Informações sobre Direitos - FUNDOS
Direito de preferência na subscrição de cotas
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ELDORADO
Administrador

RIO

BRAVO

DISTRIBUIDORA

INVESTIMENTOS
DE

TÍTULOS

E

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Responsável pela informação

Everton Carajeleascow

Telefone para contato

(11) 3509-6600

Ato de aprovação

Assembleia

Geral

Extraordinária

de

Cotistas
Data de aprovação

23/12/2016

Data-base

(último

dia

negociação

“com”

direito

de 23/12/2016
à

subscrição)
Quantidade

de

cotas

que 769.708

atualmente se divide o PL do fundo
Quantidade máxima de cotas a Até 17.548
serem emitidas, sem considerar os
lotes adicional e suplementar
Tratamento dispensado às sobras Caso não haja a subscrição da totalidade
de subscrição

das Cotas no Período de Preferência a
distribuição

pública

com

esforços

restritos de colocação das Cotas será
efetuada de forma discricionária pelo
Coordenador Líder junto a investidores
profissionais que demonstrem interesse
em subscrever e integralizar Cotas do

Fundo,

observado

o

disposto

no

Regulamento, na Instrução CVM nº 476
e na Instrução CVM nº 472.
Possibilidade de subscrição parcial

SIM

Valor mínimo de subscrição parcial

R$ 12.167.870,94

% de subscrição

2,28%

Preço de emissão por cota

R$ 924,54

Início do prazo de subscrição, se 31/01/2017
definido.
Fim do prazo para subscrição, se 09/02/2017
definido.
Restrição à negociação da Cessão É permitido aos Cotistas negociar ou
de Direitos

ceder, a título oneroso ou gratuito, seu
Direito de Preferência a outros Cotistas
ou a terceiros que sejam investidores
profissionais (nos termos do artigo 9º-A
da Instrução CVM nº 539, de 13 de
novembro de 2013, conforme alterada),
caso os Cotistas declinem do seu Direito
de Preferência.

Direitos das cotas emitidas em As Cotas da presente Oferta Restrita,
relação
rendimento

à

distribuição

de desde que subscritas e integralizadas,
farão jus aos rendimentos relativos ao
exercício social em que forem emitidas,
calculados pro rata temporis, a partir da
data de sua subscrição e integralização e
com direitos iguais aos das Cotas objeto
das demais emissões do Fundo.
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