RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –
FII
CNPJ 31.161.410/0001-48
Código ISIN nº BRRBIRCTF007
Código de Negociação na B3 - “RBIR11”
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 (“Administradora”), e RB CAPITAL ASSET
MANAGEMENT LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.981.934/0001-09, na qualidade de gestora ("Gestora”) do
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –
FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 31.161.410/0001-48, realizarão Assembleia Geral Extraordinária de
Cotistas no dia 10 de julho de 2020, às 15:00h, na forma descrita no Edital de Convocação, e irão propor a
instalação do Comitê de Investimentos do Fundo, nos termos do artigo 7.9 e seguintes do Regulamento do Fundo com a
seguinte composição:
(a) Membro indicado pelo Consultor Imobiliário:
(i) Marcelo Michaluá, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG
16.623.178-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 127.314.838-06.
(b) Membros indicados pelo Gestor:
(ii) 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
(iii) 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.
O modelo de voto citado no Edital de Convocação segue na forma do Anexo I.
Sendo o que nos cumpria, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2020.

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

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

ANEXO I
MODELO DE VOTO ELETRÔNICO

À
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., administradora do RB
CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII,
CNPJ/ME nº 31.161.410/0001-48 (“Fundo”).
Ref.: Manifestação de Voto ref. Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 10 de julho de 2020.
Ordem do Dia: deliberação sobre a instalação do Comitê de Investimentos do Fundo, nos termos do item 7.9 e
seguintes do Regulamento do Fundo, com a seguinte composição:
(a) Membro indicado pelo Consultor Imobiliário:
(i) Marcelo Michaluá, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG
16.623.178-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 127.314.838-06.
(b) Membros indicados pelo Gestor:
(ii) 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/ME sob o n.º 895.514.000-20; e
(iii) Marcio Rocha, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.008.068-1
(SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 335.885.788-38.
MANIFESTAÇÃO DE VOTO:
Voto*: ( ) Favorável
( ) Contrário
( ) Abstenção

* Declaro estar ciente das hipóteses de impedimento previstas no Regulamento do Fundo e na regulamentação
aplicável. Ainda, atesto, para os devidos fins e sob as penas da lei, estar desimpedido de deliberar sobre a matéria em
questão.

Nome/Razão Social do Cotista:

Telefone:

Endereço:

Bairro:

CEP:

Cidade/UF:

Nacionalidade:

Data de Nascimento:

Estado Civil:

Profissão:

Cédula de Identidade:

Órgão Emissor

CPF/CNPJ:

E-mail:

Representantes Legais/Procurador (se for o caso, anexar instrumento de
mandato):

Cédula de Identidade:

Órgão Emissor:

Telefone:

CPF:

O Cotista do Fundo, acima identificado, reconhece,

Local e Data:

declara e afirma, de forma irrevogável e irretratável, para
todos os fins de direito, que manifesta sua vontade com
relação à Assembleia Geral Extraordinária convocada
para o dia 10 de julho de 2020, nos termos desta
Manifestação de Voto e na proporção de cotas do Fundo
detidas pelo referido Cotista e autoriza o Administrador

________________________________________

para a prática de todos e quaisquer atos necessários à
efetivação das matérias constantes da presente ordem do
dia, conforme termos e condições descritos na Proposta do
Administrador.

________________________________________
Cotista ou seu representante legal

