RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/ME 31.894.369/0001-19
Proposta à Assembleia Geral Extraordinária
Prezado Senhor Cotista,
A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., (“Administradora”), na
qualidade de administradora do RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME 31.894.369/0001-19 (“Fundo”), convocou em 01 de agosto de
2019, os cotistas do Fundo para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia, a
ser realizada em primeira convocação, às 10:30 horas do dia 16 de agosto de 2019 e, caso não
instalada, em segunda convocação às 11:00 horas do mesmo dia 16 de agosto de 2019, na cidade
de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151 – 19º andar (parte), Itaim Bibi.
A Administradora convocou a Assembleia pela necessidade de examinar, discutir e votar acerca do
desdobramento das cotas do Fundo, na proporção de 1:10, de forma que cada 1 (uma) cota do Fundo
passará a corresponder a 10 (dez) cotas, utilizando por base a posição de fechamento do Fundo em 16
de agosto de 2019, com a consequente alteração do valor base de cada cota, na mesma proporção,
permanecendo inalterado o valor do somatório das referidas cotas, visando a melhora das condições de
liquidez das cotas do Fundo. As cotas advindas do desdobramento serão da mesma espécie e classe e
conferirão aos seus titulares os mesmos direitos das cotas previamente existentes.
Tal proposta visa melhorar as condições de liquidez nas negociações das cotas do Fundo. Em sendo
aprovado o desdobramento de cotas do Fundo, uma vez que as cotas possam ser negociadas, observado
o art. 13 da Instrução CVM 476 de 16 de janeiro de 2009, as cotas passarão a ser negociadas desdobradas,
à razão de 1 para 10, conforme descrito acima, a partir do dia 11 de outubro de 2019 (inclusive).
Atenciosamente,
São Paulo, 01 de agosto de 2019.

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administradora do
RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
1

À
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Administradora”)
Administrador do RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME nº 31.894.369/0001-19 (“Fundo”).

Ref.: Manifestação de Voto ref. Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 16
de agosto de 2019.
Ordem do Dia:
(a) deliberar sobre o desdobramento das cotas do Fundo, na proporção de
1:10, de forma que cada 1 (uma) cota do Fundo passará a corresponder a 10
(dez) cotas, utilizando por base a posição de fechamento do Fundo em 16 de
agosto de 2019, com a consequente alteração do valor base de cada cota, na
mesma proporção, permanecendo inalterado o valor do somatório das
referidas cotas; e
(b) deliberar sobre a autorização à Administradora para a prática de todos
e quaisquer atos necessários à efetivação das matérias constantes da
ordem do dia, conforme termos e condições descritos na Proposta do
Administrador,
disponível
no
website:
https://www.brltrust.com.br/?administracao=fii-rb-capital-officeincome&lang=pt.
MANIFESTAÇÃO DE VOTO:
(__) SIM, aprovo;
(__) NÃO aprovo, pelo seguinte motivo:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(__) ABSTENHO-ME, por qualquer motivo.

Nome/Razão Social do Cotista:

Endereço:

Bairro:

Telefone:

CEP:

Cidade/UF:

Nacionalidade:

Data
Nascimento:

Cédula de Identidade:

Órgão Emissor

de Estado
Civil:

Profissão:

CPF/CNPJ:

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

Cédula de Identidade:

Órgão Emissor:

CPF:

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

Cédula de Identidade:

Órgão Emissor:

O Cotista do RB CAPITAL OFFICE INCOME
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
(“Fundo”), acima identificado, reconhece,
declara e afirma, de forma irrevogável e
irretratável, para todos os fins de direito, que
manifesta sua vontade com relação à
Assembleia Geral convocada para o dia 16 de
agosto de 2019, nos termos desta
Manifestação de Voto e na proporção de cotas
do Fundo detidas pelo referido Cotista e
autoriza a Administradora para a prática de
todos e quaisquer atos necessários à
efetivação das matérias constantes da
presente ordem do dia.

CPF:

Local e Data:

________________________________________

________________________________________
Cotista ou seu representante legal
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