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São Paulo, 09 de novembro de 2021. 

Ref.: Resumo da Consulta Formal. 

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR TOP (CNPJ/ME nº 
04.875.166/0001-02). 

 

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 aos seus 
cotistas o resumo da deliberação da Consulta Formal.  

 

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. 



 

 

                                           
 

Núcleo Cidade de Deus, Osasco, SP, 27 de outubro de 2021. 
 
 
Prezado (a) Cotista, 
 
 
O Banco Bradesco S.A., com sede no Núcleo Cidade de Deus, s/no, Vila Yara, 
Osasco, SP, inscrito no CNPJ/ME sob o no 60.746.948/0001-12, na qualidade 
de Administrador do BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL 

DÓLAR TOP, inscrito no CNPJ/ME no 04.875.166/0001-02, utilizando-se da 
prerrogativa prevista no Ofício-Circular no 6/2020/CVM/SIN, de 26 de março 
de 2020, em observância às orientações de isolamento social para controle 
e prevenção da propagação do COVID-19, vem informar V.Sa.(s) que, tendo 
em vista o não recebimento de manifestação de voto no prazo indicado na 
convocação, e considerando que as Demonstrações Financeiras do Fundo, 
relativas aos exercícios sociais findos em 31 de maio de 2020 e 31 de maio de 
2021, foram disponibilizadas e não contém ressalvas, o Administrador 
declara que a Consulta Formal foi concluída e, utilizando-se da prerrogativa 
prevista no Artigo 74, da Instrução CVM no 555, de 17.12.2014, e que as 
referidas Demonstrações Financeiras foram APROVADAS.  
 
Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por intermédio do e-mail 
votosagc@bradesco.com.br, os documentos estão disponíveis para consulta 
no site do Administrador. 
 
Ressaltamos a importância de atualizar seu cadastro, conforme exigência da 
Resolução CVM no 50, de 01 de outubro de 2021 (Res. CVM 50/21) e suas 
alterações. 

 
Atenciosamente, 
 
BANCO BRADESCO S.A.  

 


