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HCTR11  

 

14/ 02/2022:  In ic iado  o  per íodo  para  exercer  o  d ireito  de preferênc ia  

da 12ª emissão promovida pelo fundo .   

HGCR11 

14/02/2022:  O fundo aprovou sua  8ª emissão de cotas para  captação 

de R$200 mi lhões.  A  o ferta  restr ita  detém va lor  de R$103,38 por cota 

(R$101,56 + R$1,82,  a  t í tu lo  de taxa) .   

RBCO11 

14/02/2022:  O fundo comunicou que os imóveis  do port fól io  foram 

reaval iados pela  empresa Co l l iers Internat io nal  do Brasi l ,  com 

var iação  negat iva  de 13,3% e var iação  negat iva  anual  de  14,8% no VP  

das cotas.  As  cotas,  assim,  encerraram o ano de 2021 c om VP de 

R$87,64.  A gestora também dec id iu  reduz ir  def in it ivamente a  taxa de 

administração do fundo,  de 1,25% para 1 % ao ano,  representando 

uma redução  de cerca de R$0,02  por cota ao  mês.  Além d isso,  a  

gestora  também concedeu desconto temporár io  de 0,4% na taxa de 

administração,  por  12  meses,  re lat ivo ao per íodo de dezembro/2021 

a  novembro/2022,  representando uma reduçã o adic iona l  de cerca de 

R$0,03 por cota por  mês .  

RBRD11 

14/ 02/2022 :  O fundo formal izou ,  em 10.02.2022,  um adit ivo  ao  

instrumento de locação do imóvel  locado à  Ampla Energ ia  e Serviços,  

local i zado na c idade de São Gonça lo –  R J,  nos seguintes termos:  ( i )  o  

va lor  do a luguel  previsto passa a  ser  de R$550.000,00 e será pago 

mensalmente de forma postecipada,  com venc imento  no ú lt imo d ia  

út i l  do  mês de competência,  representando cerca de R$0,30 por  cota ;  

( i i )  as  parce las  referentes aos a lugueis dos meses de ou tubro/2021 a  

janeiro/2022,  no va lor  de R$2,2  milhões,  serão  pagas  em 5 d ias  úteis  

da assinatura do adit ivo  contratual ,  representando cerca de R$1,19 

por cota;  ( i i i )  a l terou -se  o  índ ice  de correção monetár ia  do  contrato ,  

de IGP-M para IPCA,  apl icável  a  pa rt i r  de 01.10.2022 e ( iv)  Caso 

ocorra a  resc isão contratual  pe la  locatár ia ,  o  va lor  da inden ização  

será equ ivalente à  somatór ia  das parcelas v incendas do a luguel  do  
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contrato ,  mult ip l icado pelo fator  1,2596,  acrescido de 8 parcelas do  

a luguel  t íp ico.  

SDIL11  

14/ 02/2022 :  O fundo  comunicou  que est ruturará  um CRI  para  a  

quitação da 3ª e ú lt ima parce la  relat iva  à  aquisição do Centro 

Log íst ico  Contagem, no  valor  de  R$160 mi lhões,  de  modo a  quita r  

integralmente a  operação.  

GGRC11 

17/ 02/2022 :  O fundo comunicou a  aqu isição de imóvel  local izado em 

Val inhos –  SP,  pelo  montante de R$17,5 milhões.  No terreno está  

sendo  ed i f i cado  um ga lpão  industr ia l  sob medida  para a  

Eagleburgmann do Bras i l  Vedações  Industr ia i s,  na forma prevista  no 

contrato de locaçã o at íp ico ( bui lt  to  su it ) .  D iante de um atraso  

ocorr ido no cronograma da obra,  a  5ª t ranche do preço de aqu isição 

será ret ida pelo fundo  até  a  efet iva data de in íc io  da locação.  

Durante ta l  per íodo,  o  fundo receberá a  t í tu lo  de prêmio de locação 

o va lor  eq u ivalente ao do prêmio da 4ª tranche (R$94.982,30) .  Os  

rend imentos  proven ientes da  retenção  da 5ª t ranche são de d irei to  

do fundo.  

SDIL11  

18/ 02/2022:  O fundo comunicou que,  em 14.02.20 22,  ass inou o  

tercei ro ad itamento ao contrato de loca ção com a empresa Braskem 

S/A,  ocupante dos ga lpões 1,  2  e 3  do  One Park,  em R ibeirão P ires –  

SP.  O  ad it ivo  tem por objet ivo  reajustar  o  va lor  nomina l  do a luguel  

ao patamar que as gestoras entendem como a l inhado ao mercado  

log íst ico  da reg ião  e às  novas  especi f icações  técnicas  do  

empreend imento.  Com o ad it ivo,  o  va lor  do a luguel  ser á reajustado  

pelo percentua l  de 21,95%.  O novo va lor  de locação já  fo i  constatado  

no resu ltado ca ixa  do  mês de janeiro/2022,  com impacto posit ivo  de 

R$0,0280 por cota.   

ARCT11  
18/ 02/2022:  As cotas integra l i zadas durante a  5ª emissão de cotas 

passarão  a  ser  negociadas na B3,  a  part i r  de 22.02.2022.  

RRCI11  

18/ 02/2022:  O gestor  dec id iu,  de  forma volunt ár ia  e  por  

l ibera l idade,  renunciar  à  taxa de per formance re lat iva ao 2º  

semestre de 2021.  
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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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