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São Paulo, 25 de maio de 2021. 

Ref.: Comunicado da Deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. 

IP PARTICIPACOES IPG FIC DE FIA - BDR NÍVEL I (CNPJ/ME nº 12.082.452/0001-
49)  

 

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 a ata da Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 12 de abril de 2021, às 12h00min 
(doze horas), com o respectivo resultado deliberado pelos cotistas.  

 

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. 

  



 

 

 
 

 
IP PARTICIPACOES IPG FIC DE FIA - BDR NÍVEL I 

CNPJ/MF nº 12.082.452/0001-49 

(“FUNDO”) 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

12 de abril de 2021 

 

 

Dia, Hora e Local: 

No dia 12 de abril de 2021, às 12:00 horas na sede social do BNY Mellon Serviços Financeiros 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (“Administrador” ou “BNY Mellon”), localizada 
na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ. 

 

A presente Assembleia não foi realizada de forma presencial, tendo os cotistas se manifestado 
por meio de voto escrito encaminhado ao Administrador. 

 

Mesa: 

Presidente: Thatiana França 

Secretária: Tamires Martins 

 

Convocação: 

Convocação realizada por correspondência enviada a cada cotista no dia 22 de março de 2021. 

 

Quórum: 

Cotista(s) que votou(aram) por meio de manifestação por escrito, a(as) qual(ais) se encontra(m) 
depositada(s) na sede do Administrador, tendo este(s) sido cientificado(s) das vedações 
constantes da regulamentação em vigor. 

 

Deliberações tomadas pelos cotistas: 

O(s) cotista(s) reconheceu(ram) ter(em) lido as demonstrações financeiras ora objeto de 
deliberação, tendo as referidas demonstrações financeiras sido aprovadas pelos cotistas 
participantes. 

 

Encerramento: 

Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lançada no Livro próprio. 

 

 

 

Thatiana França 

Presidente 

 

Tamires Martins 

Secretária 


