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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA
CNPJ/MF nº 15.576.907/0001-70 

ISIN Cotas: BRAGCXCTF003 
Código negociação B3 – Brasil, Bolsa, Balcão: AGCX11

RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Instituição Administradora do

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição 
financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º 
andar, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81 (“Administradora”), na qualidade de 
instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 15.576.907/0001-70  (“Fundo”), vem, por meio deste, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM 
n° 472/08, conforme alterada, comunicar a prorrogação do prazo da Consulta Formal nº 01/2018 (“Consulta”).

A Consulta foi aberta pela Administradora no dia 16 de março de 2018, com prazo para envio da carta resposta 
até o dia 27 de abril de 2018. No entanto, as cartas de divulgação da Consulta ainda não foram recebidas por 
todos os cotistas do Fundo, motivo pelo qual a  Administradora decidiu prorrogar o prazo de envio dos votos 
para o dia 18 de maio de 2018, para garantir tratamento igualitário aos cotistas do Fundo e permitir maior 
tempo para apreciação dos temas. O resultado desta consulta será divulgado em até 2 dias úteis após o encer-
ramento do prazo para envio dos votos e será disponibilizado no site da Administradora e na B3.

Adicionalmente, informamos que a prorrogação do prazo não prejudicará o computo dos votos encaminhados 
até o momento à Administradora, não sendo necessário reenvio das cartas resposta pelos cotistas que já se 
manifestaram.

O material pertinente à Consulta, inclusive o modelo de carta resposta, pode ser encontrado no site da B3 ou 
no site da Administradora 
(https://www.riobravo.com.br/EstrategiasInvestimento/Paginas/FII-AgenciasCaixa.aspx). 

Por fim, a Administradora ressalta que, em complemento à teleconferência realizada no dia 10 de abril de 2018, 
será realizada nova teleconferência no dia 19 de abril de 2018, às 15 horas, na qual serão melhor explanadas as 
pautas de deliberação propostas na Consulta. 

Caso necessitem quaisquer esclarecimentos adicionais, os cotistas poderão entrar em contato nos meios 
abaixo:

E-mail: RI@riobravo.com.br
Endereço: Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 3º andar, Vila Olímpia
São Paulo, SP – CEP 04551-065
Atendimento ao Investidor: (11) 3509 - 6620

São Paulo, 18 de abril de 2018


