São Paulo, 11 de agosto de 2017.
REF.: Consulta Formal - REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ nº
16.841.067/0001-99
Prezados Senhores,
A SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A. (“Administrador”), na Cidade de São Paulo, no
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 2º andar, CEP 01452-002, na
qualidade de administrador do Reit Riviera Fundo de Investimento Imobiliário – FII, inscrito no
CNPJ/MF sob n.º 16.841.067/0001-99 (“Administrador” e “Fundo”, respectivamente), vem, pela
presente, nos termos do o art. 21, da Instrução CVM 472/2008 e do artigo 34, § 6o do Fundo
(“Regulamento”), convocar todos os quotistas do Fundo a responderem a presente Consulta Formal,
que tem por objetivo deliberar sobre a seguinte matéria:
Em Assembleia Geral Ordinária
a)

Aprovação das demonstrações financeiras exercício social findo em 31.12.2016.

Procedimento de resposta à consulta
Solicitamos que sua manifestação com relação às presentes propostas seja realizada por meio de sua
assinatura e do preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída com cópia
autenticada: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a representação do quotista, incluindo,
mas não se limitando a contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações e (ii)
documento de identificação do(s) signatário(s). O não cumprimento dos requisitos deste parágrafo,
bem como o envio de respostas dúbias ou contraditórias, será considerado como discordância por
parte do quotista com relação à deliberação acima.
A presente Consulta será enviada, via e-mail, a todos os quotistas. Caso o quotista opte por responder
à presente consulta via e-mail, enviando para o Administrador a sua manifestação de voto por meio do
e-mail: administracao.fundos@socopa.com.br e com cópia para: juridico.fundos@socopa.com.br,
deverá ainda ratificar sua resposta, mediante correspondência, nos termos do parágrafo acima até o
dia 13 de setembro de 2017, para a sede do Administrador no endereço Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 1.355, 3° andar, São Paulo/SP, CEP 01452-002.
O Termo de Apuração dos votos será divulgado até o dia 15 de setembro de 2017 no endereço
eletrônico da CVM e B³ através do link: http://sistemas.cvm.gov.br/?fundosreg e no site do
Administrador através do link www.socopa.com.br. Os documentos adicionais estarão disponíveis
para consulta nos links acima indicados e anexo ao e-mail encaminhado aos cotistas da presente
Consulta Formal.
Atenciosamente.
São Paulo, 11 de agosto de 2017.
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
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ANEXO I
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ nº 16.841.067/0001-99
Com relação à matéria presente no item da Deliberação manifesto meu voto:
Em Assembleia Geral Ordinária
a)
(
(

Aprovação das demonstrações financeiras exercício social findo em 31.12.2016.
) favorável
) desfavorável ao acima elencado
NOME COTISTA

ASSINATURA
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