
 
São Paulo, 03 de janeiro de 2023. 

 
REF.: ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

 
Prezado(a) Cotista, 
 
Vimos, pela presente, informar as deliberações tomadas na Assembleia Geral de Cotistas do SAFRA CONSUMO 
AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB, CNPJ/MF Nº 19.436.818/0001-80 (“FUNDO”), 

realizada na Avenida Paulista, 2100, 6º andar, Sala 1, São Paulo-SP, em 29 de dezembro de 2022. 
 
Após recebidos, computados e registrados os votos válidos, foi aprovada a seguinte matéria: 

 

(i) Adequação das seguintes disposições do regulamento do FUNDO, conforme segue: 
  

(a) Item 6.2. “Eventuais prejuízos decorrentes dos investimentos poderão impactar os COTISTAS na proporção de 
suas cotas, ressaltando-se que as aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia da 
ADMINISTRADORA, da GESTORA ou de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito 
– FGC.”; e  
 

(b) Item 7.12. “A ADMINISTRADORA poderá, mediante aprovação em Assembleia Geral de Cotistas, realizar o resgate 
compulsório de cotas, observado o disposto nos itens abaixo:” 

 
 

(ii) Adequação da disposição que trata da aquisição de cotas de fundos qualificados ou profissionais, presente no 
Anexo I do regulamento do FUNDO, para exclusão do “indiretamente”, conforme permissão trazida pela 
Resolução CMN 4.963/21 a seguir: 

 
 
VEDAÇÕES APLICÁVEIS A CARTEIRA DO FUNDO 
 

REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: 

(...) 

Aplicar diretamente recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento destinado exclusivamente a investidores 
qualificados ou profissionais, quando não atendidos os critérios estabelecidos em regulamentação específica; 

 
 
 

As adequações deliberadas nesta Assembleia Geral de Cotistas entrarão em vigor a partir de 03 de fevereiro de 
2023. 

 
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. 


