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BTLG11  

 

30/11/2021: O fundo informou a aquisição de galpão 

logíst ico localizado no município de Mauá/SP, com área 

bruta locável de 88.773,84 m²,  com 30% pré - locado. A 

transação contará com uma locação contratada junto ao 

vendedor durante o período de 16 meses a partir da data 

de pagamento do saldo remanescente.  O valor total da  

operação atingiu o importe de R$345 milhões .  

HGRE11  

30/11/2021:  O fundo informou que os imóveis de seu 

portfól io foram avaliados a mercado, resultando em  

patamar 1 ,65% inferior aos valores contábeis dos at ivos,  

total izando variação negativa de aproximadamente 1 ,58% 

no valor patrimonial da cota do fundo,  com base na 

carteira de fechamento de 29. 10.2021.  

HGRU11 

30/11/2021:  O fundo comunicou que os imóveis de seu 

portfól io foram avaliados a mercado, resultando em 

patamar 1 , 12% superior aos valores contábeis dos at ivos,  

total izando variação posit iva de aproximadamente 0,84% 

no valor patrimonial da cota do fundo,  com base na 

carteira de fechamento de 29. 10.2021 .  

RBVA11 

30/11/2021:  O fundo comunicou o reinício do período para 

exercício do direito de preferência,  da 4ª emissão de 

cotas.  O novo período para exercício do direito de 

preferência será de 30.11 .2021 até 13. 12.2021 na B3 e 

14.12.2021 na entidade escrituradora,  com posição do dia 

08.11 .2021 e fator de proporção de 6,25% .  

VRTA11  

30/11/2021:  O fundo comunicou o encerramento do 

período para exercício,  pelos cotistas ,  do direito de 

preferência para subscrição de cotas ,  em que foram 

subscritas e integral izadas 500.124 cotas,  perfazendo 

  FUNDOS IMOBILIÁRIOS  
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R$47.591.799,84.  Remanescem, assim,  2. 127.030 cotas para 

exercício do direito de subscrição de sobras pelos cotistas 

que tenham exercido seu direito de preferência .   

  

HGLG11  

01/12/2021:  O fundo informou que os imóveis de seu 

portfól io foram avaliados a mercado ,  resultando em 

patamar 1 ,5% superior aos valores contábeis dos at ivos,  

total izando variação positiva de aproximadamente 0,91% 

no valor patrimonial da cota do fundo,  com base na 

carteira de fechamento de 29. 10.2021 .   

RCRB11 

01/12/2021: O fundo comunicou a conclusão da aquis ição 

de 4.863,7 m² de área BOMA do Edif íc io JK Financial 

Center,  local izado na Avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek, em São Paulo/SP, correspondente aos 

andares 8º,  9º,  10º ,  11º e 12º,  e respectivas vagas de 

garagem. Na oportunidade, foi efetuado o pagamento no 

valor de R$100.000.000,00 .  

RZTR11  

01/12/2021: O fundo comunicou a aquis ição das 

sociedades Caiapó Part ic ipações S/A,  Muriti  Part ic ipações 

S.A.  e Macaubapar Participações S/A.  O valor total que 

coube ao fundo foi de R$813.046.364,58.  O fundo também 

comunicou a venda das sociedade Embaúba Part ic ipações 

S/A,  Pequi Part ic ipações S/A e Macaubapar Part ic ipações 

S/A.  O valor a ser recebido pelo fundo em decorrência das 

vendas corresponde a R$871.591.247,05,  gerando lucro de 

R$4,86 por cota .  

SPTW11 

01/12/2021: O fundo informou o reajuste referente ao 

imóvel Badaró,  que se encontra locado para a Atento.  O 

novo reajuste foi acordado para os próximos 12 meses,  

com base na variação do IPCA, que passou a incidir  a 

part ir do aluguel pago em novembro de 2021.  A 

distribuição sofrerá um impacto posit ivo de R$0, 04 por 

cota.  
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TRFX11  

01/12/2021: O fundo encerrou recentemente a sua 5ª 

emissão de novas cotas,  anunciando que a part ir do dia 

07.12.2021 as cotas serão convert idas e poderão ser 

negociadas no mercado secundário .  

CVBI11  

01/12/2021: O fundo comunicou o encerramento de sua 6ª 

emissão,  em que foram subscritas 599.734 novas cotas,  

total izando o montante de R$60,5 milhões .  

  

TEPP11  

01/12/2021: O fundo comunicou o aditamento ao contrato 

de locação com a Al lpark Empreendimentos,  locatária do 

condomínio Edif íc io São Luiz,  repactuando em 15,04% o 

valor do aluguel mensal de forma retroativa ao mês de 

setembro de 2021,  bem como alterando o índice de 

reajuste do contrato de IGP-M para IPCA.  O fundo também 

comunicou o aditamento aos contratos de locação 

celebrados com a Sertrading S/A e Sertranding Ltda,  

locatárias do condomínio São Luiz,  estendendo contratos 

de locação pelo prazo de 2 anos,  com f im da vigência  em 

31.08.2025,  bem como repactuando em 20,4% o valor do 

aluguel mensal a part ir  de janeiro de 2022.  Por f im,  o 

fundo comunicou o aditamento ao contrato de locação 

que mantém com o Banco Santander,  locatário da loja 

local izada no térreo do Edif íc io Torre Su l,  imóvel cujo 

fundo possui 62,5%, repactuando em 18% o valor do 

aluguel mensal,  de forma retroativa ao mês de julho de 

2021.  A movimentação impactará positivamente em 

R$0,015 por cota.   

CPTS11  

02/12/2021: O fundo informou que,  no âmbito da 11ª  

emissão,  como resultado da Oferta,  foram efet ivamente 

integral izadas 2.193.895 novas cotas,  sendo cancelados 

2.701 recibos relacionados às subscrições condicionadas,  

cujo valor integral izado será reembolsado,  resultando em 
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um total de novas cotas regularme nte emitidas de 

2.191 .194 novas cotas .  

BLMG11 

02/12/2021: O fundo comunicou o encerramento de sua 3ª 

emissão,  a qual não at ingiu o montante mínimo. Logo,  a 

oferta foi cancelada e será real izada a devolução dos 

recursos da emissão .  

PVBI11  

02/12/2021: O fundo comunicou que foi  identif icado o 

recebimento do aluguel referente a outubro de 2021 

devido pela Johnson & Johnson.  O fundo tem direito ao 

recebimento de um ajuste no valor de cessão após 

pagamento da parcela do CRI.  A distr ibuição adicional de 

rendimentos aos cotistas será de R$0,02 por cota.  
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários 

autônomo Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 

20/2021, com objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, 

o material não se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário 

contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e 

estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de 

investimento, sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao 

seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são 

adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório 

declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de análise 

refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma 

independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas 

envolvidos não estão em situação que possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam 

configurar conflitos de interesse. A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o 

conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a 

terceiros, sem autorização prévia. 

 

Gabriel é Analista CNPI, certificado pela Associação dos 

Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (APIMEC).  Graduado em Engenharia Química 

pela Universidade Federal de Viçosa –  UFV/MG.  

Siga: @gabriel.investimento 
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