
 

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 

CNPJ/MF nº 17.098.794/0001-70 

Código ISIN nº BRCXRICTF003 

Código de Negociação na B3: CXRI11 

COMUNICADO 

Solicitação de informações/esclarecimentos adicionais 

 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio de sua Vice-Presidência de 

Gestão de Ativos de Terceiros (“Administradora”), na qualidade de administradora do CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE 

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.098.794/0001-70 (“Fundo”), vem, por 

meio desta, em resposta ao ofício 215/2017 – SAF/GAFI da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Ofício” e “B3”, respectivamente), 

prestar as seguintes informações e esclarecimentos adicionais com relação ao edital de convocação e proposta da 

administração enviados em 29 de setembro de 2017 acerca da assembleia geral extraordinária a ser realizada por meio de 

carta consulta, com prazo de resposta até 19 de outubro de 2017 (respectivamente, “Edital de Convocação” e “Proposta da 

Administração”). 

 

a) Prazo para o exercício do direito de preferência - data de início e término: 

Início previsto em 15 de janeiro de 2018 e término previsto em 26 de janeiro de 2018, porém as datas são meramente 

estimativas e sujeitas a alteração. 

 

b) Percentual de subscrição (o qual deve ser calculado da seguinte forma: %Direito de preferência = (Quantidade de cotas a 

serem emitidas/Quantidade de cotas atual) x 100): 

63% (Calculado considerando a quantidade de cotas a serem emitidas ([100.000]), dividida pela quantidade de cotas atuais 

([157.576]) x 100). 

 

c) Direito das cotas emitidas com relação aos próximos rendimentos que vierem a ser distribuídos: 

As novas cotas a serem emitidas pelo Fundo farão jus aos rendimentos relativos ao exercício social em que forem 

emitidas, que serão calculados de forma pro rata dia, a partir da data de sua subscrição e integralização, e atribuirão aos 

seus titulares direitos iguais aos conferidos pelas demais cotas de emissão do Fundo. 

 

Por fim, informamos que, nesta data, a Administradora disponibilizou aos cotistas novo Edital de Convocação e nova 

Proposta da Administração, em substituição àqueles disponibilizados em 29 de setembro de 2017. 

 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail supot02@caixa.gov.br.  

 

 

São Paulo/SP, 3 de outubro de 2017 

 

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
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