
 

 

São Paulo, 28 de abril de 2016. 

Aos 

Senhores Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis 

 

 

Ref.: Deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas do Fundo de 

Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis realizada em 28 de abril de 2016. 

 

 

Prezado(a) Cotista, 

 

A Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de 

instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING 

PÁTIO HIGIENÓPOLIS ("Fundo"), vem, pela presente, informar aos senhores cotistas acerca 

das deliberações discutidas e aprovadas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada 

no dia 28 de abril de 2016.  

Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem 

do dia, e: 

 
(i) Em pauta ordinária, os cotistas do Fundo, deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer 

restrições, aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 

de dezembro de 2015, cuja cópia permanecerá à disposição dos cotistas na sede da 

Administradora; e 

(ii) Em pauta extraordinária, o Sr. Newton Simões Filho pediu a palavra e prestou 

esclarecimentos, informando da conclusão dos trabalhos de governança, conforme 

aprovado na assembleia realizada em 26/10/2015. Dito isto, sugeriu que tais trabalhos 

fossem apresentados aos cotistas com o objetivo de discussão dos mesmos em 

assembleia geral extraordinária a ser convocada para este fim. Ainda, findado seu 

mandato como representante de cotistas, sugeriu que o Fundo permanecesse sem um 

representante de cotistas até a referida assembleia, quando então, os cotistas deliberarão 

pela eleição de um novo representante, caso seja este o entendimento dos mesmos. 

Assim, os cotistas do Fundo deliberaram, por unanimidade, pela não nomeação, neste 



 

 

momento, de um novo representante de cotistas, sendo que esta matéria deverá ser 

tratada na próxima assembleia a ser realizada, que tratará sobre os resultados e discussão 

do plano de governança do Fundo. 

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

esclarecimentos que se façam necessários. 

 

São Paulo, 28 de abril de 2016. 

Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. 

instituição administradora do 

Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis 


