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RECT11  
11/01/2022 :  O fundo apresentou reaval iação  patr imonia l  pos it iva  no  

montante de R$50 mi lhões.  

RELG11  
11/01/2022:  O fundo apresen tou reaval iação  patr imonia l  pos it iva  no 

montante de R$ 35,9 milhões .   

IRDM11 

12/01/2022:  O fundo informou que,  a  part ir  de 17.01.2022,  as 

5.044.581 cotas  in tegra l izadas durante o  d irei to  de preferência  e 

sobras  e  montante  adic iona l  da 11ª  emissão passarão a  ser  

negoc iadas  na B3.  

RBVA11 

13/01/2022:  O fundo informou que,  a  part ir  de 17.01.2022,  as 

5.044.581 cotas  in tegra l izadas durante o  d irei to  de preferência  e 

sobras  e  montante  adic iona l  da 11ª  emissão passarão a  ser  

negoc iadas  na B3.  

PLOG11 

13/01/2022:  O fundo in formou a reaval iação  patr imonia l  do  

port fó l io ,  tendo como resul tado uma var iação pos it iva  de 4,05% do  

seu patr imônio l íquido.  

MALL11  

13/01/2022:  O fundo in formou a reaval iação  patr imonia l  do  

port fó l io ,  tendo como resul tado uma var iação pos it iva  de 4,40% do  

seu patr imônio l íquido.  

JFLL11  

13/01/2022:  O fundo in formou a reaval iação  patr imonia l  do  

port fó l io ,  tendo como resul tado uma var iação pos it iva  de 2,70% do  

seu patr imônio l íquido.  

VSLH11  
13/01/2022:  O fundo in formou a aprovação em assemble ia  da t roca 

da gestão  da Hectare Capita l  para a  R Cap ita l .  

PATL11  

13/01/2022:  O fundo ce lebrou contrato de locação com a R io  Branco 

Al imentos,  empresa do  setor  de a l imentos no Centro Log íst i co 

Ribei ro das Neves,  loca l izada  em Ribeiro das Neves –  MG,  por  60  

meses.  Com o  cont rato,  o  fundo a lcança 100% do port fól io  locado.  

  FUNDOS IMOBILIÁRIOS  



 

3  

 

 

simpla .c lub  

  Relatór io  dest inado exclus ivamente  

   aos ass inantes do SIMPLA CLUB.  

MCHF11  

13/01/2022:  O fundo informou que a  gestora  decid iu,  de forma 

vo luntár ia ,  renunc iar  parte  da  sua taxa de per formance,  o  que gerará  

um impacto posit ivo de R$0,10 por cota.  

KNCA11 

13/01/2022 :  O fundo co municou o  encerramento da  sua  1ª  emissão,  

em que foram subscr i tas 5.099.919 novas cotas,  total izando o 

montante de R$  519 milhões.  

BTLG11  

13/01/2022 :  O fundo  informou a repactuação  das cond ições  de 

pagamento,  sem afetar  o  montante tota l  da venda do  at ivo  Ceratt i  

Vinhedo e Magna V inhedo.  Do valor,  R$30 mi lhões serão pagos até o  

d ia  31.01.2022,  conc lu indo a  operação em re lação  ao imóvel  Ceratt i  

Vinhedo.  Já  o  sa ldo  do preço do at ivo  Magna  V inhedo será pago até  

31.07.2022 .  A operação fo i  real izada conjuntament e com o MGLG11.  

HSML11  
13/01/2022 :  O  fundo informou a  conc lusão ,  em 13.01.2022,  d a 

aquisição  de 100% das ações da REC 2017 Empreend imentos .  

QIRI11  

13/01/2022:  O fundo comunicou o in íc io  do per íodo de exercíc io  do  

d ireito  de exercíc io  do  d ireito  de preferênc ia .  O per íodo  se encerra 

em 28.01.2022 .  

VGIP11 
13/01/2022:  O fundo anunciou que,  a  part i r  de  17.01.2022,  as  cotas  

da 6ª emissão serão convert idas e passarão a  ser  negociadas na  B3 .  

TRNT11  

14/01/2022:  O fundo informou que:  ( i )  não recebeu a lugueis de 

a lguns  inqui l inos referente  à  competência  de  dezembro/2021 e ( i i )  

recebeu todos os a lugueis referente à  competência  de  

novembro/2021,  que estavam em aberto.  Com os  eventos,  o  fundo 

teve um impacto negat ivo de R$0,01 por cota.  

HGBS11 

14/01/2022:  O fundo se  comprometeu a  neutra l izar  as  emissões de 

gases  de efe ito  estu fa de seus  at ivos,  mediante parcer ia  celebrada  

com a “Carbonext” ,  recebendo,  assim,  o  selo  de carbono neutro  

cert i f icado pela  Verra.  Com a emissão do selo ,  o  fundo se to rna o 

pr imeiro FI I  a  neutral izar  suas emissões,  reforçando seu  

compromisso com o  desenvo lvimento  sustentável .  

HSML11  
14/01/2022:  O fundo conclu iu  a  aquisição de 51% do  Shopp ing  

Para lela  e  100% da expansão,  que atualmente concentra as  
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at ividad es de uma faculdade,  local izados  em Sa lvador –  BA,  por  

R$484,2 mi lhões.  A operação  fo i  real izada  de forma alavancada.  
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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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