FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ELDORADO
CNPJ/MF nº 13.022.994/0001-99
INFORMAÇÕES DO ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS
DISTRIBUÍDA COM ESFORÇOS RESTRITOS

OFERTANTE
Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ELDORADO
CNPJ: 13.022.994/0001-99
Tipo societário: Fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado
Página na rede mundial de computadores:
http://riobravo.com.br/EstrategiasInvestimento/Paginas/FII-Eldorado.aspx
EMISSOR
Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ELDORADO
CNPJ: 13.022.994/0001-99
Tipo societário: Fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado
Página na rede mundial de computadores:
http://riobravo.com.br/EstrategiasInvestimento/Paginas/FII-Eldorado.aspx
Nome do intermediário líder e das demais instituições intermediárias envolvidas na distribuição,
se houver:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
DADOS DA OFERTA
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 15
Espécie: Cotas
Classe: Única
Forma: Nominativa e escritural
Preço unitário: R$924,54 (novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
Valor total subscrito ou adquirido na oferta:
Data de início da oferta: 14 de fevereiro de 2017
Data de encerramento da oferta: 17 de fevereiro de 2017

Dados finais de colocação, nos termos do Anexo VII da Instrução CVM nº 400, 29 de dezembro de
2003, conforme alterada:
Destino de Colocação

Número de

Quantidade

Valor Total da

Subscritores

Subscrita

Subscrição (R$)

-Pessoas físicas

-

-

-

-Clubes de investimento

-

-

-

-Entidades de previdência privada

-

-

-

-Companhias seguradoras

-

-

-

-Investidores estrangeiros

-

-

-

-Instituições intermediárias

-

-

-

-

-

-

-Demais instituições financeiras

-

-

-

-Demais pessoas jurídicas ligadas à

-

-

-

-Demais pessoas jurídicas

1

15

13.868,10

-Sócios, administradores,

-

-

-

1

15

R$ 13.868,10

-Fundos de investimento

participantes do consórcio de
distribuição
-Instituições financeiras ligadas à
emissora ou aos participantes do
consórcio

emissora ou aos participantes do
consórcio

empregados, prepostos e demais
pessoas ligadas à emissora ou aos
participantes do consórcio
Total
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