FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII
CNPJ n. º 15.576.907/0001-70
ISIN Cotas: BRRBVACTF006
Código negociação B3: RBVA11
COMUNICADO AO MERCADO
A RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar,
inscrita no CNPJ sob o nº 72.600.026/0001-81 (“Rio Bravo”), na qualidade de instituição administradora do FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII, inscrito no CNPJ sob nº
15.576.907/0001-70 (“Fundo”), nos termos da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada,
vem por meio desta comunicar a prorrogação do prazo da Consulta Formal nº 01/2020 (“Consulta”) por mais 10 (dez)
dias, até o dia 21 de março de 2020.
Com o intuito de ampliar a participação de cotistas nas deliberações propostas, a Rio Bravo optou por postergar o
prazo para participação da Consulta.
O resultado da Consulta será divulgado até o dia 24 de março de 2020, por meio de Fato Relevante disponível no
endereço eletrônico da administradora e da B3, também enviado aos Cotistas e mercado em geral via mailing. Para
cadastrar-se no mailing, clique aqui.
De forma a explanar melhor a operação e dirimir quaisquer dúvidas adicionais dos cotistas, foi adicionada à agenda mais
uma reunião presencial com a gestão, desta vez a ser realizada em um sábado:
Data: 04/03/2020

Data: 07/03/2020

Horário: 14h30

Horário: 10h

Confirmação de presença: clique aqui

Confirmação de presença: clique aqui

Endereço:
Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 3º andar, Vila Olímpia
São Paulo, SP – CEP 04551-065
Será realizada também uma transmissão via webcast para eventuais esclarecimentos e dúvidas:
Data: 19/03/2020
Horário: 10h
Link: clique aqui

Em vista da prorrogação do prazo para manifestação dos cotistas, os documentos da Consulta Formal nº 01/2020,
publicada em 23 de janeiro de 2020, foram substituídos apenas para ajuste dos prazos originalmente previstos, mas sem
nenhuma alteração nas deliberações propostas e demais informações apresentadas.
Em razão da prorrogação do prazo da Consulta acima mencionada, ficam ajustadas as demais datas do cronograma
conforme a tabela a seguir:

ETAPA

DATA

Último dia para recebimento do voto

21/03/2020

Divulgação do resultado da Consulta
Formalizada

24/03/2020

Último dia de negociação do SAAG na B3

31/03/2020

Último dia para computação dos rendimentos
do SAAG de forma separada do RBVA

31/03/2020

Data de início do fundo incorporado e
extinção do SAAG

01/04/2020

Último dia para pagamento dos rendimentos
do SAAG computados de forma separada do
RBVA aos respectivos cotistas

15/04/2020

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
na qualidade de instituição administradora do
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII

