


HGPO11 29.03.2022 - O fundo aprovou a alienação do Ed. Metropolitan e do
Ed. Platinum e, posteriormente, a liquidação do fundo.

RECT11

29.03.2022 - O fundo concluiu a aquisição dos escritórios números
41, 42, 43, 51, 52, 53, 61 e 62. Eles estão localizados na Torre Rio Claro
Offices. O preço de aquisição foi de R$57.029.565,00 e a ABL total
dos imóveis é de 2.426,79 metros quadrados. Com a conclusão da
transação, a área bruta locável total do fundo passa a ser de 92.997
metros quadrados. A taxa total de vacância do portfólio do fundo
passa a ser de 15,22%.

MCCI11
29.03.2022 - O fundo aprovou a 6ª emissão de cotas com o preço de
R$102,98 por cada nova cota. O valor referente às taxas por cota é de
R$2,98.

KNSC11 30.03.2022 - O fundo anunciou o encerramento da 4ª emissão de
cotas com a captação de R$480.000.013,40.

NSLU11
31.03.2022 - O fundo anunciou a 3° emissão de cotas para a
captação de R$26.299.872,00. A nova cota custará R$ 145,37. O valor
referente às taxas por cota é de R$1,37, com data-base estipulada
em 31.03.2022.

ARRI11
31.03.2022 - O fundo anunciou a 3ª emissão de cotas com o intuito
de captar R$60.000.247,25. A nova cota custará R$95,21 com
data-base estipulada em 06.04.2022.

VGIP11 31.03.2022 - O fundo convocou a AGE para aprovação da 7ª emissão
de cotas. O intuito é a captação de R$255 milhões em oferta restrita.

RECT11 01.04.2022 - O Fundo formalizou a renovação do contrato de
locação, pelo prazo de 36 meses, com a empresa AGP Tecnologia
em Informática do Brasil Ltda., para a locação parcial do 16º andar
da Torre Norte do Ed. Canopus Corporate Alphaville, localizado em
Barueri - SP. A área alugada corresponde a 568,61 m², e com essa
renovação, a taxa de vacância do portfólio permanece inalterada em
15,22%.

RBCO11 01.04.2022 - A inadimplência de um locatário do setor de tecnologia
do Ed. Rachid Saliba representou um decréscimo de
aproximadamente R$0,09 por cota na receita imobiliária recebida
pelo fundo no mês março de 2022.
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VLOL11 01.04.2022 - A inadimplência de um locatário do setor de
consultoria representou um decréscimo de aproximadamente
R$0,08 por cota na receita imobiliária recebida pelo fundo no mês
março de 2022. De acordo com o fundo, a inadimplência ocorreu
devido a uma falha operacional no sistema de pagamento do
locatário e espera-se que o valor devido seja pago nos próximos
dias.

RBRL11 01.04.2022 - O fundo concluiu a aquisição de 50% do parque
logístico FW5, localizado em Extrema - MG.

PLOG11 01.04.2022 - O fundo aprovou a 7ª emissão de cotas, no montante
de de R$300.000.046,08. O preço da nova cota será de R$99,40.
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