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São Paulo/SP, 19 de janeiro de 2022. 

Ref.: Convocação para Assembleia Geral Ordinária de Cotistas. 

BRASIL CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI 
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ/ME nº 14.466.945/0001-08). 

 

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 
convocação da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas que será realizada mediante envio de voto 
escrito para o administrador do Fundo, a BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA. até o dia 27 de janeiro 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, 10 de janeiro de 2022. 

 

A BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., vem, pelo presente, 

convidar V.Sa.(s) para participar da Assembleia Geral Ordinária do BRASIL CORPORATIVO 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, 

CNPJ/ME no 14.466.945/0001-08, de forma não presencial, em respeito as orientações de 

prevenção ao COVID-19,  mediante envio da presente manifestação de voto até o dia 

27/01/2022, para deliberar sobre:  

 

1) as Demonstrações Contábeis do Fundo, referente ao exercício encerrado em 

30/09/2021;        Aprovo         Reprovo       Abstém-se  

 

As Demonstrações Contábeis do Fundo (“DFs”), objeto desta Consulta Formal, encontram-

se publicadas em Informações aos Cotistas no site da 

https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/index.shtm. 

 

Solicitamos a devolução da presente manifestação devidamente assinada para o e-mail 

votosagc@bradesco.com.br acompanhada de documentos comprobatórios de poderes 

para o exercício do direito de voto. Na impossibilidade do envio de forma eletrônica, a via 

física poderá ser encaminhada para: 4010/DAC – Controle Societário – Fundos, no endereço 

Núcleo Cidade de Deus, s/no, Prédio Amarelo, 1o Andar, 06029-900 - Vila Yara, Osasco/SP. A 

ausência de manifestação no prazo acima mencionado, ensejará na aprovação automática 

das DFs do Fundo, desde que não contenham opinião modificada do auditor 

independente, nos termos do Artigo 74 da ICVM 555/14. O resultado apurado será 

comunicado em até 30 dias após o prazo de manifestação e publicado no site em referência. 

 

 

 

Assinaturas:________________________________________________________________________ 

Cotista:                                                             CPF/ME ou CNPJ/ME: 
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