
 
São Paulo, 17 de Junho de 2021. 

REF.: ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
 
Prezado(a) Cotista, 
 
Vimos, pela presente, informar as deliberações tomadas na Assembleia Geral de Cotistas do SAFRA GALILEO AB FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ Nº 08.935.353/0001-95  (“FUNDO”), realizada na 
Avenida Paulista, 2150, 14º andar, Sala 1, São Paulo-SP, em 04 de Junho de 2021. 
 
Após recebidos, computados e registrados os votos válidos,  foram aprovadas as seguintes matérias: 

 

1)  Cisão Total do Patrimônio Líquido do FUNDO, com base na posição de fechamento na Data da Reestruturação, com versão das 

04 (quatro) parcelas cindidas em 04 (quatro) novos FIC FIMs, segregando os cotistas com base em suas características e 

segmentação, sendo o FUNDO extinto de pleno direito. 

a. Uma parcela do patrimônio do Fundo será vertida para o SAFRA GALILEO PB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 

DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob n.º 41.091.147/0001-11, e corresponderá a 

100% (cem por cento) da posição detida pelos Cotistas do FUNDO classificados no Segmento PRIVATE BANKING, 

conforme identificado e registrado nos sistemas internos da Administradora na Data da Reestruturação;  

b. Uma parcela do patrimônio do Fundo será vertida para o SAFRA GALILEO AG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 

DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob n.º 41.091.129/0001-30, e corresponderá a 

100% (cem por cento) da posição detida pelos Cotistas do FUNDO classificados no Segmento AGÊNCIAS, conforme 

identificado e registrado nos sistemas internos da Administradora na Data da Reestruturação; 

c. Uma parcela do patrimônio do Fundo será vertida para o SAFRA GALILEO PJ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 

DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob n.º 41.091.178/0001-72, e corresponderá a 

100% (cem por cento) da posição detida pelos Cotistas do FUNDO classificados no Segmento EMPRESAS, conforme 

identificado e registrado nos sistemas internos da Administradora na Data da Reestruturação;  

d. Uma parcela do patrimônio do Fundo será vertida para o SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES II FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob n.º 

41.820.558/0001-09, e corresponderá a 100% (cem por cento) da posição detida pelos Cotistas do FUNDO 

classificados no Segmento DISTRIBUIDORES, conforme identificado e registrado nos sistemas internos da 

Administradora na Data da Reestruturação. 

2) Foi aprovado o inteiro teor dos regulamentos dos FIC FIMs, cujo teor é idêntico ao do FUNDO, exceto em relação ao seu público 

alvo, conforme segmentação e classificação interna da Administradora. 

 

A Administradora do FUNDO esclareceu, ainda,  as alterações deliberadas na Assembleia Geral de Cotistas entrarão em vigor com 
base na posição de fechamento do dia 23 de julho de 2021 (“Data da Reestruturação”). 

 

A ADMINISTRADORA esclarece que, em razão da declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde decorrente do novo 
Coronavirus (Covid-19) e, em cumprimento às orientações fornecidas pelo Ministério da Saúde e pelo Governo Estadual no sentido 
de que sejam evitadas aglomerações, a presente Assembleia foi realizada sem a presença física dos cotistas, os quais se fizeram 
presentes, exclusivamente, por meio das manifestações de voto por eles previamente enviadas, sem prejuízo do cumprimento, pela 
ADMINISTRADORA, de todos os requisitos formais estabelecidos pela norma aplicável. 
 
Atenciosamente, 

 
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA  

Administradora 
 
 

Sede da Administradora: Avenida Paulista, nº 2100, cidade e Estado de São Paulo. 
SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 h por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria: (caso já 

tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. 


