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https://www.youtube.com/watch?v=beiIjTVtC0k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=XGSMuMIueFI
mailto:ri@airealestate.com.br?subject=AIEC11%20|%20Contato
http://www.airealestate.com.br/
mailto:ri@airealestate.com.br?subject=AIEC11%20|%20Contato
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https://www.google.com/maps/@-23.623228,-46.7010915,3a,75y,166.04h,107.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1so7HIeZE-BGcUO_6AC7GmpA!2e0!7i13312!8i6656
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=120070&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=120073&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=121670&cvm=true
https://www.google.com/maps/@-23.623228,-46.7010915,3a,75y,166.04h,107.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1so7HIeZE-BGcUO_6AC7GmpA!2e0!7i13312!8i6656
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https://www.google.com/maps/@-22.9126501,-43.1737796,3a,75y,342.92h,120.77t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFARnKOnVMv31ATpz-73bQA!2e0!7i16384!8i8192
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=118201&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=121670&cvm=true
https://www.google.com/maps/@-22.9126501,-43.1737796,3a,75y,342.92h,120.77t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFARnKOnVMv31ATpz-73bQA!2e0!7i16384!8i8192


  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=142959&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=140652&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=138018&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=138017&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=136315&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=131911&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=130935&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=129397&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=127391&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=125873&cvm=true
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=125412&cvm=true


 

 

 

 

Informações importantes 

Este material não deve ser considerado como única fonte de informações no processo decisório do investidor. Antes de 
tomar qualquer decisão, o investidor deverá realizar uma avaliação detalhada do produto e seus respectivos riscos, 
considerando seus objetivos pessoais e perfil de risco. Não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a 
partir de seu desempenho passado. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do Fundo, do Formulário de 
Informações Complementares e dos fatores de risco a ele aplicáveis.  

Este material tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo e não deve ser entendido como oferta, 
recomendação ou análise de investimento ou ativos, material promocional, solicitação de compra ou venda. 
Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas 
a aspectos jurídicos, incluídos aspectos de direito tributário e das sucessões. As informações veiculadas, os valores e as 
taxas são referentes às datas e às condições indicadas no material e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. 
As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a 
situação financeira ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não 
constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou 
sugerem a existência de garantia de resultados ou isenção de risco para o investidor. O administrador do Fundo e a 
Autonomy não se responsabilizam por erros ou omissões neste material ou pelo uso das informações nele contidas. 
Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato 
ou fato de profissionais e especialistas por eles consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia 
de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por 
qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura 
cuidadosa tanto do prospecto e do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e 
à política de investimento do Fundo, bem como às disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este 
está exposto. Riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades 
associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas 
patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente à tomada de 
decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos 
investimentos e ativos mencionados neste material. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial 
deste material, sem a prévia e expressa concordância da Autonomy. Em caso de dúvidas, os canais acima estão disponíveis 
para contato com a Autonomy. 

Autonomy Investimentos 
airealestate.com.br 

Contato 
ri@airealestate.com.br 

http://www.airealestate.com.br/
mailto:ri@airealestate.com.br?subject=AIEC11%20|%20Contato

