São Paulo, 07 de junho de 2019.
REF.: ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
Prezado(a) Cotista,
Vimos, pela presente, informar a deliberação tomada na Assembleia Geral de Cotistas do SAFRA EXECUTIVE
PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, inscrito no
CNPJ/MF sob n° 17.254.088/0001-70, (“FUNDO”), realizada na Avenida Paulista, 2150, 12º andar, São Paulo-SP, em
30 de maio de 2019:
CISÃO PARCIAL DO PATROMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO, com base no fechamento do dia 12 de julho
de 2019 (“Data da Cisão”), com versão da parcela cindida, representada pelos ativos em montante
correspondentes às participações dos cotistas que se enquadram como fundos de investimentos e/ou fundos
de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados pela SAFRA SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.947.853/0001-11 e/ou geridos pela
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.180.047/0001-31 e/ou suas empresas
ligadas (“Parcela Cindida”), incorporada pelo fundo SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
32.999.490/0001-78 (“FUNDO INCORPORADOR”).
No processo de cisão e incorporação da parcela cindida restou aprovado:
(a) Ratificação da nomeação da DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES, pela
Administradora, como empresa avaliadora da Parcela Cindida, a ser vertida e incorporada ao FUNDO
INCORPORADOR, a qual elaborará o respectivo laudo de avaliação com base na data de efetivação da
cisão.
(b) A relação de troca será apurada com base no Patrimônio Líquido do FUNDO e do FUNDO
INCORPORADOR na DATA DA CISÃO e constará no respectivo Laudo.
(c) Autorização da Administradora do FUNDO INCORPORADOR, para emitir cotas em valor equivalente ao
valor de mercado da Parcela Cindida, em nome dos cotistas enquadrados como fundos de investimentos
e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados pela SAFRA SERVIÇOS
DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.947.853/0001-11 e/ou geridos
pela SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.180.047/0001-31 e/ou suas
empresas ligadas, na qualidade de detentores de 100% (cem por cento) das cotas da Parcela Cindida.
Informamos que, o documento relativo à deliberação mencionada encontra-se à disposição de V.Sas. na sede da
Administradora.
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.

