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FII CARE11

No primeiro relatório de 2022, apresentamos a evolução do Fundo CARE11 no mês de janeiro, além

de informar ao mercado e aos cotistas sobre os eventos que ocorreram no mês em questão, prezando pela

transparência e exatidão das informações publicadas. Para uma melhor compreensão do Fundo e sua

evolução, recomendamos a leitura dos relatórios mensais de 2021, publicados no site da Zion e em nossas

redes sociais. Desta forma, é possível compreender a estratégia de investimentos do CARE11 e as últimas

operações realizadas pelo Fundo.

Dados referentes a 31/01/2022

R$ 292.037.745,11  
Patrimônio líquido

548.250        
Volume negociado/mês

R$ 2,08                            
Cota de 
fechamento  
mercado 31/01/2022

9.393
Cotistas

R$ 8,16433900       
Cota patrimonial

35.769.919                   
Cotas em circulação

Dados referentes a 30/12/2021

R$ 284.506.127,56   
Patrimônio líquido

1.205.638        
Volume negociado/mês

R$ 2,77                           
Cota de 
fechamento  
mercado 30/12/2021

9.429
Cotistas

R$ 7,95301460      
Cota patrimonial

35.773.369                   
Cotas em circulação

-24,91% no mês



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 neste 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 Trustee 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 SUA RENTABILIDADE.
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FII CARE11FII CARE11



+55 11 3165-5500
www.zioninvest.com

contato@zioninvest.com

Avenida Horácio Lafer, 160 – 2º andar (conj. 21)
Itaim Bibi – São Paulo, SP – Brasil

CEP 04538-080

https://www.linkedin.com/company/zioninvest
https://www.instagram.com/zioninvest/

