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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII 

CNPJ/MF n. º 15.576.907/0001-70 

ISIN Cotas: BRAGCXCTF003 

Código negociação B3: AGCX11 

 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

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

devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de títulos e 

valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet nº 222, 

bloco B, 3º andar, CEP: 04551-065, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81 

(“Administradora” ou “Rio Bravo”), na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.576.907/0001-70 (“Fundo”), 

comunicam, nos termos da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, que: 

 

Em 24 de agosto de 2018, a Administradora divulgou Comunicado ao Mercado com a finalidade de reunir os 

currículos dos Cotistas interessados em integrar o Comitê Consultivo do Fundo e, posteriormente, realizar a 

convocação da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo para eleição dos membros de referido Comitê.  

 

O prazo para manifestação dos interessados em participar do Comitê Consultivo do Fundo encerrou-se em 10 

de setembro de 2018, porém somente um cotista manifestou seu interesse em participar de referido comitê. 

Por esse motivo, a Administradora decidiu, para uma maior representatividade dos cotistas, estender o prazo 

para manifestação de interesse dos cotistas até o dia 30 de setembro de 2018.  

 

A manifestação de interesse dos cotistas em participar do Comitê Consultivo do Fundo por meio do envio do 

respectivo currículo deve ser encaminhada para o e-mail RI@riobravo.com.br.  
 

Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

 

São Paulo, 11 de setembro de 2018. 

 

Atenciosamente, 

 

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

instituição administradora do 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII 

mailto:RI@riobravo.com.br

