
 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – OURINVEST RE-I 
CNPJ/ME nº 28.693.595/0001-27 

 

FATO RELEVANTE 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – OURINVEST RE-I, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 

28.693.595/0001-27 (“Fundo”), representado por seu administrador BANCO OURINVEST S.A. 

(“Administrador”), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 78.632.767/0001-20, neste ato, comunica aos 

seus cotistas e ao mercado em geral que: 

1. Conforme Fato Relevante publicado pelo Fundo em 08/03/2022, o Fundo recebeu o valor de 

R$ 400.000,00 (“Pagamento Parcial”), para cumprimento parcial da obrigação devida pela 

Interamerican Realty Limited Liability Partnership (“Interamerican”), referente ao mês de 

dezembro de 2021, restando, ainda em aberto, o valor de R$ 257.092,99 referente àquele mês; 

2. No mês de março o Fundo recebeu mais uma parcela no valor de R$ 400.000,00 

(“Pagamento Parcial”), para cumprimento parcial da obrigação devida pela Interamerican. 

3.  Permanece em aberto o valor de R$ 1.361.209,26 (um milhão, trezentos e sessenta e 

um mil, duzentos e nove reais e vinte e seis centavos) referente aos meses de janeiro e fevereiro 

de 2022, atualizado até esta data, sem considerar o valor vincendo no mês de março de 2022. 

4. A Administração permanece envidando os melhores esforços para a  recuperação dos 

valores em aberto e, quando do fechamento do mês de março de 2022, o Fundo informará ao 

mercado, nos prazos previstos no Regulamento, os valores a serem distribuídos a título de 

distribuição de rendimentos, o qual será estabelecido considerando-se as reservas necessárias 

para o pagamento das despesas do Fundo, incluindo, sem limitação, os custos com a contratação 

de advogados e custas judiciais para adoção de eventuais medidas necessárias para a proteção 

dos interesses do Fundo e de seus cotistas. 

5.. O Administrador está à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam 

necessários e reitera que manterá os cotistas e o mercado informados sobre as providências 

adotadas no sentido de preservar os interesses do Fundo. 

 

São Paulo, 17 de março de 2022. 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – OURINVEST RE-I 
Por seu administrador Banco Ourinvest S.A. 

 


