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FATO RELEVANTE 

 

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, 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, 

bem como de acordo com a sua Política de Divulgação de Fatos Relevantes, apresentar os 

resultados acerca das matérias da consulta formal (“Consulta Formal” ou “Consulta”), convocada 

em 16 de março de 2018, nos termos do artigo 13.9 do regulamento do Fundo (“Regulamento”), 

com prazo de resposta prorrogado para 18 de maio de 2018, conforme Comunicado ao Mercado 

publicado pela Administradora em 18 de abril de 20181. 

 

Os cotistas representando 42,48% (quarenta e dois virgula quarenta e oito por cento) do total das 

cotas emitidas pelo Fundo encaminharam cartas respostas à Consulta Formal, conforme 

comprovantes arquivados na sede da Administradora.  

 

Todas as matérias foram aprovadas, conforme deliberação abaixo: 

 

(i) os cotistas representando 29,19% (vinte e nove virgula dezenove por cento) das cotas 

emitidas do Fundo votaram favoravelmente à alteração do Regulamento do Fundo;  

 

(ii) os cotistas representando 30,39% (trinta virgula trinta e nove por cento) das cotas emitidas 

do Fundo votaram favoravelmente à instituição do Comitê Consultivo; e 

 

(iii) os cotistas representando 30,39% (trinta virgula trinta e nove por cento) das cotas emitidas 

do Fundo autorizaram a Administradora a realizar todas as medidas necessárias a formalização das 

medidas indicadas nos itens acima. 

 

Para tanto, a Administradora esclarece que tomará todas as providências necessárias ao 

cumprimento das deliberações acima.  

 

 

São Paulo, 22 de maio de 2018. 

 

 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

LTDA. 

Instituição Administradora do 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA 

                                                           
1 
https://www.riobravo.com.br/EstrategiasInvestimento/FII_ArquivosProdutos/FII%20Ag%C3%AAncias%20Caixa/Fatos%20Relevantes/Consult
a%20Formalizada%20-%20altera%C3%A7%C3%A3o%20no%20prazo.pdf 


