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São Paulo/SP, 26 de abril de 2022. 

Ref.: Convocação para Assembleia Geral Ordinária de Cotistas. 

BAHIA AM MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ/ME nº 17.087.932/0001-16). 

 

Prezado(s) Sr.(s). Cotista(s), 

 

O Banco Alfa de Investimento, na qualidade de instituição financeira distribuidora de 
cotas do Fundo de Investimento em referência, vem por meio desta encaminhar a 
convocação da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas que será realizada pelo processo de 
Consulta Forma, mediante o envio de voto on-line ao Administrador do Fundo, BEM 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., até o dia 25 de 
abril de 2022.   

 

Em cumprimento ao disposto no artigo 35 da Instrução CVM nº 555, o Banco Alfa 
de Investimento disponibilizará aos cotistas que solicitarem, por intermédio de seu gerente 
de relacionamento, declaração comprovando sua titularidade de cotas, para assim exercerem 
o direito de voto. 

 

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do correio eletrônico 
alfanet@alfanet.com.br ou mediante contato com o seu executivo de relacionamento. 
 

 

Cordialmente, 

 

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.  



Osasco/SP,	07/04/2022	00:00
	
Nome/Razão	Social

BEM	DISTRIBUIDORA	DE	TÍTULOS	E	 VALORES	MOBILIÁRIOS
LTDA.,	 vem,	 pelo	 presente,	 convidar	 V.Sa.(s)	 para	 participar	 da
Assembleia	 Geral	 Ordinária	 do	 BAHIA	 AM	 MARAU	 FIC	 FIM	 -
CNPJ/ME	 No	 17.087.932/0001-16	 (“FUNDO”)	 por	 meio	 de
Consulta	 Formal,	 no	 formato	 digital,	 podendo	 manifestar	 seus	 votos
mediante	o	exercício	de	voto	online	até	o	dia	25/04/2022	00:00,
para	deliberar	sobre:
	
1	-	as	Demonstrações	Contábeis	do	Fundo,	referente	ao	exercício
encerrado	em	31/12/2021.

As	Demonstrações	Contábeis	do	Fundo	objeto	da	presente	Consulta
Formal,	 encontram-se	 disponíveis	 para	 consulta	 no	 site	 da
Administradora	 através	 do	 endereço	 eletrônico
https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/index.shtm	 ou	 no	 site	 da
CVM,	 através	 do	 endereço	 eletrônico	 www.cvm.gov.br	 no	 caminho
“Fundos	/	Consulta	a	Informações	de	Fundos	/	Fundos	de	Investimento
registrados	/	Consulte	o	Fundo	desejado”.	
	
Registre	seu	voto	acessando	a	URL	abaixo:
https://bra.assembleia.soluti.com.br/#/cotista/login

Na	 hipótese	 de	 não	 participação	 de	 cotistas	 até	 o	 prazo	 acima
mencionado,	 as	 Demonstrações	 Contábeis	 do	 Fundo	 serão
consideradas	 aprovadas	 automaticamente,	 desde	 que	 não
contenham	 ressalvas	 constante	 do	 parecer	 do	 auditor
independente,	nos	termos	do	Artigo	74	da	ICVM	555/14.	O	resultado
apurado	 na	 presente	 Consulta	 Formal	 será	 comunicado	 em	 até	 30
(trinta)	 dias	 após	 o	 prazo	 final	 de	 exercício	 do	 direito	 de	 voto	 e
publicado	no	website	da	Administradora.

		
BEM	DISTRIBUIDORA	DE	TÍTULOS	E	VALORES	MOBILIÁRIOS

LTDA.
Administradora
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