
  
 
 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO HIGIENOPOLIS 

CNPJ/ME nº 03.507.519/0001-59 

ISIN Cotas: BRSHPHCTF008 

Código de Negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”): SHPH11 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

A RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Cj 

32. inscrita no CNPJ sob o nº 72.600.026/0001-81 (“Rio Bravo”), na qualidade de instituição administradora do FUNDO 

DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO HIGIENOPOLIS, inscrito no CNPJ/ME sob nº 

03.507.519/0001-59 (“Fundo”), nos termos da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, e 

em complemento a consulta formal publicada em 29 de março de 2021, comunica que a apresentação em vídeo com 

explanações a respeito das Demonstrações Financeiras está disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Zhu_jR8_vM 

 

Ressaltamos que como forma de facilitar o acesso dos Cotistas ao voto, será disponibilizado o serviço de voto direto 

através de uma plataforma eletrônica (“Voto Via Plataforma”). Para tanto, será encaminhado um correio eletrônico para 

que o Cotista possa se identificar por meio de CPF ou CNPJ e proceder com seu voto na matéria de Ordem do Dia. 

Os e-mails serão encaminhados levando-se em conta as informações atualizadas na base do escriturador e disponibilizada 

pela B3 S.A Brasil Bolsa e Balcão (“B3”), sendo que considera-se que estes endereços eletrônicos de origem estejam 

atualizados. Reforçamos a importância de os Cotistas manterem atualizados seus contatos em seu(s) agente(s) de 

custódia/corretora(s).  

 

Para os investidores com posição em ambiente escritural, o voto poderá ser feito via Administradora (“Voto Via 

Administradora”). Neste caso, solicita-se que o voto seja manifestado por meio do preenchimento da Carta Resposta, 

cujo modelo encontra-se disponível no site da Administradora e da CVM, acompanhado das devidas instruções para 

preenchimento e envio. Caso algum Cotista vote por ambas as formas, Voto Via Plataforma e Voto Via Administradora, 

será considerado o último voto recebido. 

 

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

 

São Paulo, 20 de abril de 2021. 

 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 

na qualidade de instituição administradora do 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO HIGIENOPOLIS 

https://www.youtube.com/watch?v=_Zhu_jR8_vM

