
 

São Paulo, 15 de agosto de 2019. 

 

Aos 

Senhores Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo 

 

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

Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo, realizada em 15 de agosto de 2019. 

 

Prezados Senhores Cotistas, 

  

A Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Administradora”), na 

qualidade de instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo, 

inscrito no CNPJ/MF sob n° 15.576.907/0001-70 ("Fundo"), nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 

n° 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472”), vem por meio desta 

informar aos senhores cotistas acerca das deliberações discutidas em Assembleia Geral Extraordinária de 

Cotistas, realizada no dia 15 de agosto de 2019 (“Assembleia”). 

 

Os Cotistas, representando 21,23% (vinte e um vírgula vinte e três por cento) do total das cotas emitidas, 

deliberaram conforme segue: 

 

(i) Os cotistas representando 21,23% (vinte e um virgula vinte e três por cento) das cotas 

emitidas do Fundo votaram favoravelmente ao item (i) da Ordem do Dia, aprovando, sem 

ressalvas, a Emissão e a Oferta, nos termos da Proposta da Administração. 

(ii) Os cotistas representando 20,21% (vinte virgula vinte e um por cento) das cotas emitidas do 

Fundo votaram favoravelmente ao item (ii) da Ordem do Dia, entretanto as alterações 

propostas no Regulamento do Fundo, quais sejam a inclusão do Capital Autorizado e 

mudanças de conformidade nesse sentido, foram reprovadas, visto que a matéria não atingiu 

o quórum qualificado de 25% das cotas emitida, exigido nos termos do art. 15, inciso VIII e § 

1º da Instrução CVM 472. 

 

Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à disposição de V.Sas. para eventuais esclarecimentos 

que se façam necessários. 

 

São Paulo, 15 de agosto de 2019. 

 

Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

Instituição Administradora do 

Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo 


