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FATO RELEVANTE
CONTRATAÇÃO DE FORMADOR DE MERCADO
A RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”), em cumprimento à Instrução
CVM nº 384, de 17 de março de 2003, conforme alterada (“ICVM 384”), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que contratou, através de Contrato de Prestação de Serviços
de Formador de Mercado (“Contrato”), a BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A (“BTG Pactual”), com sede na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, n° 3447, 14° andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 43.815.158/0001-22, para exercer a função de formador de mercado de suas ações
ordinárias, negociadas através do código RDNI3, no âmbito da Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
pelo período de 1 (um) ano, prorrogável automaticamente por iguais períodos caso não haja
manifestação de qualquer das partes em sentido contrário.
A Companhia informa que possui 15.310.176 ações ordinárias em circulação no mercado e que
não celebrou qualquer contrato regulando o exercício de direito de voto ou a compra e venda
de valores mobiliários de sua emissão com a BTG Pactual.
A contratação do formador de mercado reforça o compromisso da Companhia com seus
acionistas, tendo como objetivo fomentar a liquidez das suas ações, observando as melhores
práticas de negociação do mercado.
A BTG Pactual iniciará suas atividades como formador de mercado no dia 15 de janeiro de
2020.
São José do Rio Preto - SP, 14 de janeiro de 2020.
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MATERIAL FACT
ENGAGEMENT OF MARKET MAKER
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Company”), in compliance with CVM Instruction
384 of March 17, 2003, as amended (“ICVM 384”), hereby informs its shareholders and the
market that it has engaged, through an Agreement for Provision of Market Making Services
(“Agreement”), BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (“BTG Pactual”),
with registered office at Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3447, 14° andar, parte, Itaim Bibi,
CEP 04538-133, in the city and state of São Paulo, inscribed in the corporate taxpayers register
(CNPJ/MF) under no. 43.815.158/0001-22, to act as market maker for its common shares,
traded under the ticker RDNI3 on the Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) stock exchange, for a period
of one (1) year, automatically renewable for equal periods if neither party expresses any intent
to the contrary.
The Company informs that it has 15,310,176 outstanding common shares and that it has not
signed any agreement with BTG Pactual regulating the exercise of voting rights or the purchase
and sale of securities issued by the Company.
The engagement of the market maker reinforces the Company’s commitment to its
shareholders, in order to increase the liquidity of its shares and following the best trading
practices in the market.
BTG Pactual will begin its market maker activities on January 15, 2020.
São José do Rio Preto – SP, January 14, 2020.
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