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FATO RELEVANTE 

 

RIO BRAVO IFIX FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  

CNPJ nº 17.329.029/0001-14 

 

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Rua Iguatemi, nº 

151 – 19º andar – Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o 

nº 13.486.793/0001-42, habilitada para administração de fundos de investimento conforme ato declaratório 

expedido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 11.784, de 30 de junho de 2011, neste ato 

representado na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de instituição administradora (“Administrador”) 

do RIO BRAVO IFIX FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento 

imobiliário, inscrito no CNPJ sob o nº 17.329.029/0001-14 (“Fundo”), em cumprimento ao quanto disposto no 

inciso XIII do §2º do art. 41 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução 

CVM nº 472”), vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral o quanto segue. 

 

Nesta data, foi formalizado Ato do Administrador, registrado nesta data sob nº 1.567.814 no 5º Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos da Cidade e Estado de São Paulo, por meio do qual o Administrador 

aprovou a realização da 2ª emissão de cotas do Fundo, em série única (“2ª Emissão”), bem como a realização 

da oferta pública de distribuição de cotas da 2ª Emissão, cuja oferta será realizada no Brasil, sob coordenação 

e distribuição de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, a ser realizada sob o 

regime de melhores esforços, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 

alterada e da Instrução CVM nº 472 e demais leis e regulamentações aplicáveis, bem como seus principais 

termos (“Oferta”).  

 

Ademais, informamos que, na presente data, foi realizado o protocolo do pedido de registro da Oferta na 

CVM.  

 

São Paulo, 20 de setembro de 2019. 

 

 

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 


