


MCHF11
12.03.2022: O fundo informou que, a partir do dia 16.03.2022, as cotas
integralizadas durante período do direito de preferência e oferta
pública da 2ª emissão de cotas, passarão a ser negociadas na B3.

VILG11
15.03.2022: O fundo, devido à elevada liquidez de suas cotas, optou
por não renovar o contrato que mantinha com o formador de
mercado.

RBHY11 15.03.2022: O fundo comunicou o encerramento da fase de sobras e
montante adicional da 3ª emissão de cotas.

GGRC11

17.03.2022: O fundo informou que, em 15.03.2022, foi paga a 2ª
tranche do preço de aquisição do imóvel localizado em Uberlândia -
MG, atualmente locado para a Lojas Americanas S/A, no valor de
R$61 milhões, equivalente a 19,76% do imóvel. O somatório da 1ª e 2ª
tranche desembolsadas pelo fundo até a data de 18.03.2022, no
importe de R$163 milhões, equivale a 59,88% do preço de aquisição
do imóvel. Com o pagamento da 1ª e 2ª tranche do imóvel, o fundo
terá o direito de recebimento do valor de R$1,2 milhões de aluguel.

BLMG11

17.03.2022: O fundo informou que a Elo Participações Ltda, locatária
do 1º ao 8º pavimentos e parte do 11º pavimento do Evolution
Corporate, situado em Barueri - SP, formalizou a rescisão parcial da
locação. A locatária devolveu os conjuntos 201 e 202 no edifício, cuja
metragem total soma 878,12 m², e após a devolução, a taxa de
vacância do portfólio será de 15,63%, o que representa um aumento
de 0,97%.

HCTR11 17.03.2022: O fundo encerrou sua 12ª emissão, a captação foi no valor
de R$208 milhões.

BRCR11

18.03.2022: O fundo convidou os cotistas que tenham interesse no
exercício da função de membro do Comitê de Acompanhamento de
Cotistas da Gestora, com a função de atuar junto à Gestora em certas
pautas. Os interessados devem enviar seus dados pessoais até o dia
24.03.2022. O Comitê não detém caráter deliberativo e seus
membros não receberão remuneração.

VIFI11

18.03.2022: O fundo reforçou a informação acerca do período de
manifestação e procedimentos da cisão parcial do fundo, de modo
que os cotistas que optarem por migrar para o FIM Aberto ou VIFI2,
conforme o caso, deverão encaminhar os documentos ao
administrador, preferencialmente na mesma data de envio da
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respectiva manifestação junto ao agente de custódia, mas, em
nenhuma hipótese, após a data de 23.03.2022, por meio do endereço:
cisãovifi@brltrust.com.br.
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Youtube Instagram Telegram

1milhaocom30 @simpla.club t.me/simplaclub
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https://www.youtube.com/c/1milhaocom30
https://www.instagram.com/1milhaocom30/live
https://t.me/o1milhaocom30
https://www.youtube.com/c/1milhaocom30
https://www.instagram.com/1milhaocom30/live

