


05.05.2022

● CORM11

O fundo teve o seu controle societário adquirido pela ASA ASSET 2

GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

● RZAK11

O fundo aprovou a sua 2ª emissão de cotas, no montante inicial de R$

150.000.030,18, pelo preço de R$ 94,22 por cota.

● ARCT11

O fundo aprovou a sua 6ª emissão de cotas, no montante inicial de

R$150.000.001,20. A oferta restrita é exclusiva aos cotistas e tem seu preço de

R$100,20 por cota.

06.05.2022

● HGRU11

O fundo concluiu a venda de uma de suas lojas localizada na Praça

Comendador José Honório, nº 207, na cidade de São Sebastião do Paraíso,

estado de Minas Gerais, locada para a Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas

Pernambucanas.

● HASF11

O fundo aprovou a sua 3ª emissão de cotas, no montante inicial de

R$150.000.072,00, pelo valor de R$93,00 por cota.
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Acompanhe o SIMPLA CLUB em todos os canais!

Youtube Instagram Telegram
1milhaocom30 @simpla.club t.me/simplaclub

Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários autônomo Gabriel Guimarães

Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 20/2021, com objetivo de orientar e auxiliar o

investidor em suas decisões de investimento; portanto, o material não se constitui em oferta de compra e venda de

nenhum título ou valor imobiliário contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de

investimento e estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de investimento,

sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez

que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis

pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de

análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive

em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas envolvidos não estão em situação que

possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse. A elaboração desse material

se deu de maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo

ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia.

3

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

