195,253

127,895

Portfólio de Investimentos

187,972

109,307

Capital Social

66,065

66,065

Reserva de Capital

48,570

48,946

Lucros Acumulados

80,619

12,885

223,760

149,227

Total de Ativos

223,760

149,227

Passivo e Patrimônio Líquido
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
Em mil USD

30 de setembro

30 de setembro

de 2021

de 2021

3T21

9M21

62,612

64,198

(423)

(1,392)

14,331

20,370

76,519

83,175

Gerais e Administrativas

(148)

(524)

Taxas de Administração

(480)

(301)

Taxas de Performance

(7,614)

(7,614)

Total Despesas

(8,243)

(8,439)

(44)

(44)

Despesas Financeiras

(499)

(855)

Resultado Financeiro

(543)

(899)

67,734

73,837

-

-

67,734

73,837

Demonstração de Resultados

Receitas
Ganhos/Perdas não realizados
Reversão do valor justo não realizado
dos investimentos
Ganhos/Perdas realizados líquidos
Total de Receitas
Despesas

Receitas Financeiras

Lucro Líquido antes de Impostos
Impostos de Renda
Lucro Líquido (Prejuízo)
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30 de setembro

30 de setembro

de 2021

de 2021

3T21

9M21

67,734

73,838

(62,612)

(64,198)

423

1,392

Ganhos/Perdas realizados líquidos

(14,331)

(20,370)

Juros sobre empréstimos a pagar

153

584

(8,633)

(8,753)

Fluxo de Caixa

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do período
Reconciliação do lucro do período aos fluxos de caixa operacionais
Depreciação (apreciação) no valor justo dos investimentos
Reversão no valor justo não realizado dos investimentos

Variação nos saldos de ativos/passivos
Taxas de Administração

265

481

Taxas de Performance

7,614

7,614

Contas a Pagar

(252)

(30)

(1,006)

(688)

-

(20,406)

6,778

6,778

Caixa aplicado nas operações

FLUXO DE CAIXA
Em mil USD

Fluxo de caixa de atividades de investimento
(Aquisição) venda de investimentos financeiros
Venda de investimentos financeiros
Juros acumulados sobre investimentos financeiros
Recursos provenientes da venda parcial de investimentos - 2TM

46

83

3,806

3,806

Recursos provenientes da venda parcial de investimentos - Blu

10,186

10,186

Aquisição de investimentos - Expanding Capital

(2,186)

(8,978)

Venda de investimentos - Expanding Capital
Aquisição de investimentos - Inova FIP
Venda de investimentos - Inova FIP

685

7,260

(3,842)

(9,428)

-

3,237

Aquisição de investimentos - Craftory

(10,250)

(17,267)

Aquisição de investimentos - Sim;paul

(544)

(544)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

4,678

(25,274)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Aumento de Capital

-

12,000

(605)

(12,734)

-

48,984

Despesas do IPO/Green Shoe

(376)

(376)

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

(981)

47,874

2,693

21,912

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido
Caixa e equivalentes de caixa no início do período

19,551

331

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

22,244

22,244
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