
 
 

 

CARTA RESPOSTA - CONSULTA FORMALIZADA N.° 01/2017 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS 
 
 

Como exercer o seu voto: 

Data limite para exercer o seu voto: 10 de março de 2017 

Apuração dos votos e divulgação do resultado: 14 de março de 2017 

Correio: para encaminhar seu voto por correio, favor preencher e assinar o formulário abaixo e encaminhar para: 

Rio Bravo / Investimentos Imobiliários 

Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Vila Olímpia - CEP: 04551-065 - São Paulo - SP 

Fax: para encaminhar o seu voto por fax, favor preencher e assinar o formulário abaixo e enviar para (11) 3509-6699.  

E-mail: favor encaminhar para fiihigienopolis@riobravo.com.br ou fi@riobravo.com.br do seu e-mail cadastrado na Rio 

Bravo, junto com cópia de documentação do cotista. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com um de nossos 

analistas pelo telefone (11) 3509-6620. 

 
 

Decisão a ser tomada pelo cotista do Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis: 

 

1. Aprovar a alteração da metodologia de cálculo da taxa de administração do Fundo, bem como respectiva 

alteração do Regulamento do Fundo, em linha com a ICVM 571, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) 

ao ano sobre o valor de mercado das cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de 

fechamento1 das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, multiplicada pelo 

total de Cotas emitidas pelo Fundo, respeitado o valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, corrigidos 

anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, na data base de 01 de fevereiro de 2017. 
 

( ) Aprovo.  

( ) Não Aprovo.  

 
 
 

Nome/Razão Social do Cotista: Telefone/Fax: 

 

Endereço: 

 

Bairro: 

 

CEP: 

 

Cidade/UF: 

 

Nacionalidade: 

 

Data de Nascimento: 

 

Estado Civil: 

 

Profissão: 

 

Cédula de Identidade: 

 

Órgão Emissor: 

 

CPF/CNPJ: 

 

E-mail: 

 
 

O cotista do Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio 

Higienópolis, acima identificado, reconhece, declara e afirma, de forma 

irrevogável e irretratável, para todos os fins de direito, que manifesta sua 

vontade com relação à Consulta Formalizada n.° 01/2017, nos termos 

desta Carta Resposta e na proporção de cotas do Fundo de Investimento 

Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis detidas pelo referido cotista. 

Loca e Data:  

 

     _______________________________ 

 

     _______________________________ 

Cotista ou seu representante legal 

                                                 
1 Ambiente administrado pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 


