


RCBR11

21.03.2022: O fundo celebrou contrato de locação com a empresa
Visagio Consultoria, cujo objeto são os conjuntos A, B e C do 2º andar
do Internacional Rio, situado na Praia do Flamengo - RJ, que
correspondem a 675,68 m² (aproximadamente 46% da área BOMA
da participação no imóvel). O contrato tem prazo de vigência de 7
anos, bem como o índice de reajuste contratado é o IPCA, prevendo
o instrumento, ainda carência inicial, que cessará no primeiro
semestre de 2023 e descontos escalonados desde o início do prazo
locatício. A vacância física projetada para o fundo passa de 28,4%
para 26,9%. A locação poderá impactar positivamente o resultado em
cerca de R$0,02 por cota, considerando o aluguel e despesas de
vacância, a partir do primeiro semestre de 2023..

BTLG11

21.03.2022: O fundo realizou o pagamento da parcela remanescente
da aquisição de três imóveis AAA localizados no Estado de São Paulo,
no valor de R$36 milhões, prevista em contrato para ser paga no
primeiro aniversário da data do fechamento da operação. Da parcela
remanescente, foi retido o importe de R$9 milhões, a ser pago após a
superação de algumas obrigações assumidas pelo vendedor.

QIRI11 22.03.2022: O fundo cancelou sua 3ª emissão de cotas.

MORC11
22.03.2022: O fundo aprovou sua 2ª emissão de cotas, por meio de
oferta restrita. O preço da nova cota será de R$100,00 (R$98,09 +
R$1,91, a título de taxa), com data base fixada em 28.03.2022 e fator
de proporção 0,65355796599.

TRXF11

23.03.2022: O fundo firmou contrato de formador de mercado com a
XP, com o objetivo de fomentar a liquidez de suas cotas na B3 e
vigorará por prazo indeterminado, a contar de 22.03.2022. A
prestação dos serviços pela XP está prevista para iniciar em
22.03.2022. A remuneração (fixa e mensal) representa R$0,002 por
cota ao mês e será arcada pelo fundo.

BRCO11

24.03.2022: O fundo informou que a locatária DHL Logistics Ltda
manifestou interesse em rescindir antecipadamente o contrato de
locação e promover a desocupação do imóvel DHL Embu até
31.03.2022, haja vista o interesse da empresa MRO Serviços Logísticos
S/A em assumir a locação do imóvel, em 01.04.2022. A multa
negociada pela rescisão antecipada será de R$1.167.703,52.
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XPCI11
24.03.2022: O fundo aprovou sua 4ª emissão de cotas, por meio de
oferta restrita. O preço de subscrição é de R$95,34 (R$94,93 + R$0,41,
a título de taxa). A data de corte foi fixada em 28.03.2022.

QIRI11

25.03.2022: O fundo informou que será restituído aos cotistas que
exerceram o direito de preferência no âmbito da 3ª emissão o
montante de R$92,47 para cada recibo de cota, isto é, o valor
principal de R$0,87 por cota, acrescido do respectivo rendimento
líquido auferido pelas aplicações do fundo nos investimentos
temporários, no valor R$1,60. Os valores serão restituídos aos cotistas
da oferta em 01.04.2022.

PACT11
25.03.2022: O fundo informou que reduzirá temporariamente a
parcela da taxa de administração, pelo período de 25.03.2022 a
30.09.2022, durante o período indicado, o montante correspondente
ao percentual de 0,765% a.a.
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