RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/MF Nº 29.299.737/0001-39
SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201,
Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.113.876/0001-91 (“Administradora”), na qualidade de
administradora do RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
(“Fundo”), inscrito no CNPJ sob o nº 29.299.737/0001-39, vem, nos termos do artigo 41, VI da Instrução CVM nº
472/08, enviar o sumário das decisões tomadas pela assembleia geral de quotistas realizada no dia 12 de dezembro
de 2018 (“Assembleia”).
Em função da natureza das deliberações constantes da ordem do dia da Assembleia, para sua aprovação e
efetivação, seriam necessárias a concordância e anuência da maioria dos votos dos Cotistas presentes.
Instalada a Assembleia e dado início às deliberações, a totalidade dos cotistas presentes, que representam 2,29%
(dois vírgula vinte e nove) da totalidade das quotas em circulação, decidiu aprovar:
a) com relação ao item (i) da ordem do dia da Assembleia, a instalação do Comitê de Investimentos do Fundo, nos
termos do artigo 7.9 e seguintes do Regulamento do Fundo, com a seguinte composição:
Membros indicados pelo Gestor:
(i) Regis Dall’Agnese, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º
10.489.769-12 (SSP/RS), inscrito no CPF/MF sob o n.º 895.514.000-20; e
(ii) Marcio Rocha, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.008.068-1
(SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 335.885.788-38.
Membros indicados pela Turim 21 Investimentos Ltda.:
(iii) Eduardo Gomes de Almeida, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
3.811.401 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 625.930.137-53;
(iv) Leonardo Martins Moraes, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº
11330229-3 (DIC/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 086.714.707-50; e
(v) Alexia Dalcanale Bergallo, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.678.6664 (DIC/ RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 128.502.017-07.
b) com relação ao item (ii) da ordem do dia da Assembleia, a ratificação dos atos eventualmente praticados pelo
Gestor do Fundo até a instalação do Comitê de Investimentos.
Informamos que a ata será disponibilizada no sistema Fundos Net e no site desta Administradora no prazo de 8
(oito) dias, conforme disposto no artigo 41, II da ICVM 472/08.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

Oliveira Trust DTVM S.A.
Administradora do Fundo

