
 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII 

CNPJ/MF nº 15.576.907/0001-70 

 

Proposta à Assembleia Geral Extraordinária 

a ser realizada no dia 30 de outubro de 2018. 

 

Prezado Senhor Cotista, 

 

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

(“Rio Bravo” ou “Administradora”), na qualidade de Instituição Administradora do FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII ("Fundo"), convocou em 10 de 

outubro de 2018, os cotistas do Fundo para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 

que será realizada no dia 30 de outubro de 2018, às 10:00 horas, na sede da Administradora, na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Chedid Jafet, nº 222, 3º andar, Bloco B, CEP: 

04551-065 (“Assembleia”). 

 

A Rio Bravo convocou a Assembleia pela necessidade de examinar, discutir e votar acerca da 

eleição dos membros do Comitê Consultivo do Fundo (“Comitê”), nos termos de seu Regimento 

Interno (“Regimento Interno”). 

 

Cumpre destacar que a instituição do Comitê foi devidamente aprovada pelos cotistas do Fundo, 

por ocasião da Consulta Formal nº 01/2018, conforme Fato Relevante divulgado pela 

Administradora do Fundo no dia 22 de maio de 2018. 

 

Aprovada a instituição do Comitê, a escolha e nomeação de seus membros deve ser realizada 

mediante a convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, de acordo 

com o Artigo 13.1, inciso XVII, do Regulamento do Fundo. 

 

De acordo com o Art. 6º do Regimento Interno, o Comitê será composto por até 5 (cinco) 

membros titulares, sendo que até 2 (dois) membros titulares serão indicados diretamente pela 

Administradora do Fundo e até 3 (três) membros titulares serão indicados dentre os cotistas do 

Fundo. Os membros serão eleitos através de votação aberta realizada em Assembleia 

observados os requisitos do Art. 7º do Regimento Interno. 

 

Conforme o Comunicado ao Mercado divulgado no dia 24 de agosto de 2018 e em 11 de 

setembro de 2018, foi solicitado aos Srs. Cotistas interessados em integrar o Comitê Consultivo 

do Fundo que entrassem em contato com a Administradora e encaminhassem seus dados e 

qualificação completa, bem como o currículo atualizado. 

 

 



 

 

Os currículos recebidos pela Administradora (na forma e no prazo em que foram solicitados) 

estão disponíveis até através do link: https://goo.gl/zbeqrP e permanecerão disponíveis para 

consulta até a data da Assembleia. 

 

A Rio Bravo não fará qualquer recomendação em relação à eleição dos membros do Comitê 

Consultivo a serem indicados dentre os cotistas do Fundo.  

 

Atenciosamente, 

 

São Paulo, 10 de outubro de 2018. 

 

Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

Instituição Administradora do 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII 

https://goo.gl/zbeqrP

