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RBVA11 

 

20/12/2021:  O fundo realizou o pagamento da terceira e 

últ ima parcela referente à aquis ição de imóvel logíst ico 

local izado em Jundiaí –  SP (Imóvel Postal l ) ,  no valor de 

R$10.236.778,40,  o qual,  somado aos pagamentos da 

primeira e segunda parcela,  no valor de R$2.000.000 ,00, 

representa a quitação da total idade do preço.  

VINO11  

20/12/2021 :  O fundo f irmou a aquisição de 100% da Sede 

da Globo de São Paulo,  local izada na Rua Evandro Carlos 

de Andrade, n.  160,  Brooklin,  na capital paulista,  locada 

pelo prazo de 15 anos exclusivamente à Globo 

Comunicação e Part ic ipações por meio de contrato 

atípico.  O valor total  da aquis ição é de R$522 milhões.  

VINO11  

20/12/2021 :  O fundo formalizou oferta primária de cotas 

da 6ª emissão do Vinci Off ices Fundo de Invest imento 

Imobil iário.  A oferta restrita consistirá na distr ibuição 

pública primária das novas cotas.  A oferta restrita será 

dest inada exclusivamente a invest idores profis s ionais,  

inicialmente,  até 5.091.000 novas cotas.  

HGRU11  

21/12/2021:  O fundo informou que firmou escritura de 

compra da loja Mineirão Foz do Iguaçu e escrituras de 

cessão de direitos aquis it ivos das lojas Mineirão 

Contagem, Mineirão Uberlândia,  Atacadão C ambé, 

Mineirão Natal,  Mineirão João Pessoa,  Mineirão Juiz de 

Fora,  Mineirão Uberaba e Atacadão São Carlos,  por meio 

do qual adquiriu um total de 9 at ivos imobil iários 

dest inados à at iv idade de varejo.  

PATL11  21/12/2021:  O fundo real izou o pagamento da última 

parcela no valor de R$10,2 milhões e concluiu a aquis ição 

  FUNDOS IMOBILIÁRIOS  
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do Ativo Logístico Jundiaí.  A expectativa é uma variação 

posit iva de R$0,02 por cota nos dividendos.  

ARCT11  

22/12/2021:  O fundo assinou real izou a aquisição de um 

imóvel local izado na Rodovia Juscelino Kubitscheck de 

Oliveira –  BR 364,  em Frutal –  MG, com área total  de 

464.957,17 m².  O valor a ser desembolsado pelo fundo para 

aquisição é de R$150 milhões.  

CVBI11  

22/12/2021 :  O fundo informou que, a part ir do dia 

27. 12.2021,  as 599.079 cotas integral izadas durante a 6ª 

emissão de cotas correspondentes aos recibos de cotas 

CVBI13 e CVBI14 passarão a ser negociadas na B3 sob o 

código CVBI11 e código.  

VILG11  

22/12/2021: O fundo informou que o Extrema Business 

Park –  Bloco II ,  adquirido pelo fundo em abril /2021,  foi 

reavaliado posit ivamente em 44,67%.  O fundo sofreu 

impacto positivo de 29,62% na data de 17.12.2021.  Vale 

ressaltar que ainda ocorrerão novas chamadas de capital ,  

de forma que a nova cota será impactada por essas futuras 

integral izações que ocorrerão com PU inferior ao atual e 

também pelo efeito da curva J .   

AIEC11  

23/12/2021:  O fundo real izou a reavaliação de todos os 

ativos imobiliários do fundo. Os imóveis são reconhecidos 

por seu valor justo,  tendo s ido reavaliados com data -base 

de 31 . 12.2021.  A remarcação impactou posit ivamente o 

patrimônio l íquido do fundo em aproximadamente R$4,6 

milhões (o equivalente a R$0,95/cota),  trazendo um 

acréscimo de 0,9% em relação ao valor contábil dos 

referidos ativos aplicável até 21 . 12.2021.  

BRCR11  

23/12/2021: O FII Prime, do qual o BC Fund é o único 

cotista,  concluiu a aquis ição de 60% das unidades 

autônomas que compõe o Edifício Torre Almirante,  com 

área total  locável  de aproximadamente 25.087 m²,  

local izado na Avenida Almirante Barroso,  n.  81 e do 
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Edif íc io Garagem, localizado na Avenida G raça Aranha, n.  

327/327-A/333,  ambos na cidade de do Rio de Janeiro –  RJ.  

O valor é de R$384 milhões.  

GALG11  

23/12/2021:  O fundo encerrou a oferta da 3ª emissão,  em 

que foram subscritas e integral izadas,  5 .337 novas cotas 

equivalentes a R$533.700,00,  no â mbito do período do 

direito de preferência,  e subscritas e integralizadas 110.170 

novas cotas equivalentes a R$11 .017.000,00 no âmbito do 

período do direito de sobras e de montante adicional,  

restando, portanto,  513.558 novas cotas equivalentes a 

R$51.355.800,00, que poderão ser subscritas.  

HLOG11  

23/12/2021: O fundo informou que foi real izada a aval iação 

de seus imóveis  pelas empresas Cushman & Wakefield e 

CBRE Consultoria do Brasil ,  resultando em valor 0, 10% 

inferior ao valor contábil atual dos referidos  at ivos,  o que 

representa uma variação negativa de aproximadamente 

0,12% no valor patrimonial da cota.  

IRDM11  

23/12/2021:  O fundo informou o encerramento do período 

para o exercício do direito de subscrição das sobras e 

montante adicional.  No período de preferência houve a 

colocação de,  portanto,  2.984.156 novas cotas,  no 

montante de R$297.669.561,00,  desconsideradas novas 

cotas adicionais para subscrição e integral ização durante 

o período de subscrição das sobras e montante adicional 

pelos cot istas que exercerem seu direito de preferência.  

SDIL11  

23/12/2021:  O fundo assinou o “primeiro contrato de 

locação de imóvel não residencial”  com a empresa 

InfraCommerce,  ocupante do módulo 2 do Galpão A do 

Mult i Modal Duque de Caxias,  no Rio de Janeiro.  O adit ivo 

possui como objet ivo expandir a ocupação da locatária 

para o módulo 1 do Galpão A,  com área locável de cerca de 

2.035 m².  Com isso,  a operação da empresa no imóvel 

passará a ocupar uma área de aproximadamente 4.028 m².  
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TORD11  

23/12/2021:  O fundo informou que a assembleia geral de 

cotistas deliberou e aprovou a alteração da gestão,  a qual 

passa a ser realizada pela R Capital  Asset Management 

Investimentos S.A.  

VINO11 

23/12/2021:  O fundo informou que os imóveis de seu 

portfól io foram avaliados a mercado pela empresa 

Cushman & Wakefield,  resultando em valor -4,45% inferior 

ao valor contábil atual dos referidos imóveis,  o que 

total iza variação negativa de aproximadamente -5,03% no 

valor patrimonial da cota do fundo, de referência de 

22. 12.2021.  O at ivo Sede Globo SP, recentemente 

adquirido,  não foi  objeto de reavaliação e está marcado a 

valor patrimonial na carteira do fundo de acordo com o 

valor de sua respectiva aquisição.  

XPML11  

23/12/2021:  O fundo comunicou a conclusão da aquis ição 

de 40% das quotas da Estação BH Empreendimentos 

Imobil iários e Part ic ipações Ltda,  detentora do Shopping 

Estação BH, localizado no bairro da Venda Nova em Belo 

Horizonte –  MG.  
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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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