RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ 29.299.737/0001-39
Código ISIN nº BRRBTSCTF002
Código de Negociação na B3 - “RBTS11”
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 36.113.876/0001-91, na qualidade de administrador (“Administrador”), e RB CAPITAL ASSET
MANAGEMENT LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.981.934/0001-09, na qualidade de gestor ("Gestor”) do
RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF
sob o n.º 29.299.737/0001-39, realizarão Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas no dia 19 de julho de 2019, às
15:00h, na Rua Joaquim Floriano, 1.052, sala 132/13º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, e irão propor: (i) a
substituição de 2 (dois) membros do Comitê de Investimentos do Fundo, nos termos do artigo 7.9 e seguintes do
Regulamento do Fundo; e (ii) a ratificação dos atos eventualmente praticados pelo Gestor e pelo Comitê de
Investimentos do Fundo até a efetiva substituição dos membros.
Com relação ao item (i) da ordem do dia, os seguintes membros serão substituídos:
(a) Alexia Dalcanele Bergallo, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.678.666-4
(DIC/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 128.502.017-07 será substituída por Lucas Panaro Moncada Leite, brasileiro,
solteiro, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade nº 21.361.481-1, expedida pela DIC-RJ em
21/09/2010, inscrito no CPF/MF sob o n° 110.918.767-03; e
(b) 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 será substituído por Fernando Verboonen, brasileiro, casado,
engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 110008364, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o
n.º 099.479.487-81.
Em caso de aprovação do item (i), a composição do Comitê de Investimentos do Fundo será:
(a) 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.
(b) 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) Fernando Verboonen, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº
110008364, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o 099.479.487-81; e
(v) Lucas Panaro Moncada Leite, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade nº
21.361.481-1, expedida pela DIC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 110.918.767-03.
Sendo o que nos cumpria, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2019.
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