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CNPJ nº: 32.527.626/0001-47
NEWL11
Mensagem aos Investidores e ao Mercado
Com a conclusão deste ciclo semestral, o NewPort Logística FII se consolida como um
investimento de destaque no setor Logístico-Industrial, pelo excelente perfil de
risco/retorno advindo não apenas da geração de renda de aluguel de inquilinos com solidez
financeira, mas também da capacidade de valorização dos seus ativos.
O Fundo chega ao fim de 2021 com um portfólio de ativos de alta qualidade e bem
precificados, todos os inquilinos adimplentes e uma perspectiva de rendimentos
sustentáveis e resilientes.
Ao longo deste ano, o NEWL11 concluiu a aquisição do NewPort Log Goiânia e do NewPort
Log Sorocaba e a renovação do contrato de locação com o Grupo Brinox referente ao
NewPort Log Caxias do Sul por mais 10 anos, que foram importantes para reforçar os
fundamentos imobiliários do Fundo.
Estas ações proporcionaram maior diversificação e resiliência de seus ativos. Destacamos
que alguns desses imóveis possuem, ainda, potencial de expansão de ABL e,
consequentemente, de receita de aluguel.
Como apresentado nos últimos comunicados de rendimentos e relatórios mensais, a
equipe de gestão havia elevado no início do semestre o patamar de rendimento mensal
corrente de R$ 0,70/cota para R$ 0,75/cota. Tal decisão considerou uma projeção
conservadora e sustentável dos resultados do fundo.
Dessa forma, para o cumprimento da regra de distribuição mínima dos 95% do resultado
semestral, anunciamos a distribuição mensal extraordinária de R$1,30/cota para o
encerramento deste semestre.
A equipe de gestão prepara a entrada de 2022 com foco em aumentar os rendimentos
distribuídos no próximo semestre.
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* Farão jus aos rendimentos os titulares de cotas do fundo no fechamento do último dia de cada mês, conforme o Regulamento deste
fundo.
** Este relatório é meramente informativo e não constitui oferta, recomendação ou solicitação de investimento. A rentabilidade obtida
no passado não é garantia de rentabilidade futura. Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do
fundo antes de aplicar seus recursos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira,
de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo Garantidor de Créditos (FGC).

São Paulo, 30 de Dezembro de 2021.
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