Fluxos de Pagamento 06
MBFP06
Código do token:

MBFP06

Classe do ativo:

Fluxos de Pagamento

Data lançamento do token:

27/04/2022

Valor inicial do token:

R$ 100,00

Vencimento estimado:

07/2022

Quantidade emitida de tokens:

15.822

Rentabilidade estimada do token:

18% ao ano1

Risco Sacado:

Mixtel Distribuidora Ltda

Detentor do ativo real:

FIDC NIX - Fundo NIX 2TM FIDC NP

Oportunidade
Essa oportunidade é uma venda privada. Dessa forma, é veiculada e está disponível exclusivamente para um público seleto
composto por clientes conhecidos e determinados do Mercado Bitcoin. O token MBFP06 representa contrato de cessão de
fluxos financeiros de uma empresa do ramo de comércio atacadista.
A empresa Mixtel Distribuidora Ltda adquiriu produtos de seus fornecedores que geraram a obrigação de realizar o
pagamento no valor total de R$ 1.627.146,21. Entretanto, os fornecedores decidiram antecipar essa quantia e venderam os
fluxos de pagamento com desconto para um Fundo de Investimento em Direito Creditórios (FIDC) estruturado para a
operação. O Fundo realiza a guarda dos ativos, permitindo a segregação patrimonial e maior proteção. Sendo que ele é
administrado e custodiado pela FIDD e gerido pela Iguana Investimentos.

Empresa envolvida
A Mixtel Distribuidora Ltda está posicionada no mercado atacadista há 14 anos em todo o território nacional, atuando com um
amplo portfólio de smartphones, assim como uma linha variada de televisores e eletros, oferecendo oportunidades para
ampliar ainda mais o seu negócio. Seu escritório fica localizado no Paraná e conta com centros de distribuição em Santa
Catarina e Espírito Santo.
Nos últimos 12 meses, a empresa registrou faturamento de 703 Milhões de reais, possui baixa alavancagem no curto e no longo
prazo e uma margem de lucro bruto próximo de 12%, EBITDA e líquida de 1%.
Em 2020, apresentou um crescimento de 12% da receita líquida da empresa com relação a 2019, considerando que o seu setor
é beneficiado pelo cenário macroeconômico.
De acordo com os dados do varejo pelo IBGE, o varejo de alimentos e bebidas, apesar de apresentar queda do volume de
vendas no último mês, vem apresentando alta da receita, conseguindo repassar os preços para os clientes.

Faturamento Mensal da Mixtel Atacado (em milhões de reais)

1

As estimativas de retorno, elaboradas com base nas informações disponíveis no momento do lançamento da oportunidade até o vencimento do último fluxo de pagamento são meramente
ilustrativas e não constituem garantia por parte do Mercado Bitcoin, MBDA, FIDC NIX, FIDD, Iguana Investimentos e/ou por qualquer empresa de seus grupos.

Entendendo a relação entre fornecedores
e empresa
Os fluxos de pagamento de um fornecedor são
recursos financeiros que ele deverá receber em uma
data futura, decorrente da venda de produtos ou
serviços que já foram entregues ou prestados.

Assim, ao adquirir um token lastreado em fluxos de
pagamento, o principal risco da operação é dos
grupos envolvidos, que mantêm sua obrigação de
realizar o pagamento futuro.

Porém, caso o fornecedor deseje, ele pode ter um
acesso mais rápido a recursos financeiros por meio
da antecipação de recursos. A antecipação de um
fluxo de pagamento pode trazer maior saúde
financeira para a empresa.

Vale ressaltar que os fornecedores não possuem mais
direitos sobre o recebimento desses recursos, em
razão de cessão irrevogável e irretratável realizada
para um Fundo de Investimento em Direito Creditórios
(FIDC) estruturado para a operação.

No caso em questão, a Mixtel Distribuidora Ltda possui
obrigações de realizar pagamentos em uma data
futura pelos produtos ou serviços adquiridos por cada
um de seus fornecedores que decidiram antecipar
esses recursos gerando um caixa à vista.

Além disso, a Mixtel Distribuidora Ltda é notificada
sobre a existência de um novo credor do ativo e
recebe a indicação de conta bancária adequada
para recebimento dos valores devidos, mitigando o
risco de irregularidades no pagamento.

Cenário*
O cenário base de retorno previsto em 18% ao ano em Julho de 2022, considera a aquisição do token a R$ 100,00
e que os fluxos de pagamentos serão pagos conforme o prazo pactuado.

Cenário:

Base
18%
148%

Rentabilidade (a.a)*
Rentabilidade %CDI**
Vencimento*

07/22

*Não constituem garantia de retorno por parte do parte do Mercado Bitcoin, MBDA, FIDC NIX, FIDD, Iguana Investimentos e/ou por qualquer
empresa de seus grupos.
**Rentabilidade considerando CDI (Certificado de Depósito interbancário) de 12,13% a.a, segundo Taxas referenciais BMF em 13/Abr/22 .

Retorno
O retorno da operação é composto por um
desconto que o proprietário do fluxo de pagamento
define sobre o preço inicial de negociação.

{

Desconto

Preço de
Compra

Fluxo da operação:
CESSÃO

Negociação com
desconto do valor
dos fluxos para
cessão.

GERAÇÃO

Criação dos tokens
MBFP06 que
representam os
contratos de cessão
dos fluxos financeiros.

VENDA AOS
CLIENTES

Disponibilização dos
tokens para
negociação na
plataforma do
Mercado Bitcoin.

A soma é o valor
recebido ao final.

PAGAMENTO

Após o recebimento da
quantia devida, os
valores
líquidos em reais serão
pagos
aos titulares de tokens.

Pagamento do MBFP06
Assim que os valores referentes aos fluxos de pagamento forem recebidos, será divulgada uma ordem de
recompra automática da proporção do MBFP06 a ser liquidada, conforme cálculos que serão publicados
previamente, em um processo tradicionalmente conhecido como ‘queima de tokens’.

Pagamentos ao longo do tempo

55%

No cenário de aquisição do token a R$100, temos
expectativa de retorno de 18% ao ano, considerando
que 55% dos fluxos sejam pagos no mês 06/2022 e
restante (45%) no vencimento estimado do token,
07/2022.

06/2022

Início da

Principais riscos:

oportunidade

●

A empresa pode atrasar o pagamento e/ou não realizar o pagamento dos fluxos.

●

O fornecedor pode fazer dupla cessão do fluxo de pagamento.

Os riscos mencionados acima podem ter como consequência a redução da
rentabilidade anunciada e/ou na perda do valor total investido na aquisição do token.

Características da oportunidade
Due Diligence por Especialistas
Tanto o devedor quanto os contratos e lastros que suportam o token
passaram por um processo de avaliação da existência do crédito, da
exigibilidade destes e de um processo de prevenção à lavagem de dinheiro
por especialistas com vasta experiência nesses tipos de análises.
Apesar disso, toda operação de crédito possui riscos e, apesar da
avaliação feita, ela não elimina esses riscos. Recomendamos a leitura
atenciosa do Aviso Legal desta lâmina e do Termo de Uso AD.

Detentor do Ativo Real
O detentor dos ativos reais cujo fluxo financeiro será
cedido é o NIX 2TM Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados (“Nix 2TM FIDC-NP”), o qual
é administrado e custodiado pela FIDD Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ/ME nº
37.678.915/0001-60, e gerido pela Iguana Investimentos
Ltda., CNPJ/ME nº 10.924.308/0001-87, e a MBDA
contratada para ceder o fluxo financeiro para clientes do
Mercado Bitcoin, que por sua vez é responsável pela
distribuição. O Contrato de fluxo de cessão financeira
pode ser visualizado no QR CODE ao lado.

45%

07/2022

Registro na Blockchain
Os ativos digitais serão lançados com utilização da
Blockchain, via ERC-20, que padroniza funções de
smart contracts e podem ser utilizados para diversas
aplicações. Os tokens e o contrato inteligente podem
ser visualizados no QR CODE ao lado.

Quem está por trás

O Mercado Bitcoin é hoje a empresa de criptoativos
mais segura e com maior liquidez da América Latina.
Com mais de 3 milhões de clientes e mais de 40
bilhões de reais negociados, a empresa está
transformando a relação das pessoas com o dinheiro
e busca elevar a experiência de quem vivencia essa
revolução, entregando o melhor serviço de
negociação de ativos digitais com liberdade e
credibilidade.

O MBDA é uma #fmitech especializada em registros
em blockchain e tokenização de ativos reais,
desenvolvendo projetos para construção de uma
infraestrutura
para
investimentos
alternativos.
Seguiremos fortes em nossa missão de democratizar
o acesso a ativos alternativos, elaborando não
apenas um ativo com relação atrativa de
risco-retorno,
como
também
possibilitando
descontos mais justos para os proprietários de ativos.

*Aviso Legal:
Este documento foi produzido e é de propriedade do
MB Digital Assets (MBDA). As estimativas de retorno,
elaboradas com base nas informações disponíveis
ao tempo do lançamento da oportunidade e
baseadas no valor inicial determinado pelo detentor
do ativo e nas regras de correção previstas no
contrato de cessão do fluxo financeiro são ilustrativas
e não constituem garantia de retorno por parte do
Mercado Bitcoin, da MBDA , de qualquer empresa do
Grupo 2TM, do fundo Nix FIDC-NP, de qualquer
prestador de serviço deste Fundo e/ou das empresas
dos grupos dos prestadores de serviço do Fundo
(Partes). As Partes não se responsabilizam pelas
decisões de investimento tomadas com base nas
informações contidas neste material.
Este documento é de natureza geral e não leva em
consideração
os
objetivos
específicos
de
investimento, situação financeira, conhecimento,
experiência ou necessidades específicas de qualquer
pessoa em particular, e não deve em nenhuma
circunstância ser considerado uma recomendação
de aquisição e investimento.

Ao decidir adquirir os tokens, os adquirentes deverão
realizar sua própria análise e avaliação da situação
da oportunidade, bem como os riscos apresentados,
o que inclui o risco de perda do valor de aquisição do
token (“principal”).
Os ATIVOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DAS PARTES,
DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. O cliente deve buscar
aconselhamento sobre qualquer impacto que uma
aquisição de token possa ter em sua posição fiscal e
financeira pessoal, sendo o único responsável pela
gestão de seus assuntos fiscais, financeiros e
jurídicos.
Não fornecemos e não forneceremos consultoria
jurídica,
financeira,
creditícia
e/ou
tributária.
Recomendamos a leitura do Termo de Uso AD e o
entendimento dos riscos inerentes a essa operação,
principalmente de crédito.
As informações sobre as taxas de negociação no
mercado secundário estão disponíveis aqui.

