Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2013

REF.: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RSB1 (CNPJ/MF 14.455.699/0001-99) –
ADIAMENTO DA ASSEMBLEIA DE 19 DE SETEMBRO DE 2013

Prezado Cotista,
A NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO RSB1 (“FI RSB1”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.455.699/0001-99, vem
comunicar a V.Sas., em atendimento à solicitação feita pela maioria dos cotistas do FI
RSB1, o ADIAMENTO da Assembleia de Cotistas prevista para ocorrer no dia 19 de
setembro de 2013.
Não obstante o prazo estipulado pelos cotistas presentes para aprovação da nova versão
do Regulamento do FI RSB1, qual seja, de 30 (trinta) dias a contar da Assembleia Geral de
Cotista de 22 de agosto de 2013, informamos que este prazo fica impossibilitado de ser
cumprido em função do adiamento solicitado. Nesse sentido, serve o presente comunicado
para adicionar na Pauta da próxima Assembleia a necessidade de rever o prazo para
aprovação do citado Regulamento.
Por todo exposto, ficam estipulados os seguintes assuntos constantes da Ordem do Dia da
Assembleia de Cotistas a se realizar no dia 26 de setembro de 2013:
1-

Rever o prazo para aprovação da nova versão do Regulamento do FI RSB1; e

2Aprovar a redação do novo Regulamento do FI RSB1, elaborado em
continuidade ao processo de transformação do FI RSB1 em um Fundo de
Investimento Multimercado Crédito Privado, conforme aprovado na AGC de
22/08/2013.
Aproveitamos a oportunidade para convidar os senhores cotistas a comparecerem em
nova reunião, a ser realizada no dia 26 de setembro de 2013, às 15:30 horas, na sede da
Administradora, na Praia de Botafogo, nº 440, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro (RJ), para
aprovar a nova Minuta de Regulamento do FI RSB1.
Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente na sede da Administradora ou
pelo telefone (21) 3797-1000.

Atenciosamente,
NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administradora

