
 
São Paulo, 26 de Janeiro de 2021. 

 
REF.: ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

 
Prezado(a) Cotista, 
 
Vimos, pela presente, informar as deliberações tomadas na Assembleia Geral de Cotistas do SAFRA ARQUIMEDES 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NIVEL I, CNPJ/MF Nº 17.253.801/0001-61 (“FUNDO”), realizada na 
Avenida Paulista, 2150, 14º andar, Sala 1, São Paulo-SP, em 08 de Janeiro de 2021. 
 
Após recebidos, computados e registrados os votos válidos,  foram aprovadas as seguintes matérias: 

 

1) Aprovação do exercício do voto favorável pelo ARQUIMEDES na assembleia do ARQUIMEDES MASTER relativo à admissão 
de ativos financeiros na integralização de sua carteira; e 

 
2) Aprovação da transformação do ARQUIMEDES em fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em ações 
(“FIC FIA”), com as seguintes alterações em seu regulamento para adequá-lo ao novo tipo: 

 
a) Alteração da denominação social do FUNDO para SAFRA ARQUIMEDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 

DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NIVEL I; 
 

b) Alteração da política de investimento do FUNDO, passando este a atuar no sentido de propiciar aos seus 
condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, preponderantemente, em 
cotas de fundos de investimento em ações e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de 
investimento em ações que investem em ativos de renda variável, notadamente em certificados de depósitos 
de valores mobiliários BDRs Nível 1. Não possui obrigatoriamente o compromisso em uma estratégia 
específica; e 

 
c)  Alteração da composição da carteira constante no Anexo I ao Regulamento do ARQUIMEDES, para 
adequação à sua nova política de investimento e classificação CVM;  
 

As alterações deliberadas na Assembleia Geral de Cotistas entrarão em vigor a partir de 26 de Fevereiro de 2021. 
 

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. 


