
 

 

MODELO DE CARTA RESPOSTA1 

  

 

À 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

(“Administradora”) 

 

Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Conjunto 32 

Vila Olímpia CEP 04551-065 – São Paulo – SP 

 

Ref.: Consulta Formal nº 2/2021 (“Consulta Formal”)  

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII, inscrito no CNPJ sob o nº 

15.576.907/0001-70 (“Fundo”) 

 

Prezados Senhores, 

 

Eu, NOME DO COTISTA, CPF/CNPJ nº NÚMERO DO CPF/CNPJ, venho por meio do presente apresentar voto por escrito 

nas deliberações constantes da Consulta Formal acima referida, autorizando a Administradora a realizar todas as medidas 

necessárias para a formalização da respectiva deliberação: 

 

Matéria (i): 

A alteração do item 4.10.1 do regulamento do Fundo para que passe a ter a seguinte redação: 

 

“4.10.1. Caberá à Instituição Administradora estabelecer os termos e condições aplicáveis às emissões realizadas no 

âmbito do Capital Autorizado, incluindo, sem limitação, os respectivos valores unitários das Cotas, a possibilidade de 

subscrição parcial, o montante mínimo para a subscrição das Cotas, a modalidade e o regime da distribuição de tais novas 

Cotas, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 4.10 acima. Sem prejuízo dos termos aqui estabelecidos, caso a 

Administradora opte por realizar nova emissão de Cotas do Fundo por valor unitário que, líquido dos custos da referida 

emissão, esteja abaixo de seu valor patrimonial, esta deverá ser previamente submetida à deliberação em Assembleia 

Geral de Cotistas.” 

 

 
1 INSTRUÇÕES GERAIS: Os cotistas do Fundo poderão participar da Consulta Formal ora realizada, por si, seus representantes legais ou procuradores, 
consoante o disposto no artigo 22, e seu parágrafo único, da Instrução CVM nº 472, apresentando juntamente com a Carta Resposta os seguintes 
documentos: (a) se Pessoas Físicas: documento de identificação oficial com foto; (b) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato 
social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação oficial com foto do(s) 
representante(s) legal(is); (c) se Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social 
do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação oficial com foto 
do(s) representante(s) legal(is). Caso o cotista seja representado por procurador este deverá apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo 
que o procurador deve estar legalmente constituído há menos de 1 (um) ano. 



 

 

Aprovar (   )  

Não aprovar (  ) 

Abster-me ( ) 

Abster-me por estar em situação de conflito de interesses, nos termos da regulamentação aplicável ( ) 

 

Matéria (ii): 

O pagamento, pelo Fundo, dos custos incorridos com a convocação da Consulta Formal.  

 

Aprovar ( ) 

Não aprovar ( ) 

Abster-me ( ) 

Abster-me por estar em situação de conflito de interesses, nos termos da regulamentação aplicável ( ) 

 

 

Atenciosamente,  

NOME DO COTISTA 

E-mail: E-MAIL DO COTISTA 

Telefone: (DDD) NÚMERO DO TELEFONE DO COTISTA 

 


