RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 67.010.660/0001-24
NIRE 35.300.335.210
Comunicado ao Mercado
A RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 12
da Instrução CVM n° 358/02, conforme alterada, vem comunicar aos seus acionistas e ao
mercado em geral o recebimento de correspondência, anexa à presente, enviada pela 4UM
Gestão de Recursos Ltda. (“Gestora”), inscrita no CNPJ sob o n° 03.983.856/0001-12,
informando que os fundos de investimento geridos por esta instituição aumentaram sua
participação acionária na Companhia para nível superior a 5% (cinco por cento) do total das
ações ordinárias emitidas.
São José do Rio Preto/SP, 08 de maio de 2020
Carlos Bianconi
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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Comunicado
Curitiba, 05 de maio de 2020.
À
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
At. Sr. Carlos Bianconi
Diretor Co-Presidente e de Relações com Investidores
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500 - CEP 15085-485 - São José do Rio Preto - SP
rni.ri@rni.com.br
Prezado,
4UM Gestão de Recursos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 03.983.856/0001-12, com sede na Rua Visconde do Rio Branco, nº 1488, 4º andar, na Cidade
de Curitiba, Estado do Paraná (“Gestor”), na qualidade de gestor de carteira de valores mobiliários,
vem, para fins do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, e suas alterações posteriores, informar que os fundos de investimento sob sua
gestão (“Fundos”), em conjunto, aumentaram a quantidade total de ações ordinárias (“Ações”) de
emissão da RNI Negócios Imobiliários S.A. (“Companhia”) para 2.200.300 (Dois milhões, duzentos
mil e trezentos) Ações, correspondentes a aproximadamente 5,03% (Cinco, zero três por cento) do
total de Ações de emissão da Companhia.
O Gestor declara que este aumento de sua participação, não objetiva alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da Companhia e se enquadra nas políticas de investimentos
descritas nos regulamentos dos Fundos. Finalmente, o Gestor declara que os Fundos não detêm
debêntures conversíveis em ações da Companhia e não são parte de qualquer acordo ou contrato
que regule o exercício do direito de voto ou compra e venda de valores mobiliários de emissão da
Companhia.

Atenciosamente,

__________________________________________________________
4UM Gestão de Recursos Ltda. Ricardo Benatti Cunha
Giuliano Silvio Dedini

Ciente: __________________________
Carlos Bianconi
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