À
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Rua Iguatemi, 151, 19º andar, São Paulo - SP
Ref.: Manifestação de voto para Assembleia Geral de
Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR
PROPERTIES – FII - CNPJ/ME nº 21.408.063/0001-51
Prezados Senhores,
Fazemos referência à Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES – FII - CNPJ/ME nº 21.408.063/0001-51 (“Fundo”), a ser
realizada no dia 28 de outubro de 2019, para manifestar de forma irrevogável e
irretratável, o voto do presente cotista para todos os fins de direito, na forma abaixo:
ORDEM DO DIA:
(i) Deliberar sobre a alteração do item 8.2 do Regulamento que dispões sobre a
forma de cálculo e de pagamento da Taxa de Performance devida ao Gestor, para
que passe a vigorar conforme minuta do novo Regulamento disponível para
consulta, em marcas de revisão, nos websites da Administradora, B3 e CVM:
( ) Aprovar ( ) Reprovar ( ) Abster-se
(ii) Deliberar sobre a inserção de um item 11.9.2 e a alteração do item 11.9 e 11.9.3.
do Regulamento para esclarecer melhor as condições de pagamento da
antecipação de rendimentos e para que a data base a ser considerada para fins
de pagamento de rendimentos aos cotistas seja o fechamento do 5º (quinto) Dia
Útil anterior à data de distribuição de rendimento de cada mês, de acordo com
as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas, e
pagamento no 10º Dia Útil de cada mês, conforme minuta do novo Regulamento
disponível para consulta, em marcas de revisão, nos websites da
Administradora, B3 e CVM:
( ) Aprovar ( ) Reprovar ( ) Abster-se
(iii) Alterar a redação da alínea “iv” da cláusula 12.2 do Regulamento para que a
data de corte do para o exercício do direito de preferência passe a ser a data a
ser definida pelo ato da aprovação da respectiva oferta e não mais a data da
própria aprovação:
( ) Aprovar ( ) Reprovar ( ) Abster-se
(iv) Inserir a alínea “vii” na cláusula 12.2 do regulamento para estabelecer
parâmetros para definição do valor da cota em cada nova emissão:

( ) Aprovar ( ) Reprovar ( ) Abster-se

Nome/Razão Social do Cotista:

Telefone:

Endereço:

Bairro:

CEP:

Cidade/UF:

Nacionalidade:

Data
de Estado Civil: Profissão:
Nascimento
:

Cédula de Identidade:

Órgão
Emissor

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:

CPF:

O cotista do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES – FII - CNPJ/ME
nº 21.408.063/0001-51 (“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 de Cotistas realizada no dia 28 de outubro de 2019, nos
termos desta Manifestação de Voto e na proporção de cotas do Fundo detidas pelo
referido cotista.
Local e Data:
___________________________

___________________________
[NOME]

