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CNPJ nº 67.010.660/0001-24
NIRE 35.300.335.210
AVISO AOS ACIONISTAS
A RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia ou RNI”), vem comunicar aos acionistas
e ao mercado em geral, orientações adicionais para participação na sua Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária (“AGOE”) a ser realizada no dia 23 de abril de 2020, devido a pandemia do COVID19, reportada pela Organização Mundial da Saúde (“OMS”);
1 – Boletim de Voto a Distância (“BVD”)
A Companhia recomenda que a participação dos acionistas na AGOE que será realizada no dia 23 de
abril de 2020, seja feita preferencialmente à distância, a fim de evitar aglomerações nesse momento.
Diante do caráter excepcional desta situação, buscando flexibilizar a participação dos acionistas na
sua AGOE e nos termos do §2 do Art. 21-B da Instrução CVM n° 481, a Companhia ampliará
excepcionalmente o prazo de entrega do BVD à ser encaminhado diretamente à Companhia até às
16:00 horas do dia 20 de abril de 2020, independentemente do prazo estabelecido anteriormente,
observado o abaixo exposto:
(i)
(ii)

Os documentos mencionados no BVD divulgado pela Companhia poderão ser
encaminhados para o e-mail rni.ri@rni.com.br;
O BVD e a respectiva procuração, quando aplicável, poderão ser assinados digitalmente
(com certificação digital e documentação comprobatória da assinatura), sendo nesse caso
dispensado o reconhecimento de firma;

2 – Participação presencial
A Companhia esclarece ainda que, caso o acionista deseje comparecer presencialmente à AGOE,
tomará as seguintes medidas de precaução, de acordo com as recomendações da OMS, inclusive:
(i)
(ii)
(iii)

Higienização do local da reunião, equipamentos e mãos de todos os presentes;
Disponibilização de máscaras descartáveis e álcool em gel aos presentes;
Facultará aos acionistas presentes o envio da documentação de representação para o e-mail
rni.ri@rni.com.br até o horário marcado para a realização da AGOE, a fim de diminuir o
contato físico entre os presentes com a mesa que validará as documentações;

Por fim, com as medidas acima descritas, a Companhia pretende garantir o direito à participação de
todos os seus acionistas na sua AGOE, mantendo o seu compromisso de combate ao COVID-19,
preservando a saúde de todos, acionistas, colaboradores, prestadores de serviços e a comunidade em
geral.
São José do Rio Preto, 14 de abril de 2020.
CARLOS BIANCONI
DIRETOR PRESIDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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