COMUNICADO AO MERCADO
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, à Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 3º andar, CEP: 04551-065, Vila Olímpia, inscrita
no CNPJ/MF sob n.º 72.600.026/0001-81 (“Rio Bravo”), devidamente autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de administração de carteiras de títulos e
valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.044, de 12 de julho de 2000, e integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários, na qualidade de administradora de Fundos de
Investimento Imobiliários (“Fundo Imobiliário” ou “Fundos Imobiliários”), vem pela presente,
comunicar ao mercado acerca da publicação da Instrução CVM nº 571, de 25 de Novembro de 2015
(“ICVM 571”), que altera substancialmente a Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008
(“ICVM 472”), a qual disciplina os Fundos Imobiliários.
A ICVM 571 entrou em vigor em 1º de fevereiro de 2016 e tem como prazo limite para adoção 1º
de outubro de 2016, com exceção das alterações realizadas nos artigos 39 e 41, incisos V e VII da
ICVM 472, que tratam da divulgação dos informes periódicos dos Fundos Imobiliários, que entram
em vigor apenas em 1º de outubro de 2016.
Assim, esclarecemos que enquanto não for efetuada a alteração e atualização do regulamento dos
Fundos Imobiliários, com o limite de 01 de outubro de 2016, serão aplicáveis as regras da ICVM
472 em sua redação anterior à ICVM 571.
A Rio Bravo informa, ainda, que providenciará a alteração do regulamento de cada um dos seus
Fundos Imobiliários, convocando para tanto a devida Assembleia de Cotistas, momento no qual
apresentará sua proposta de regulamento com a adaptação ao estabelecido pela ICVM 571.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,
São Paulo, 11 de fevereiro de 2016.
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.

