


TEPP11

04.04.2022 - O fundo informou sobre o recebimento dos valores
referentes à sentença favorável na Ação de Execução de Título
Executivo Extrajudicial em face da El Camino Foods S.A., no valor de
R$197.488,62, em que foram cobrados os valores que estavam em
aberto decorrentes do contrato de locação de 2 conjuntos do
Edifício Passarelli, contrato este que já foi rescindido. O recebimento
desses valores resultará em um impacto estimado em
aproximadamente R$0,05 por cota, que serão distribuídos dentro do
corrente trimestre.

HABT11
04.04.2022 - O fundo aprovou a sua 4ª emissão de cotas. O preço
por cota será de R$101,34 e o objetivo com essa oferta pública é a
captação de R$230 milhões.

XPLG11
04.04.2022 - O fundo concluiu a aquisição da totalidade das ações
de emissão da REC Log SP. O imóvel possui área de 393.038,89 m² e
está situado na Rodovia Anhanguera, Distrito de Perus - SP.

GCRI11
04.04.2022 - O fundo aprovou a sua 3ª emissão de cotas. O preço
por cota será de R$98,89 e o objetivo com essa oferta pública é a
captação de R$49,5 milhões.

PQDP11
05.04.2022 - O fundo aprovou a sua 3° emissão de cotas. O objetivo
é a captação inicial de R$14.001.640,00. O preço da oferta restrita por
cota será de R$1.990,00 mais a taxa de R$44,53.

JGPX11
05.04.2022 - O fundo aprovou a sua 2° emissão de cotas. O objetivo
é uma captação inicial de R$70.000.037,62. O preço da oferta
pública por cota será de R$95,18 mais a taxa de R$3,18.

IRIM11
05.04.2022 - O fundo captou R$35.392.000,00 do montante inicial
na fase de direito de preferência. Hoje, dia 5 de abril, inicia-se a fase
de direito de sobras e montante adicional, o fator de proporção é de
2,56825596411.

MCCI11

07.04.2022 - O fundo atualizou o preço das novas cotas da 6ª
emissão. Esse preço será de R$96,76, sem levar em consideração as
taxas de R$2,84. O início do direito de preferência se encerrará no
dia 19 de abril de 2022.

RECR11
07.04.2022 - O fundo aprovou a sua 12ª emissão de cotas e seu
objetivo é a captação inicial de R$249.999.960,00 através de uma
oferta restrita. O preço por cota será de R$100,45, já considerando a
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taxa de R$2,50.

CPTS11 07.04.2022 - O fundo aprovou a 12ª emissão de cotas e seu objetivo
é a captação inicial de R$305.283.000,00, através de uma oferta
restrita. O preço por cota será de R$92,79 considerando R$2,50 de
taxa.

VHGF11 07.04.2022 - O fundo anunciou o encerramento da 3ª emissão de
cotas com a captação de R$300 milhões.

EDFO11B
07.04.2022 - O fundo recebeu uma proposta de aquisição do Ed.
Ourinvest. O potencial comprador ofereceu o valor de R$51 milhões.
Caso aprovada a venda do imóvel, na sequência ocorrerá a
liquidação e extinção do fundo.
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