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COMUNICADO 

 

A Refundos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., sociedade anónima 

com sede na Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 6.º andar, 1050-121 Lisboa, registada na 

Conservatória do Registo Comercial sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 502 913 

290, com o capital social de € 375.000,00 (“Refundos”), na qualidade de entidade gestora do 

Maxirent – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado (“Maxirent”), informa, nos termos e para o 

efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 17º do 

Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, que celebrou no dia 22 de 

março de 2021, com a Rivercrown Real Estate Management, Unipessoal Lda., as seguintes 

operações sujeitas ao regime do artigo 147.º, n.º 1, alínea e) do RGOIC: 

1) As escrituras de compra e venda sobre imóveis, no seguimento da informação divulgada 

ao mercado no dia 26 de janeiro de 2021; e 

2) Uma cessão do crédito no montante total de €113.340,32 (cento e treze mil trezentos e 

quarenta euros e trinta e dois cêntimos) de que era titular o Maxirent sobre um 

arrendatário, por rendas devidas e não pagas, emergentes do contrato de arrendamento 

celebrado entre as partes em 7 de junho de 2016 e que tem por objeto o prédio sito na 

Rua Projetada ao Alto da Bela Vista, registado na Conservatória do Registo Predial Agualva 

Cacém sob o número 2246, com o artigo matricial número 1687 União das freguesias do 

Cacém e São Marcos, concelho de Sintra, um dos imóveis que foi objeto da transação 

deliberada na reunião de Conselho de Administração de 6 de janeiro de 2021, conforme 

anteriormente comunicado ao mercado, nos termos referidos no parágrafo anterior. A 

cessão de crédito à Rivercrown Real Estate Management, Unipessoal Lda. foi realizada 

pelo respetivo valor nominal. 
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