


VLOL11

21.02.2022: O fundo formalizou o 3º aditamento do contrato de
locação de um locatário do segmento de varejo do Edifício Vila
Olímpia Corporate. Estabeleceu-se no aditivo a prorrogação do prazo
de locação por 120 meses, com término previsto para 02.01.2032.
Com a prorrogação, as partes também reajustaram o valor do
aluguel atualmente praticado, o qual, uma vez finalizado o período
de desconto concedido conforme práticas atuais de mercado, deverá
impactar negativamente a distribuição de rendimentos (base
janeiro/2022) em R$0,006 por cota.

SNCI11
21.02.2022: O fundo aprovou sua 2ª emissão de cotas, a ser realizada
por meio de oferta restrita, com data base fixada em 23.02.2022. O
preço de subscrição é de R$100,25 (R$100,00 + R$0,25 a título de
taxa).

SDIL11

22.02.2022: O fundo assinou o quarto aditamento ao contrato de
locação mantido com a empresa Sherwin-Williams, ocupante do
galpão 7 do One Park, em Ribeirão Pires - SP. O aditivo tem como
objetivo o reajuste no valor nominal do aluguel, a alteração do índice
de base (de IGP-M para IPCA) e a prorrogação por mais um ano de
duração, passando o pacto a ter vigência até janeiro de 2032. O
aditivo contratual impactará a receita do fundo positivamente em
R$0,036 por cota nos próximos 12 meses.

HGLG11 22.02.2022: O fundo aprovou sua 8ª emissão de cotas, a ser realizada
por meio de oferta pública, visando captar R$600 milhões.

VIFI11

23.02.2022: Os cotistas aprovaram a cisão parcial e o desdobramento
das cotas na proporção de 1:10, a ser implementado após a conclusão
da cisão. Com a operação, os cotistas terão a opção de permanecer
como investidores do fundo; migrar para o fundo multimercado
aberto ou para o VIFI2 que será liquidado em até um ano.

RECT11

23.02.2022: O fundo celebrou contrato de locação com a Abdala
Whitaker Arquitetos Ltda, cujo objeto é uma sala de 122,26 m² no
Edifício Parque Ana Costa, situado na cidade de Santos - SP. Com a
perfectibilização do contrato, a taxa de vacância do portfólio será de
16,3%

HGPO11
24.02.2022: O fundo realizou pedido de convocação de AGE para
deliberar sobre a alienação do Edifício Metropolitan e do Edifício
Platinum com preço mínimo de R$39 mil/m² e posteriormente a
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liquidação do fundo.

LVBI11 24.02.2022: O fundo realizará no dia 09.03.2022, às 14h30min, uma
teleconferência de resultados do 4T21.

PACT11

24.02.2022: A Trisul S/A, locatária de espaço no Ed. Cetenco Plaza
(Bela Vista - SP), comunicou ao fundo que permanecerá no imóvel
por dois meses adicionais em relação à data originalmente prevista
da rescisão antecipada. A locatária, assim, permanecerá no imóvel
até 31.05.2022 (e não mais até 07.04.2022).

RZTR11
24.02.2022: O fundo aprovou sua 3ª emissão de cotas, a ser realizada
por meio de oferta pública. O preço por nova cota será de R$103,24
(R$99,15 + R$4,09 a título de taxa).

BRCO11

24.02.2022: O fundo comunicou a prorrogação do contrato de
locação mantido com a Companhia Brasileira de Distribuição, até
12.05.2027, relativo ao imóvel GPA CD-06SP. O novo valor de locação
será de R$40,05 m², totalizando o valor mensal de R$2.153.500,00 a
partir de 13.05.2022, o que representa um incremento de 18,3% em
relação ao aluguel vigente.

RECT11

25.02.2022: O fundo celebrou contrato de locação com pessoas
físicas relativo ao 18º andar da Torre Norte no Ed. Canopus (Cidade de
Barueri - SP), pelo prazo de 60 meses. Em contrapartida, a
Companhia Piratininga de Força e Luz, do Condomínio Ed. Parque
Ana Costa (Santos/SP) rescindiu o contrato de locação que mantinha
com o fundo. Após as operações, a taxa de vacância do portfólio será
de 15,5%

PVBI11 25.02.2022: O fundo realizará no dia 10.03.2022, às 14h30min, uma
teleconferência de resultados do 4T21
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https://www.instagram.com/1milhaocom30/live
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