RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 17.329.029/0001-14
REF.: PROPOSTA DA ADMINISTRADORA EM RELAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
Prezados Senhores Cotistas,
A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim
Bibi, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42, devidamente credenciada
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de
carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de
2011, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do RIO BRAVO FUNDO
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob o n°
17.329.029/0001-14 (“Fundo”), nos termos do artigo 19 da Instrução CVM n° 472, de 31 de
outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472”), vem, por meio desta, apresentar a
V.Sas. proposta da Administradora em relação à ordem do dia, descrita abaixo, da Assembleia
Geral Ordinária de Cotistas do Fundo, com apuração do resultado, em 30 de abril de 2021
(“AGO”):
“Apresentação, para aprovação, das Demonstrações Financeiras do Fundo, das Notas
Explicativas e do parecer do auditor independente, todos relativos aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2020.”

PROPOSTA DA ADMINISTRADORA:
A Administradora no melhor interesse dos Cotistas do Fundo, entende que as Demonstrações
Financeiras relativas aos exercícios, findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020
devem ser aprovadas, nos termos do parecer do auditor independente, pois estão de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento Imobiliário, e ambas
foram auditadas sem qualquer apresentação de ressalvas.
Ainda, a Administradora esclarece que excepcionalmente os Cotistas deverão deliberar sobre as
contas de 2019, ainda informa que a votação e a apuração serão especificadas por ano.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na
qualidade de administradora do RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

