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HREC11  

 

07/12/2021: O fundo comunicou o encerramento do 

período de exercício do direito de preferência,  em que 

foram subscritas e integralizadas 32.864 novas cotas,  

correspondentes ao montante de R$3.036.633,60,  

desconsiderada taxa de distr ibuição primária .  Restaram, 

assim,  2. 121 .136 novas cotas que poderão ser subscritas e 

integral izadas pelos investidores da oferta,  incluindo 

aqueles que enviaram pedidos de subscrição durante o 

período de alocação, sem prejuízo das cotas do lote 

adicional .  

MGLG11  

08/12/2021 :  O fundo informou que não haverá distribuição 

de dividendos no mês de dezembro (competência 

referente ao mês de novembro de 2021) .  A gestão 

recomendou à administração do fundo a amortização 

parcial de cotas no montante de R$727.466,67,  

equivalente a R$0,63 por cota.  O pagamento,  assim,  será 

realizado no dia 28. 12.2021.  

IRDM11  

09/12/2021 :  O fundo informou o encerramento do prazo 

para o exercício do direito de preferência conferido  aos 

cotistas da 11ª  emissão,  em que foram subscritas 2.015.844 

cotas,  perfazendo o montante de R$201 milhões.  As cotas 

remanescentes,  correspondentes à importância de 

R$297,6 milhões,  serão distr ibuídas no período de sobras 

com um novo fator de proporção de 148,64%.  

TORD11  

09/12/2021:  O fundo convocou uma assembleia para 

deliberar a troca da gestão da Hectare Capital para a R 

Capital .  

VILG11  09/12/2021:  O fundo assinou compromisso de permuta 

para construção de condomínio logístico em São João de 

  FUNDOS IMOBILIÁRIOS  
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Merit i  –  RJ.  A construção do galpão deverá ser f inal izada 

em até 24 meses após a imissão na posse do terreno. A 

est imativa do valor total  de investimento é de 

aproximadamente R$57,4 milhões.  

 

 

 

BRIP11  

09/12/2021:  O fundo comunicou a realização da 8ª 

chamada de capital a f im de integral izar 15.046 cotas por 

meio do Sistema de Distr ibuição de Ativos (DDA),  

operacionalizado e administrado pela B3,  ao preço 

unitário de R$1.000,00, perfazendo um total f inanceiro de 

R$15.046.000,00, com liquidação prevista para 21 .12.2021.  

HCTR11  

09/12/2021:  O fundo comunicou a l iquidação das sobras e 

montante adicional,  encerrando sua 11ª emissão de cotas .  

Das 3.600.000 cotas inicialmente ofertadas,  foram 

subscritas e integral izadas 433.033 cotas durante o 

período de exercício do direito de preferência,  

equivalente a R$50.578.254,40,  e 162.960 cotas durante o 

período de subscrição de sobras e de montante ad icional,  

equivalente a R$19 .033.728,  considerando o preço de 

emissão unitário por cota,  total izando 595.993 cotas,  

equivalente a R$69.611 .982,40,  com base no preço de 

emissão unitário por cota.   

HGRU11 

09/12/2021: O fundo firmou o primeiro aditamento da 

aquisição de um ativo imobiliário local izado na cidade de 

Foz do Iguaçu –  PR. A part ir de 09.12.2021,  com a 

assinatura do aditamento,  o fundo fará jus à receita de 

locação dos 11  imóveis,  no valor mensal de 1 .413. 161 ,85,  

equivalente a R$0,07 por cota .  

XPPR11  

10/12/2021: O fundo celebrou contrato de locação com a 

Telefônica,  referente às unidades 103 e 104 do Condomínio 

Empresarial  Iguatemi Alphavil le,  local izado em Barueri  –  

SP,  com prazo de vigência de 60 m eses a part ir de 

01.1 1 .2021.  A receita relat iva aos primeiros 24 meses é 

est imada em R$0,1316 por cota.  
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ARCT11  

10/12/2021: O fundo informou o encerramento do período 

de exercício do direito de sobras .  Foram subscritas e 

integral izadas 13.250 cotas equivalentes a R$1.325.000,00,  

no âmbito do período do direito de sobras e montante 

adicional,  restando 1 .891.089 cotas,  equivalentes a 

R$189.108.900,00.  
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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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