NOTÍCIAS DE FIIs l SEMANA 23.05 - 27.05
AQUISIÇÕES/VENDAS
●

HGRU11 (30/05): Anunciou a cessão do direito de aquisição de um imóvel no estado
do Espírito Santo de propriedade do Makro Atacadista e locado para DMA Distribuidora.
Como não houve qualquer desembolso pelo Fundo em relação ao Imóvel (exceto custos de
transação), a operação deve resultar em um lucro por regime de caixa de cerca de R$ 14
milhões, equivalente a aproximadamente R$ 0,77/cota.

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS
●

TORD11 (01/06): Informou que um conjunto de ativos de desenvolvimento do Fundo foi
reavaliado a valor justo, assim como outra parcela dos ativos da carteira foi remarcada nos
termos das respectivas demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2021. Isso
resultou na variação positiva da cota patrimonial do TORD11 de 11,95%.

●

HCTR11 (01/06): O investimento do fundo no Serra Verde FII (SRVD11) sofreu uma
reavaliação conduzida por terceiro independente, que resultou em um impacto positivo
de 1,18% na cota patrimonial do HCTR11.

DIVIDENDOS
●

JSRE11 (30/05): Decidiu pela antecipação em 5 dias úteis na data de pagamento dos
proventos, buscando alinhar com os demais FIIs listados. Tal regra passa a entrar em vigor
no mês de julho (pagamento no 10º dia útil do mês).
FIIs divulgam dividendos para o mês:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

URPR11: R$ 2,01/cota (paga 14/06)
TGAR11: R$ 1,53/cota (paga 08/06)
RBHY11: R$ 1,45/cota (paga 14/06)
ARRI11: R$ 1,41/cota (paga 07/06)
RBHG11: R$ 1,30/cota (paga 14/06)
HGLG11: R$ 1,10/cota (paga 14/06)
HCHG11: R$ 0,88/cota (paga 14/06)
TRXF11: R$ 0,85/cota (paga 14/06)
HGRU11: R$ 0,82/cota (paga 14/06)
HGRE11: R$ 0,78/cota (paga 14/06)
AIEC11: R$ 0,72/cota (paga 08/06)
JSRE11: R$ 0,49/cota (paga 22/06)
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