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DISPONIBILIZAÇÃO DO HISTÓRICO DE COTAS 

PATRIMONIAIS DO FUNDO 

 

A VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

13.838.015/0001-75 e a VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 11.077.576/0001-73, ambas com sede na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, 

Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de gestora e co-

gestora, respectivamente, do VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

31.547.855/0001-60 em conjunto com a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A. com sede na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-42, 

na qualidade de administradora do Fundo, informam aos cotistas e ao mercado em geral o 

que segue: 

Em linha com as melhores práticas de governança e transparência com seus investidores e em 

função da característica do Fundo de investir em ativos financeiros, a gestora do Fundo 

passará a disponibilizar o histórico das cotas patrimoniais diárias do Fundo em seu site de 

relacionamento com investidores. 

A cota patrimonial do Fundo reflete o valor de mercado dos ativos e passivos da carteira, 

uma vez que os ativos investidos são marcados a mercado diariamente e, por este motivo, o 

entendimento da gestão é de que essa informação é relevante para o processo decisório de 

investimento no Fundo por seus cotistas. 

As cotas patrimoniais do Fundo serão disponibilizadas no site www.vifi11.com/informacoes-

aos-investidores/historico-cotas-patrimoniais após o fechamento de mercado. 

Atenciosamente,  

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2020. 
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