
 
São Paulo, 25 de Julho de 2022. 

 

REF.: ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
 
Prezado(a) Cotista, 
 
Vimos, pela presente, informar as deliberações tomadas na Assembleia Geral de Cotistas do SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE 
INVESTIMENTO MULTIMERCADO (“SAFRA S&P REAIS”), inscrito no CNPJ/MF sob nº 21.595.829/0001-54 (“Fundo”), realizada na 
Avenida Paulista, 2100, 6º andar, Sala 1, São Paulo-SP, em 18 de Julho de 2022. 
 
Após recebidos, computados e registrados os votos válidos, foram aprovadas as seguintes matérias: 

1) A transformação do SAFRA S&P REAIS em fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado (“FIC 
FIM”), com as seguintes alterações em seu regulamento, para adequá-lo ao novo tipo: 
 
a)  Alteração da denominação social do FUNDO para SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("SAFRA S&P REAIS FIC"); 
b)  Alteração da política de investimento, cujo o objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento 
de classes diversas e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de classes diversas, que apliquem seus 
recursos, preponderantemente, em instrumentos representativos do Índice S&P 500; 
c)  Alteração da composição da carteira constante no Anexo I ao Regulamento do FUNDO, para adequação à sua nova política de 
investimento e classificação CVM; e 
d) Manutenção de todas as regras de cotização, conversão e pagamento de resgates, data de encerramento do exercício social, 
taxas de administração totais, prestadores de serviços previstos no Regulamento do FUNDO objeto da transformação. 

 
2) Transferência privada dos ativos integrantes da carteira do SAFRA S&P REAIS, transformado em FIC, para o SAFRA S&P REAIS 
RP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 43.759.044/0001-02 (“SAFRA S&P REAIS RP” ou 
“FUNDO DE DESTINO), que também é um fundo de investimento multimercado constituído sob a forma de condomínio aberto, nos 
termos do artigo 117 da ICVM 555, conforme autorizado pela CVM através do Ofício nº 178/2022/CVM/SIN/GIFI. 

 
Cumpre destacar que, diante do crescimento do FUNDO e no intuito de melhor organizar, implementar e segmentar a estratégia de 
captação e segmentação de clientes, será constituído um novo fundo master, onde haverá a redistribuição da taxa de administração 
total da estratégia,  facilitando a organização e possibilitando a criação de novos feeders, segmentados por tipos de cliente e 
viabilizando a oferta de novos feeder com taxas de administração diferenciadas da atualmente aplicada a estratégia. 
 
Ressalta-se que as taxas totais presente na estrutura atual não sofrerão alterações. Para manter o mesmo custo de taxa de 
administração da estrutura atual, a taxa de administração no MASTER será de 0,50% a.a., enquanto a taxa de administração do SAFRA 
S&P REAIS será mínima de 0,50% a.a. e máxima de 1,00% a.a.., bem como não havendo cobrança de taxa de performance. Ainda, 
para manter o mesmo custo de custódia da estrutura atual a taxa de custódia no MASTER será de 0,03% a.a., enquanto a taxa de 
custódia do SAFRA S&P REAIS será reduzida de 0,04% a.a. para 0,01% a.a.. Desta maneira serão preservadas as taxas de 
administração, performance e custódia, a que os cotistas estavam e estarão sujeitos após a reestruturação. 
 
Após a reestruturação, o novo SAFRA S&P REAIS RP manterá suas características mais relevantes, tais como condições de resgate, 
política de investimentos, política de divulgação e taxas cobradas. 
 
Ainda, serão mantidas e inalteradas as regras de tributação aplicáveis aos fundos envolvidos e resultantes da reestruturação. 

 
As alterações deliberadas nesta Assembleia Geral de Cotistas entrarão em vigor a partir de 25 de agosto de 2022. 
 
Ratificamos que os documentos pertinentes a Assembleia Geral de Cotistas, encontram-se à disposição de V.Sa. em nosso site. 

 
 

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/Proteção de Dados: 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. 


