ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (“Fundo”)
CNPJ/ME No 34.081.054/0001-40
Fato Relevante
15 de janeiro de 2021
Prezado(a) Cotista,
O Banco Bradesco S.A., na qualidade de Administrador do Fundo, vem, pelo presente,
convidar V.Sa.(s) para participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de
Cotistas do Fundo (“Assembleia”), a ser realizada em 08 de fevereiro de 2021, a fim de
deliberar sobre:
(i) as Demonstrações Financeiras, relativamente ao exercício social findo em 31 de
março de 2020.
(ii) a partir do dia 12 de fevereiro de 2021, a alteração do regulamento do Fundo no
capítulo “Da Assembleia Geral de Cotistas”, a fim de:
a) complementar a redação do inciso I do Artigo 33 que trata do prazo de aprovação
das demonstrações contábeis do Fundo, que passará a vigorar conforme proposta.
b) alterar a redação do Artigo 44, para prever a possibilidade dos cotistas votarem por
meio de comunicação escrita ou eletrônica, bem como para prever o procedimento
para realização de assembleia por intermédio de consulta formal, que vigorarão
conforme proposta.
Diante da manutenção do cenário de pandemia do coronavírus (COVID-19) e
considerando as determinações do Ministério da Saúde e as recomendações da
Organização Mundial da Saúde em relação à aglomeração de pessoas, a referida
Assembleia não ocorrerá de forma presencial, sendo as deliberações tomadas por
intermédio do formulário constante no Anexo I, mediante envio de resposta até as
18h00 do dia 08 de fevereiro de 2021, acompanhada de documentos de identificação
e/ou comprovação de poderes, pelos seguintes meios:

(i) para o e-mail votosagc@bradesco.com.br, com o número do CNPJ/ME do Fundo no
assunto da mensagem; ou
(ii) de forma física, para o endereço: Banco Bradesco S.A. – DAC/Administração
Fiduciária - Núcleo Cidade de Deus, s/nO, Prédio Amarelo, 1O Andar, CEP: 06029-900 Vila Yara, Osasco/SP.
Adicionalmente, informamos que somente serão computados os votos dos Cotistas
que encaminharem os documentos descritos neste comunicado.
Esta convocação está disponível para consulta no endereço do FUNDO na rede mundial
de
computadores
https://www.bradescoasset.com.br/SiteBram/pt/fundos-deInvestimento/ETFs, e na página da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.
Poderão participar da Assembleia os Cotistas inscritos no registro de Cotistas do Fundo
na data da convocação desta Assembleia, seus representantes legais ou procuradores
legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.
No caso de ausência de resposta no prazo acima mencionado, o Administrador aplicará
o disposto no Artigo 30, Parágrafo Terceiro, da Instrução CVM n o 359/02, para
aprovação das Demonstrações Financeiras objeto da presente convocação.

Atenciosamente,
BANCO BRADESCO S.A.

Ao
Banco Bradesco S.A.
Núcleo Cidade de Deus, s/nO, Prédio Amarelo, 1O Andar, CEP: 06029-900 - Vila Yara,
Osasco/SP.
Ref. Manifestação de voto para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de
Cotistas do ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (“Fundo”), inscrito no
CNPJ/ME sob o no 34.081.054/0001-40
Prezado Administrador,
Segue abaixo meu voto para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas
do Fundo, convocada pelo Administrador em 15 de janeiro de 2021, a ser realizada no
dia 08 de fevereiro de 2021.
Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:
(i) Demonstrações Financeiras, relativamente ao exercício social findo em 31 de março
de 2020.
Aprovo

Reprovo

Abstenho-me

(ii) a partir do dia 12 de fevereiro de 2021, a alteração do regulamento do Fundo no
capítulo “Da Assembleia Geral de Cotistas”, a fim de:
a) complementar a redação do inciso I do Artigo 33 que trata do prazo de aprovação
das demonstrações contábeis do Fundo, que passará a vigorar conforme proposta.
Aprovo

Reprovo

Abstenho-me

b) alterar a redação do Artigo 44, para prever a possibilidade dos cotistas votarem por
meio de comunicação escrita ou eletrônica, bem como para prever o procedimento

para realização de assembleia por intermédio de consulta formal, que vigorarão
conforme proposta.
Aprovo

Reprovo

Abstenho-me

Local e Data:
Assinaturas
________________________________________________________________
Cotista:
CNPJ/ME ou CPF/ME:

