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TRNT11  

18/01/2022 :  O fundo convocou uma assembleia para 

deliberar sobre a venda dos imóveis do portfól io para,  em 

seguida,  realizar sua l iquidação.  

AEIC11  

18/01/2022: O fundo informou que o tr ibunal arbitral 

reconheceu a natureza atípica do contrato mantido com 

a Dow Química,  no modelo build to suit ,  também 

afastando a pretensão da inquil ina em relação à alteração 

do índice de atualização monetária previsto em contrato 

(IGP-M).   

KNCA11 

18/01/2022: O fundo comunicou a contratação da XP para 

exercer a função de formador de mercado com o objet ivo 

de fomentar a l iquidez de suas cotas .  

XPCA11 

18/01/2022: O fundo informou que contratou a Órama para 

exercer a função de formador de mercado com o objet ivo 

de fomentar a l iquidez de suas cotas .  

BRCO11 

20/01/2022: O fundo celebrou um aditamento ao contrato 

de locação mantido com o Mercado Livre para expandir o 

refeitório existente no imóvel Bresco B ahia.  A distr ibuição 

mensal não será impactada em função dos custos de 

expansão. O valor do aluguel do aludido espaço 

representa um cap rate  de 15% em relação ao valor do 

invest imento e aproximadamente R$0,01 por cota do 

fundo ao mês.  Além do incremento no  valor do aluguel,  o 

contrato teve seu prazo de vigência prorrogado para a 

data de 08.04.2026  

VINO11 

20/01/2022: O fundo informou o encerramento do prazo 

para o exercício do direito de preferência para subscrição 

de novas cotas.  O saldo remanescente de 98 ,9% novas 

cotas será objeto de oferta restrita.  

  FUNDOS IMOBILIÁRIOS  
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EQIN11  

20/01/2022: O fundo informou que as cotas subscritas 

durante a 4ª emissão,  a part ir do dia 24.01.2022,  serão 

convertidas e negociadas na B3 .  
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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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