


XPML11

28.02.2022: O fundo concluiu a aquisição indireta de 9,05% do
Shopping da Bahia. O preço pago para a vendedora no 1º
fechamento foi de R$142 milhões, acrescido de correção monetária
pelo IPCA e investimentos realizados na expansão do ativo,
totalizando R$151 milhões. Ainda, foi acordado entre as partes no CCV
do Shopping da Bahia um cap rate garantido de 7,8% a.a., em
relação ao preço do 1º fechamento até 31.12.2023..

RBVA11
28.02.2022: O fundo comunicou que havia assinado uma proposta
para potencial aquisição de um imóvel situado em São Paulo - SP,
locado para um operador do varejo de vestuário (locatário há mais
de 20 anos, com contrato típico), em uma das principais regiões da
capital. Entretanto, não foram superadas as condições precedentes
previstas na proposta, sendo descontinuada a negociação de
aquisição.

RBRY11
28.02.2022: O fundo aprovou sua 4ª emissão de cotas para captar
R$20 milhões, por meio de oferta restrita. O preço da cota foi fixado
em R$104,50, tendo como data base 04.03.2022.

HABT11

28.02.2022: O fundo celebrou contrato para aquisição, pela XP Vista
Asset Management Ltda, da totalidade das cotas representativas do
capital social da Habitat Capital Partners Asset Management Ltda,
gestora da carteira do fundo. O fechamento da operação está sujeito
ao cumprimento de condições, incluindo aprovação pelo CADE.

XPML11
03.03.2022: O fundo informou que os serviços de administração da
carteira passaram a ser prestados pela XP Investimentos. Os serviços
de escrituração, entretanto, continuam a cargo da antiga
administradora, BTG Pactual.

HCTR11
03.03.2022: O fundo comunicou o início do período de sobras da 12ª
emissão, com fator de proporção de 5,62360091206. O período se
encerra na data de 08.03.2022

EQIN11
03.03.2022: A EQI Gestão de Recursos Ltda, cogestora do fundo,
renunciou à cogestão. Assim, o fundo será gerido exclusivamente
pela NCH Brasil Gestora de Recursos Ltda, passando o código de
negociação a ser “NCHB11”.

OULG11
04.03.2022: O fundo enviou uma proposta para locação típica do
Galpão 1, do Condomínio Logístico Duque - RJ para as empresas
American Pet e O Amigão, com aluguel de R$60 mil mensais,
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corrigido monetariamente pelo IPCA e com prazo de 120 meses. A
proposta foi aceita e está condicionada à validação e à obtenção,
pelo fundo, de recursos para realização de obras para viabilizar a
ocupação e exploração logística do imóvel.

BTLG11
04.03.2022: O fundo aprovou sua 11ª emissão de cotas, para captação
de R$100 milhões, por meio de oferta restrita com valor de R$100,19
por cota e com data base fixada em 08.03.2022.

XPPR11
04.03.2022: A REC FL celebrou contrato de locação da integralidade
do 9º pavimento do Edifício Faria Lima Plaza - SP, com área BOMA
correspondente a 2.034,45 m² e prazo de vigência de 60 meses,
contado a partir de 01.03.2022.
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