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HGBS11  

 

04/01/2022:  O fundo informou que real izou  a  reava l iação de seus 

imóveis,  resu ltando em va lor  0,04% superior  ao montante contábi l  

atual ,  o  que representa uma var iação  pos it iva  de 0,03% no  valor  

patr imonia l  da cota.  

VILG11  

04/01/2022:  O fundo informou que real izou  a  reava l iação de seus 

imóveis,  resu ltando em montante 0,04% super ior  ao valor  contáb i l  

atual  dos at ivos,  total izando uma var iação posit iva  de 

aprox imadamente 0,31% no  valor  patr imonial  da cota.   

AFHI11  05/01/2022:  O fundo comunicou que passa  a  integrar  o  índice IFIX.  

TEPP11 

05/01/2022 :  O fundo  in formou que real i zou a  reaval iação 

patr imonia l  do port fól io ,  a  qual  indicou  uma var iação  negat iva  de 

3,03% do  patr imônio l íquido .  

RELG 11 
05/01/2022 :  O  fundo comunicou  o cancelamento  de sua oferta  

públ ica .  

XPML11 

05/01/2022:  O fundo assinou compromisso de compra e venda com 

o objet ivo de rea l i zar  a  aquisição de 9,05% do  Shopp ing da Bah ia,  

local i zado  em Salvador  –  BA.  Trata -se  de imóvel  ger ido  pela  A l iansce 

Sonae,  empresa l i stada em bo lsa.  A  aqu isição depende de apr ovação 

do CADE.  

KNHY11 
06/01/2022:  O fundo convocou  assemble ia  para aprovar  a  real ização  

de sua  5ª emissão de novas cotas .  

HSAF11  

06/01/2022:  O fundo comunicou ao mercado que passa a  in tegrar  o  

índice IFIX .  Na mesma data,  o  fundo optou por receber a  taxa  de 

per formance em 6 parce las mensa is,  ao invés de prestação única em 

janeiro de 2022.  O objet ivo é entregar  uma maior  previs ib i l idade nos  

rend imentos d ist r ibu ídos .  

QIRI11  
07/01/2022:  O fundo aprovou a  rea l i zação da  sua 3ª emissão de 

novas cotas que tem como objet ivo real izar  a  captação de R$30 
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milhões.  Trata -se de oferta  rest r i ta  com di rei to  de preferência  

conced ido aos cot i stas,  com data base f ixada em 11.10.2022,  com 

fator  de  proporção  de 212,93% e preço  para subscr ição de R$90,87  

por cota .  

DEVA11 

07/01/2022:  O fundo encerrou  recentemente sua  6ª  emissão  de 

novas cotas  e  anunciou  que,  a  part ir  de 12.01.2022,  as cotas serão 

convert idas e poderão ser  negociadas no mercado secundário.  

DEVA11 

07/01/2022:  O fundo comunicou o encerramento de sua 5ª emissão,  

em que foram subscr i tas 2.082.106 novas cotas,  total izando o 

montante de R$204,1 mi lhões.  
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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  Anal ista  CNPI,  certif icado pela Associação dos Anal istas  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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