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FII CARE11

Aprovação da Operação

Em assembleia realizada em meados de abril, os cotistas do CARE11 aprovaram a venda de até 40%

(734,4 mil ações) da participação que o Fundo detém no Grupo Cortel, nos próximos 12 meses. O

objetivo do desinvestimento é permitir que os investidores comecem a realizar lucro.

A Operação

O Fundo realizou, no dia 30/09/2020, a venda de 0, 24% (zero vírgula vinte e quatro por cento) de sua
participação na CORTEL HOLDING S.A., o que representa 22.805 ações ordinárias, para o ZION
CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS, conforme aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária de Cotistas, realizada em 17 de abril de 2020. As ações foram negociadas pelo valor
unitário de R$ 52,62, totalizando R$ 1.199.999,10 (um milhão, cento e noventa e nove mil,
novecentos e noventa e nove reais e dez centavos).

Dividendos

De acordo com o fato relevante disponibilizado na página da CVM¹, o pagamento dessa rodada de

vendas das ações do FII CARE11 ocorre no mês de outubro, e, após apurações de resultados,

deverá ocorrer a distribuição de dividendos aos cotistas do fundo.

Conforme Informações sobre pagamento de proventos, divulgado pela Planner Trustee, em

cumprimento ao disposto no artigo 41 da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008, conforme

alterada, foi divulgado aos cotistas e ao mercado² a apuração do valor de R$ 0,009157 por cota, a ser

distribuído como rendimento referente ao primeiro semestre de 2020. O pagamento será realizado

aos cotistas detentores de cotas em 06 de outubro de 2020 (quarto dia útil) com pagamento em até

14 de outubro de 2020 (décimo dia útil).

Links de acesso aos documentos publicados no Fundos.Net (CVM)

1 https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=119394&cvm=true

2 https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=120072&cvm=true

Venda de Participação
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O Grupo Cortel tem uma presença sólida em quatro dos
principais centros econômicos de todo o Brasil, com um
forte potencial de crescimento orgânico - a marca da
empresa é bem reconhecida e seus ativos são referência
de mercado devido à qualidade de serviços oferecidos. É
detentora de 9 empreendimentos com atividade
cemiterial, crematórios, cremapet planos funerários e
funerárias em 9 municípios.

Grupo Cortel

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=119394&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=120072&cvm=true


GRUPO CORTEL

Monumento em homenagem às vítimas da Covid-19 é inaugurado no Rio de Janeiro.
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O Crematório e Cemitério da Penitência, empreendimento o qual a Cortel Holding,

investida do Fundo Brazilian Graveyard and Death Care Services, localizado no Caju, zona

portuária do Rio de Janeiro inaugurou no último dia 20 um monumento para

homenagear as vítimas do Covid-19.

A obra tem 39 metros de comprimento e foi batizada de ‘memorial infinito’. Na peça,

familiares, amigos e entes queridos poderão escrever o nome das vítimas.



GRUPO CORTEL

DESTAQUES NACIONAIS
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DESTAQUES INTERNACIONAIS

A construção da obra ‘memorial infinito’ repercutiu na impressa nacional e

internacional. Abaixo, alguns links onde a notícia circulou:

Alguns links de acesso às notícias nacionais:

Veja

https://vejario.abril.com.br/cidade/coronavirus-memorial-mortos-covid-19/

CBN

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/316114/monumento-em-homenagem-

vitimas-da-covid-19-e-inaug.htm

Estadão

https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,cemiterio-do-rio-vai-inaugurar-

monumento-aos-mortos-pela-covid-19,70003444206

R7

https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/cemiterio-do-rio-tera-monumento-aos-mortos-

pela-covid-19-19092020

Links de acesso às notícias internacionais:

China

http://wap.br-cn.com/news/br_news/20200921/155330.html

KBC Channel

https://www.youtube.com/watch?v=L9vYT9CePKI&feature=youtu.be

CGTN

https://newsus.cgtn.com/news/2020-09-24/Rio-de-Janeiro-honors-COVID-19-victims-

U20FfaIBMI/index.html

Al Jazeera English

https://www.youtube.com/watch?v=BURQHseCBU8

https://vejario.abril.com.br/cidade/coronavirus-memorial-mortos-covid-19/
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/316114/monumento-em-homenagem-vitimas-da-covid-19-e-inaug.htm
https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,cemiterio-do-rio-vai-inaugurar-monumento-aos-mortos-pela-covid-19,70003444206
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/cemiterio-do-rio-tera-monumento-aos-mortos-pela-covid-19-19092020
http://wap.br-cn.com/news/br_news/20200921/155330.html
https://www.youtube.com/watch?v=L9vYT9CePKI&feature=youtu.be
https://newsus.cgtn.com/news/2020-09-24/Rio-de-Janeiro-honors-COVID-19-victims-U20FfaIBMI/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=BURQHseCBU8


FII CARE11

Esse material tem caráter meramente informativo. Nenhuma garantia, expressa ou implícita, pode ser
fornecida com relação à exatidão, completude ou segurança dos materiais, inclusive em suas referências
aos valores mobiliários e demais assuntos neles contidos. Os materiais disponibilizados nesse relatório não
devem ser considerados pelos receptores como substitutos ao exercício dos seus próprios julgamentos e
não suprem a necessidade de consulta a profissionais devidamente qualificados, que deverão levar em
consideração suas necessidades e objetivos específicos ao assessorá-los. Quaisquer dados, informações
e/ou opiniões estão sujeitas a mudanças, sem necessidade de notificação prévia aos usuários, e podem
diferir ou ser contrárias a opiniões expressadas por outras pessoas, áreas ou dentro da própria Planner
Corretora e/ou Zion Invest, como resultado de diferentes análises, critérios e interpretações. As
informações contidas nesse material são fornecidas somente a título de informação. Nenhuma das
informações apresentadas deve ser interpretada como proposta, oferta ou recomendação de compra ou
venda de quaisquer produtos e/ou serviços de investimento, nem como a realização de qualquer ato
jurídico, independentemente da sua natureza.

AOS INVESTIDORES É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO
REGULAMENTO DO FUNDO, ESPECIALMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”.

OS INVESTIDORES ESTÃO SUJEITOS AOS RISCOS DESCRITOS NO REGULAMENTO
DO FUNDO, OS QUAIS PODEM AFETAR A RENTABILIDADE DO FUNDO.

DISCLAMER

CONTATO

São Paulo
Avenida Horácio Láfer, 160 – 2º andar (Conj. 21)
Itaim Bibi – São Paulo, SP – Brasil
CEP 04538-080
+55 11 3165-5500
www.zioninvest.com


