
 

São Paulo, 13 de setembro de 2021. 

 

Aos 

Senhores Cotistas do 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO – FII 

 

 

Ref.: Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO – FII, realizada em 13 de setembro de 2021. 

 

Prezado(a) cotista, 

 

A RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de Instituição Administradora do FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO – FII, inscrito no CNPJ sob n° 

21.126.204/0001-43 ("Fundo"), vem, pela presente, informar aos senhores cotistas acerca das 

deliberações discutidas em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada em 13 de setembro 

de 2021 (“Assembleia”). 

 

59,95% (cinquenta e nove virgula noventa e cinco por cento) dos cotistas deliberaram por aprovar a 

eleição dos membros do Comitê de Investimentos do Fundo, com mandato de 02 (dois) anos, nos 

termos dos itens 19.1 e 19.2 do Regulamento do Fundo, sendo: 

 

Membros Titulares Membros Suplentes 

Marcelo Goldfarb Márcio Goldfarb 

Michel Terpins Rodrigo Terpins 

Ricardo Goldfarb Décio Goldfarb 

 

Os membros do Comitê tomam posse na presente data, mediante a assinatura dos documentos 

previstos no item 19.4 do Regulamento do Fundo, quais sejam: (a) termo de posse; (b) termo de 

confidencialidade em relação a todas as informações que tiverem acesso a respeito do Fundo e/ou em 

suas funções de membros do Comitê de Investimento; e (c) termo obrigando-se a indicarem eventual 

conflito de interesse, sempre que venha a ocorrer, hipótese em que se absterá de votar. 

 

Ficam ratificados, com efeitos retroativos, todos e quaisquer atos praticados pelos membros do 

Comitê de Investimentos, desde 19/06/2021, até a presente data. 

 

As matérias acima dependiam da aprovação por maioria de votos dos cotistas presentes, nos termos 

do Art. 13.11 do Regulamento do Fundo e Art. 20, caput, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro 

de 2008. 

 



 

Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à disposição dos Senhores para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

 

São Paulo, 13 de setembro de 2021. 

 

 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., 

Instituição Administradora do 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO - FII 


