


11.05.2022

● RBRL11 - RBR LOG FII

O fundo adquiriu participação na CLI IV-ML EMPREENDIMENTO

IMOBILIÁRIO S.A. e seus respectivos imóveis. O investimento do Fundo para

este projeto, por meio da participação na companhia, é de R$5.048.031,00,

equivalente a uma fração de aproximadamente 1.800 m². Os Imóveis estão

localizados no município de São Bernardo do Campo – SP.

● HSML11 - HSI MALLS FII

O fundo firmou o protocolo de intenções de adquirir de forma indireta a

integralidade de um Shopping Center com cerca de 25 mil m² de área bruta

locável, localizado na região Sudeste do Brasil.

O preço da Aquisição será de R$322.394.356,00 a ser corrigido

monetariamente pela variação positiva do CDI desde 04/03/2022 até a data do

efetivo pagamento.

12.05.2022

● SNCI11 - SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

O fundo aprovou a sua realização da 3ª (terceira) emissão de cotas

exclusivamente junto a investidores que sejam cotistas.

O montante inicial da Oferta é de até R$100.000.000,00 e o preço de

emissão de cada nova cota será de R$100,00.
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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.
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https://www.youtube.com/c/1milhaocom30
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