RIO BRAVO IFIX FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF n. º 17.329.029/0001-14
ISIN Cotas: BRFIXXCTF004
Código negociação B3: FIXX11
COMUNICADO AO MERCADO
A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade devidamente autorizada
pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de títulos e valores mobiliários por meio
do Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, CEP:01451-011, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
13.486.793/0001-42 (“Administradora” ou “BRL”), na qualidade de instituição administradora do RIO BRAVO
IFIX FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (anteriormente denominado FATOR IFIX FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.329.029/0001-14 (“Fundo”), nos
termos da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, vem por meio desta
comunicar que:
Em decorrência da transferência e consequente alteração da denominação social do Fundo aprovada nos
termos da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo realizada em 31 de julho de 2019, as cotas
de emissão do Fundo passarão a ser negociadas no mercado de bolsa de valores administrado pela B3 com o
novo nome de pregão “FII RIOB FF” e sob o novo código de negociação (ticker) “RBFF11”, a partir de 27 de
agosto de 2019, em substituição ao antigo código “FIXX11”.
Os bloqueios de ativos para depósito na Central Depositária da B3 emitidos pela Itaú Corretora de Valores
S/A, instituição financeira depositária das cotas de emissão do Fundo, com a antiga denominação, continuam
válidos até 26 de agosto de 2019.
Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

São Paulo, 23 de agosto de 2019.
Atenciosamente,

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Na qualidade de instituição administradora do
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