
 
 
 
 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII 

CNPJ/ME nº 15.576.907/0001-70 

ISIN Cotas: BRRBVACTF006  

Código de Negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”): RBVA11  

 

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/ME sob o nº 72.600.026/0001-81 (“Instituição 

Administradora”), na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII, inscrito no CNPJ/ME sob n° 15.576.907/0001-70 ("Fundo"), comunica aos 

cotistas do Fundo (“Cotistas”) e ao mercado em geral que a Captação Mínima foi atingida e que o período de 

distribuição de Novas Cotas Remanescentes permanece em curso. 

 

Ressaltamos que os potenciais Investidores Profissionais devem tomar sua decisão de investimento no Fundo com base, 

exclusivamente, nas informações disponíveis para acesso no site da B3 e da Instituição Administradora, no endereço: 

https://riobravo.com.br/fundo/fii-rio-bravo-renda-varejo.   

 

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos iniciados em letra maiúscula e 

utilizados neste comunicado, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Regulamento do 

Fundo, no Ato da Instituição Administradora e no Fato Relevante. 

 

A Oferta foi automaticamente dispensada do registro de distribuição pública pela CVM de que trata o artigo 19 da Lei 

do Mercado de Valores Mobiliários, e nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476. A Oferta não foi objeto de análise 

prévia pela CVM, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA ou por 

qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. 

 

A Instituição Administradora permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam 

necessários.  

 

Atenciosamente, 

 

São Paulo, 18 de dezembro de 2020.  

 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

- Instituição Administradora - 

https://riobravo.com.br/fundo/fii-rio-bravo-renda-varejo

