
 

Safra 

Av. Paulista, 2100, Cerqueira Cesar, Cidade e Estado de São Paulo. 

 
São Paulo, 21 de outubro de 2022. 

 
 

REF.: CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NÃO PRESENCIAL  
 

SAFRA TOP MAX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 
CNPJ Nº 35.712.545/0001-05 

(“FUNDO”) 
 
Prezado(a) Cotista, 
 
Vimos, pela presente, convocá-lo(a) para manifestar-se em relação a Assembleia Geral Ordinária do FUNDO, 
prevista para 31 de outubro de 2022, a ser formalizada pelo Administrador, tendo como ordem do dia à 
aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos 
ao exercício social do FUNDO findo em 30 de junho de 2022. 
 
Importante destacar que a presente Assembleia realizar-se-á preferencialmente sem a presença física dos 
cotistas, os quais poderão encaminhar suas manifestações de voto, caso desejem, utilizando o modelo disponível 
na página do FUNDO, devendo a mesma ser devidamente assinada, acompanhada da respectiva documentação 

de identificação, e enviada exclusivamente ao endereço eletrônico (Assembleia Digital Safra 

safra_assembleia_digital@safra.com.br) até a data prevista para a Assembleia, conforme acima indicado. 
Informamos, ainda, que as demonstrações financeiras do FUNDO não contiveram opinião modificada, podendo 
ser consideradas automaticamente aprovadas, na hipótese de não haver manifestações de voto de seus cotistas, 
conforme estabelece o disposto no Artigo 74, da CVM, e alterações posteriores. 
 
Os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição de V.Sa. junto a Administradora e poderão 

ser solicitados através do contato _Asset_Produtos@safra.com.br 

 
 
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/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.   
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