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APICE SECURITIZADORA S.A. 

CNPJ/~11' 12.130.744/0001-00 

N IRE 35.300.444.957 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 

1. DATA, HORAE LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mCs de dczcmbro de 

2018, as 11:00 horas, na Avenida Santo Amaro, n" 48, 1" andar, conjunto 12, Vila Nova 

Conceic;:iio, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, CEP: 04.506-000, sede da 

APICE SECURITIZADORA S.A. ("Companhia"). 

2 . CONVOCA<_;:AO E QUORUM: Dispensada a publica,ao do "Edital de 

Convocay:lo", em conformidade como disposto no §4 do art. 124 da Lei n° 6.404 de 15 

de dczcmbro de 1976, por cstar prcscntc a totalidade dos acionistas da Companhia, 

conforme registro de presem;:a lavrado em lino prOprio. 

3. :MESA: Sr. Fernando Cesar Brasileiro - Presidcntc, c Rodrigo Henrique Botani -

Sccrctirio. 

4. ORDEM DO DIA: Aprovac;ao: (i) da alterat;:ilo da denominayao social da 

Companhia; (ii) da alterac;ao do objeto social cia Companhia; (iii) da criac;ao dos cargos 

de Diretor de Estruturayao e OperayOes c Diretor de DistribuiyUo; (iv) da alterac;:iio da 

forma de representac;Uo da Companhia, em funyiio da criac;ilo dos novos cargos de 

diretores conforme delibeta<;iio "(iii)" acima, bern como perrnissilo para a cmissilo de 

Certificados de Recebiveis do .AgroncgOcio e de Certificados de Rcccbivcis Imobiliirio, 

gue venham a ter o regime fiduci(uio instituido com a conseyuente criac;ao do patrimOnio 

separado, scm a ncccssidade de aprovay5.o societciria espcdfica; c (v) da consolidac;ao do 

Estahlto Social para refletir as de\iberac;6cs aprovadas. 
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5. DELIBERAc;;6ES: 0 Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e, pot 

unanimidadc de YOtos dos presentes e sem quaisc.1uer restris;Oes, resolveram: 

(i) Alterar a denornina~ao social da Companhia para True Securitizadora S.A., 

passando o ~\rtigo 1o do Estatuto Social da Companhia a tcr a seguintc rcdac;:ao: 

(ii) 
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"A TRUE SECURITIZADORA S.A. i uma .wdedade por a_rifex, mm pruzo de 

durayiio indeterminado, regida pelo dzJpoxto no pre.fente E.rtatuto Soda/ e pelaJ diJpoJzf·iie.,· ie,gm~,· 

ap!iclil'ei.r, em e.peciai a I .J:i n. 6.404, de 15 de dezembm de 1976, ~·o~jOrme aiteraFOeJ 

poxterioreJ ('7...ei n. 6.404/76 'J." 

Alterar o objeto social da Companhia para: (i) securitizas:ao de creditos oriundos 

de operat;Oes imobilia.rias e securitizac;:ao de direitos credit<':Jrios do agroneg6cio, 

assim compreendida a compra, yenda e presta<;iio de garantias em crCditos 

hipotec:irios e imobiliirios, bern como em J.ireitos creditclrios do agroneg6cio; (ii) 

a aquisi<;iio de crCJ..itos imobiliirios, direitos creditOrios do agroneg6do e de 

titulos c valorcs mobiliirios; (iii) a emissiio, coloca<;ilo e distribui<;iio no mercado 

financeiro, de Certificados de Recebiveis lmobili<irios ('CRI's") e de Certificados 

de Recebiveis do A.gronegOcio ("CRA's''), podendo reali?:ar a emissao c 

colnca<;llo de outros titulns e/ ou valorcs mobiliirios; (iv) a presta<;lln de scrvi<;os e 

reali:tayio de our.ros neg6cios reladonados ao mercado secundirio de crCditos 

imobiliirios e de direitos credit<':Jrios do agroneg6cto, especialmente a 

secuntlza<;:iio de tais creditos imobiliirios e direitos credit6rios do agroneg<lcio, 

nos termos da Lei 11°. 9.514, de 20 de novembro de 1997, da Lei 11°. 11.()76, de 30 

de de:zembro de 2004 e ourras disposit;:<1es legais aplidvcis; (v) a realiza<;<'io de 

opcrac;Oes de hedge em mercados derivativos visando a cobertura de riscos na 

sua carteira de crCditos imobiliirios e de direitos credit6rios do agroneg6cio. Por 

conta disso o Artigo 3" do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte 
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''Artigo 3~ A C.Ompan/Jia !em por o~jeto .wdai (z) Xt(Uriti::::_arJo de m!ditoJ oriundoJ de 

opemrrle.r imobdiJn.aJ e Jecuritiza{Jo de direito.r credit6rio.r do t{grone._~ril:-io, assim compreendida 

a cvmpra, t~enda e preJtarilo de garantia.r em tn!dito.r bipoteairioJ e imobilidn'o.1~ bem cvmo em 

direilo.r creditdrios do agronegrfcio; (it) a aquiJi~·iio de cn!ditos imobiiidrio.1~ direito.r creditdrioJ do 

aJ',nm~grJdo e de titulo.r e tJa/ores mobt!idriM; (t'ii) a emir.riio, mlocariio e diJtn"huiriio no mermdo 

jinanreiro, de c:"'ertffkadoJ de Recebil,ei.r ImobilicinOs ("CRI~r') e de Cert!fi(adoJ de 1\ecebit'tiJ 

do _1J',ronegddo ('CJV1'J'), podendo reali:::_.ar a emisJiio e colom_(iio de ou!m.r titulo.•· e/ou 

tJa/orex mobilicirioJ; (it/) a pre.i'la{iio de semiros e realiza_r,lo de outro.r mz~dtios re!ationados ao 

menado se~Hnrlan·o de cridi!os imobiliJrios e de direitoJ mditdn'o.r do apvns~Otio, e.pecialmenle 

ii .remn'tizariio de tazS r-ridi!os imobiliJn(JJ e direilos mdiMrios do a.._~roneg6do, noJ JermoJ ria 

Lei n°. 9.514, de 20 de nmJembro de 199 7, da L..ei n°. 11.0 7 6, de 30 de dezembro de 2004 e 

oulras di.ponfiies kj!,ai1· ap!itdvei.r; (v) a rea!i::::_aydo de operarOeJ de het{~e em mmudos 

den'mtiJJOJ tJisando d cobertura de riscoJ na Jlfa carteira de r-reditos imobilidn'os e de direitos 

treditdnOs do a,gron~gdttO. "; e 

(iii) Criar os cargos na Companhia de Diretor de Estrutura<;iio e Opcra<;Oes e de 

IOO'ilJI503.1 

Diretor de Distribuidio, esse Ultimo nos tennos das InstrucOes da Comissao de 
' ' 

Valorcs ,\lobiliarios ("INCVM") n". 600/18, 539/13, 505/11 e 301/99, passando 

os ,\rtigos 15, 18 e 19 do Estatuto Social da Companhia a Yigorar com a seguinte 

reda<;iio: 

''Artigo 15. A Direloria .rerd compo.rla por, no minimo 02 (do£1) e, no mcb..·z!no, 05 (tinm) 

membroJ, adoni.i'!a.r ou niio, residenleJ no pais, eieitoJ pelo Conse!bo de Admin£rtrardo, e por 

eJte destitufl,ei.r a qua!quer tempo, para um mandata de 03 (tri.0 ano.1~ permitida a reeleiriio, 

.rendo 1 (um) um de/es de.rignado Diretor PreJtdente; 1 (um) Dire/or de Estrnturayiio e 

Opera~iieJ; e I (um) Dire tor de Di.rlribuirlio e os demaZ:r Diretores .rem de.rignardo e.lper-ffica. 
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Par8grafo Unico. Ocomndo !Jacdncza do cargo de Diretor, ott impedimenta do titular, 

mberd ao ConJel!Jo de Adminiftrayiio el~ger nom Dire/or ou de.rignar o .mb.,'fituto, que 

permanet:erd no cargo pelo prazo de ge.rtilo remane.rc'enle do Diretor JubJtituido." 

"Artigo 18. 

atribuzf'iieJ: 

Compete ao Diretor de Ef!rulura~iio e Opemdie.1~ entre outra.r 

(a) d~finir a e.rtrutura e o modelo de cada emt~ullo de CN1 'y e de CRI'.. pe!a Companhia, 

quanto ao tipo, pafor e demaiJ mndiriiu; 

(b) implementar a e.~'frutum de todaJ· m- emtJJOeJ de C~'J e de CR!'.r pela Companhia, 

obJervadaJ aJ dirpoJiriieJ na legiJlariio apliaitJel,· 

M auxiliar na (()Ordena~iio de todo.,· oJ preJtadoreJ de .~·miyv a .rerem contratado.r para a 

implementayiio de CR/j '.~· e de CRJ'J a .rerem emitzdoJ pela Companhia; 

(d) wordenar, em mn;imto mm o.r reJpedim.r partiapante.r daJ emiJ.riie.r de C1V1'J e de 

CRJ '.r, da.r auditon·aJ a Jerem rea!izadaJ, taJO aplicil!)el,· 

(e) praticar I!IJI!tl/uaiJ outroJ alo.r reladonado.r a.r a/imdadeJ de e.rtrutura?iio e emiJJiio que se 

faram nece.rsdrioJ; 

(!} ammpanhar o.r CIV1'J e de CRJ'.r emittdo.rpeia Companhia ati a data de t~emimento, 

indttJit'e mordenando o lrabalho do.r agenkr .fiduddriox e demai.r pmladore.r de Jtrviwr 

relmionadoJ tJ emi.r.riio; e 

(!j admini.rtrar o palrimdnio Jtparado de .-ada uma do.r CRA'.r e do.r CRJ'J emilidoJpeia 

Companhia ate o Jell vendmen!o." 

''Artigo 19. Compete ao Dire tor de Dt~llribuifiio da Companhia, entre ot1tra.r atn"buirOeJ: 

(a) idenq/icar, de.rentJo!wr e gerenciar o reladonamento (011/ notJOJ im•eJtidom~ oji:rtando e 

tli!J',Ociando CNA'.~· e CRJ'.r de emiJJiio da Companhia, dentro doJ pnjh e e.rtrat(~iaJ 

prn'iamente acvrdado.~· mm a Companhia; 
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(b) ,gerenciar o re/acionamen/o (Om o.r atuais im,estidores doJ CRA 1J e do.r CRI's de emiHJo 

da Companhia; 

M mmpn"r com as today as obri_ga;ifes rxm.rtanle.1· na Tnstmrllo CVA1 no 539, de 1_3 de 

nowmbro de 2013, induindo as obrigayiJes: (t) conJtanleJ .rohre o dever de t'tJ?fita{Jo da 

adequaplo doJ produto.1~ .1emiwr e operarOes ao pelji! do diente, prestando aJ i'!foJ7JJarJies 

adequadas sabre os CR1'.r e os CR!'.r que a Companhia di1ln"bua; e (b) de afender a 

padriieJ minimoJ· de i'!formayiJes aoJ inwstidores, determinados pe!a !~gi.day'/Jo, re._~u!a~Uo e 

autotregu!ardo aplitdVeiJ, Pimndo esdarm:r, no minimo, OJ n~1·cos reladonado.r ao im;estimenlo; 

(d) cumpn"r.vm todm aJ obnj,a[ile.r ron.rtanteJ da !n.rtruriio CVM n" 301, de 16 de abri! 

de 1999, induindo a.r normas que dtJpOem .robre a idenl!fimriio, o mda.rlro, o re_~tJ'tro, a.r 

opera~iieJ~ a (f)JJJunimriio, OJ liJJJiteJ e a mponsabilidade administraliPa n;[erente.r ao.r criJJJeJ· 

de "lavqgem" ou ocullariio de hem, direitoJ e tJa/ore.~~ dePmdo de.renm/ver e adotar 

prru:edimenloJ )Ormair de '~·onhefa Jell diente" (Know Your Clienl- "IQ'C'') mmpatitxi.J 

cVJJJ o _porte. volume de tramariieJ, nalureza e cvmplextdade doJ C"Rr"l '.r e doJ CRJ 'J a Jerem 

r!fi-rtadoJ pela Companhia, com o o!J'"etil!O de amtn.buir para o apninoramento das me/hom· 

prdtkaJ que diJpOem .robre a pm;en{IJO aoJ (rime.r de /mJa,gem de dinheiro ou ocultariio de bens, 

direito.r e Palore.r, buscando o monitoramen!o (()nffnuo da.r transafiie.r, de modo a o a ident~fi(ar 

aquelaJ que sJo JmpeitaJ e/ ou ittcvmpativeir mm o patrim6nio e/ ou renda de c'ada inw.rtzdor: 

(e) atmpnl· mm todaJ as obriga~5e.J con.l'!ante.r da lnJ!rtt{Jo CV.Af n" 505 de 27 de 

Jetembro de 2011, induindo normaJ de r:adastro de dimtes, de mnduta e de pap,amento e 

m·ebimenlo de tJalores apli~dPeis a intermedia(iio de operariJeJ realizadaJ com valoreJ 

mobiliJrio.J em JJJemJdoJ reJ;ulamen!adoJ de l'aloreJ mobilidrios; e 

{/} demwo!wr po!itim interna de capadtariio da equipe envolt·ida na alit,idade de 

di1tribu~rJo dos CRA 1J e do.r CRI'.r da Companhia, que preiJf!fa, no minima: (i) o 

mmprimento de toda.r aJ norma.r le,gais e re.._f!,ulamentares aplicl.iwiJ; (ti) polfti(aJ de 

im•eJtimentoJpe.fJoat~l· e de se,guranf'O da in_jbrmariio; e (tli) procedzinento.r aplimdospara k?C 

adequado. hem ovmo J.r demazJ· normas aplicadas d afil!tdade de dirMbuiyiio de CRA 1J e de 

CHI's; e mmpn·r .vm toda.r as obn"gariJeJ reladonadas mm a distribuiriio de CRA e de 

CK1, prevZ:rtaJ n.a Imtruriio Cf/2\,-1 414/04 e na lnJtruriio CVA1 600/18. " 
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(iv) Alterar a forma de rcprcscntac;iio da Companhia, em funyiio da criac;:iio dos ncn·os 

cargos de diretores conformc dclibcrado acima, hem como pennitir que a 

Companhia cmita CRA's c CRI's, que venham a ter o regime fiduciirio institufdo 
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com a consequente crias:iio do patrim6nio separado, sem a necessidade de 

aprovac;iio socictiria cspcdfica, passando o Artigo 21 do Estahlto Social da 

Companhia a vigorar com a seguinte rcdac;:iio: 

''Artigo 21 Observadas us dispo.d~iie.r ,;ontida.r no preJen/e BJ!atuto Soda!, a repreJen!ayiio 

da Companbia em jui::;p ou fOra dele, atit'a ou pussimmente, perante ten·eiros e reparti('(Jes 

pUb/i(m)ixlermJ~ estaduais ou munidpair, Jeni ohrigatoriamente repre.ren!ada: 

(a) por quai.1quer doJ dirdoreJ, indit~dualmente, Jall'O o Dire tor de DiJtribuzfiio que dez,erd 

ax.Jinar em t'Ot!)itnto mm outro diretor ou mm I (um) promrador; ou 

(hj mf!juntamente _por 2 (dotS) pmmradoreJ, quando aJJt!n fOr rkr{~nado 110 rupedil'o 

in.rlmmento pt!blico de mandata e de amrdo mm oJ podere.J que nele ~vnliFerem. 

Par:igrafo 10. A.r proatra~ife.J outorgada.r em nome da Companhia .~·erlio .rempre realizada.r 

por qualqm:r memhm da Direton'a, individualmenli:, .wlm o Direfor de Dixtrihut{do que dwerd 

ax.rinar em COf!Jlmto !-'Om outro dire/or ou mm 1 (um) proaaudor, Jependo e.rpecifiwr o.r podere.1· 

mnferido.r e fer um prazo md:x:imo de !Jalidade de 01 (um) ano, exceto para aJ pmmrarifes 

otttorJ,adm a adz,ogadox para .fin.r judidai.r e admini.JtratiiJOs, a.r quaiJ poderiio ter prazo 

Juperior ou indetem;inado e pre!!er o Jeu .mh.rtaheledmento, deJde que com reJerva de {guais 

podereJ. 

Par:igrafo 2~ O.r mandatdrio.r "ad nep,otia" da COmpanhia Jerao nomeado.J por proturar-;iio 

pUblica, subJcrita por qualquer memhm da Direlon"a, mm prazo de tJalidade ntlo .ruperior a 1 

(um) ano. 

\ 
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Parigrafo 3~ 1\}u ausefzcia de determinayiio de periodo de ~w!idade nas procum(fieJ 

outot:_gadm pe!a Companbia, pre.rumir-Je-d que aJ mumaJ .frJram outorgudas peio prazo de 01 

(um) ano. 

Par;jgrafo 4~ AJ emiJ·.rOes de CRA 'J e de CRI's. que f)enham a fer o reJ!ime JidudJrio 

in.l"lituido ovm a wnuquente aiariio do pa!rim6nio seDarado, niio d~pendem de qualquer 

aDrot}utJo sodettiria eJtmifica, cahendo abenaJ u a.r.finatura doJ dire/om· elo11 do.r bromradores 
i i<Y , i 

da Companhia, rotdhrme re,r:,ra de repre.oentayao wnstante do caput do /lrtigo 21 adma." 

(v) Renumerar os Arrigos e consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir 

as alterat;Oes ora aprovadas, passando esse a yiger de acordo com a versao que se 

constitui no ~ \nexo 1 da presente, que, rubricada pela mesa, integra esta ata para 

todos os fins de direito e foi por todos os presentes aptoYada. 

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVA«;:AO E ASSINATURA: 

~ada mais havendo a rratar e nenhum dos prescntcs querendo fa:-:er uso da pala\.-Ta, o Sr. 

Presidcntc declarou encerrada a ~ \sscmblcia, la·nou-se a presente ata, que !ida e achada 

conforme, foi por todos os presentes, aprovada e assinada. Por fun os presentes 

autori:-:aram a administrat;ao da Companhia a publicar, a presente ata, em forma sumiria, 

com a omissao das assinaturas dos acionistas, e tomar todas as mcdidas ncccssirias a 
efctivat;iio das delibcrat;:Ocs ora aprovadas. 

7. TOTALIDADE DOS ACIONISTAS PRESENTES: TRUE ONE 

PARTICIPA<;:OES S.A. c CADENCIA PARTICIPA<;:OES LTDA. 

Nada mais havendo a scr tratado, foi suspensa a assembleia para a lavratura da prcscnte 

.-\ta, que vai assinada pclo Prcsidente da mesa c pelo Sccret{uio, ap6s o que, lida c achada 

con forme, foi por todos os presentes assinada. 
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Mesa: 

Preside te da Mh, a Secret:lrlo 

Totalidade dos Acionistas Presentes: 

TRUE RTICIPA(,:OES S.A. 
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ANEXOI 

TRUE SECURITIZADORA S.A. 

CNPJ/MF 12.130.744/0001-00 

NIRE 35.300.444.957 

ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRA ORDINARIA 

REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 

"ESTATUTO SOCIAL DA 

TRUE SECURITIZADORA S.A. 

CAPITULO I 

DENOMINAC:,:AO, SEDE, PRAZO DE DURAC:,:AO E OBJETO SOCIAL 

A TRUE SECURITIZADORA S.A. e uma socicdadc por ayoes, com 

pra:w de durayao indeterminado, regida pclo d.isposto no presente ~':statuto Social c pclas 

disposi<_;:<1es lcgais aplid.veis, em especial a Lei n. 6.404, de 15 de de7:embro de 1976, 

cnnformc altera<;:Oes posteriores ("Lei n. 6.404/76"). 

Artigo 2". -'\ Companhia tern sua sedc c foro na Avenida Santo Amaro, no 48, 1" 

andar, conjunto 12, Vila Nm:a Concci<;io, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 

CEP: 04.506-000, podendo por deliberayiio do Consclho de Administra<_;:iio, abrir, manter 

ou encerrar filiais, escritclrios ou representayOes em qualqucr parte do territ6rio nacional 

ou no exterior. 

100591503.1 I 
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Artigo 3°. A Companhia tern pot objeto social (i) sccuritizac;:ao de crCditos oriundos 

de operac;:Oes imobiliirias c sccuriti:zac;:ao de direitos credit6rios do agroneg6cio, assim 

compreendida a compra, vcnda c prcstac;iio de garantias em creditos hipoted.rios e 

imobili<irios, bern como em direitos credit6rios do agroneg6cio; (ii) a aquisic;:ao de crCditos 

imobiliirios, direiros credit6rios do agroncg6cio c de titulos e valores mobili<irios; (iii) a 

emissiio, colocac;:iio c distribuic;:ao no mercado financeiro, de Certificados de Recebiveis 

Imobili<irios ("CRI's") e de Certificados de Recebiveis do Agroneg6cio ("CR.,.\'s"), 

podcndo rcali:zar a emissao e colocac;ao de outros titulos e/ou valores mobili<irios; (iv) a 

prestac;:ao de servic;:os e realizac;iio de outros negOcios relacionados ao mercado secundirio 

de creditos imobiliirios e de direitos credit6rios do agronegOcio, especialmente a 
securitizac;ao de tais crCditos imobiliirios e direitos credit6rios do agroneg6no, nos 

termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, da Lei n". 11.076, de 30 de 

dezcmbro de 2004 e outras disposic;:Ocs lcgais aplicheis; (v) a realizac;:ao de opcrac;Oes de 

hedge em mercados dcrivativos visando i cobertura de riscos na sua carteira de creditos 

imobiliarios e de dircitos credit6rios do agroneg6cio. 

Artigo 4". 

CAPiTULO II 

CAPITAL SOCIAL E A(,:OES 

0 capital social da Companhia, totalmcntc subscrito e integralizado, C de 

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divi.dido em 400.000 (quatrocentas mil) ac;:Oes 

ordinarias, norninativas c scm valor nominal. 

Parigrafo Unico. ,\ propriedade das ac;:6es sera comprovada pela inscric;ao do nome do 

acionista no livro de "Registro de ~\c;:Oes ~orninativas". 

Artigo 5°. Cada ac;:ao ordiniria conferc ao seu titular o direito de 01 (urn) voto nas 

.\sscmbleias Cerais de acionistas, cujas deliberac;:Ocs seriio tomadas na forma da legisla<;iio 

aplid.vcl, respeitado o clisposto no artigo 9" dcste Estatuto Social. 
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CAPiTULO III 

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS 

;\s /\ssembleias Gerais de acionistas rcalizar-se-iio ordinariamente uma ve7. 

por ano, nos 04 (quatro) primeiros meses subsequentes ao encerramento de cada 

exercicio social. 

Artigo 7°. As Assembleias Gerais Extraordin3.rias serao realizadas sempre que 

necessano, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as Jisposic;:Ocs do 

presentc Estatuto Social ou da lq~,.-i.slac;:ao aplid.vcl cxigirem delibeta<;ao dos acionistas. 

Artigo 8". As Asscmbleias Gerais de actorustas, Ordin<irias ou Extraordin<irias, setao 

con\'ocadas, conforme previsto no art. 123 da Lei n. 0 6.404/76, pclo Presidente do 

Conselho de -'\dministrac;:iio ou, no seu impedimenta, pot outro membra do Conselho . 

.. :\s "\ssembleias Ccrais de acionistas serio presididas pelo Presidente do Conselho de 

. \dministrac;:iio que, par sua ve;~, devera indicar, dentre os prcscntcs, o Secretirio, que 

podeni ou nao scr acionista da Companhia. 

Artigo 9•. Scm prejuizo das matt~rias previstas em lei, a A .. ssemblcia Ccral tern poderes 

para decidir todos os ncg6cios relativos ao objeto da Companhia c tomar as resolu<;6es 

que julgar cotwcnientes a sua dcfesa e desenvolvimcnto. 

Parigrafo Unico. As deliberac;:Ocs da Assembleia Gcral serao tomadas pelo voto 

afinnativo da maioria dos acionistas presentcs com direito a voto, exccto nos casos em 

que a lei, estc F. statuto Social c/ ou, caso existam, os acordos de acionistas rcgistrados nos 

livros da Companhia pre,~ejam quOrum maior de aprova~iio. 
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CAPiTULO IV 

ADMINISTRA<;:Ao DA COMPANHIA 

~\ administrac:;ao da Companhia seri exercida pclo Conselho de 

Administrac;::Jo e pela Dirctoria, Orgllos que tedo as atribuic;:Oes conferidas pot lei e pelo 

prescntc Estahlto Social, estando os Dirctorcs dispensados de ofcrccer garantia para o 

cxercicio de suas func;:Oes. 

Panlgrafo r. Os membros do Conselho de Administrac:;ao e da Diretoria scdo 

investidos em seus rcspectivos cargos mediante a assinatura dos tcnnos de posse lanados 

no livro mantido pela Companhia para esse fim e pcnnaneceriio em scus respectivos 

cargos atC a posse de scus sucessorcs. 

Panlgrafo zo. A .Assembleia Geral de acionistas deveri estabelecer a rcmunerac;:ao dos 

administradores da Companhia. A rcmunerac;:ao pode set fixada de forma individual para 

cada administrador ou de forma global, scndo ncstc caso dist.ribuida conformc 

dcliberac:;ao do Consclho de .Administrac:;iio. 

SE<;:AO I 

Conselho de Administrac;ao 

Artigo 11. 0 Conselho de Administ.rac;:ao sera composto pot, no minimo 03 (trCs) c, 

no m<iximo, 0.5 (cinco) membros, clcitos pela ~"\sscmbleia Geral de acionistas, c por csta 

destituivcis a qualquer tempo, para urn mandato de 03 (trts) anos, scndo permitida a 

reclcic;:iio. 

Pan'igrafo 1°. "\ ~\sscmbleia Gcral nomead., dentre os Conselheiros eleitos, o Presidente e 

o Vice Presidcnte do Conselho de , \dministrac:;ao. 
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Padgrafo 2°. A 1\sscmblcia Geral poded. eleger suplentes para os membros do Consclho 

de Administrayao. 

Panigrafo 3°. Em caso de vadnoa do cargo de Consclheiro, cabenl ao Consclho de 

~ \dministrac;:iio escolher o substituto, que serviri atC a prOxima Assemblcia (;cral. 

Artigo 12. 0 Conselho de Administrado reunir-se-3., ordinariamente, uma vez a cada 
' 

ano, nos 04 (quatro) primeiros meses subsequentes ao encerramento de cada cxcrcicio 

social, e extraordinariamcnte, sempre que necessirio e quando cotwocado pot qualqucr 

um dos membtos do Conselho de Administra<;ao, com a presenya de, no mimmo, a 

maioria de seus membros. 

Panigrafo 1°. As convocac;:oes serao realizadas mediante notificac;:<'io escrita, por carta, 

correio eletrOnico, telegrama ou fac-simile, que deveri conter, alCm do local, data e 

horirio da respectiva reuniao, a ordem do dia, hem como toda a documentayao necessaria 

para anilise das materias objeto de discussao, se for o caso. 

Parigrafo 2° . .,:\s reuniOes do Consclho de Administrayao sedo convocadas com no 

minimo 07 (sete) dias de antecedencia, salvo em caso de urgencia, quando a convocac;:ao, 

devidamente justificada, sera feita com 48 (quarenta c oito) horas de antecedencia a 
reuniiio. 

Panigrafo 3°. Independentemente das formalidades de convocac;:iio prevtstas nos 

parigrafos anteriores, sed considerada regular a reuniao a que compareccrem todos os 

membros do Conselho de Administrayao. 

Panigrafo 4°. Os membros do Conselho de Administra<;iio podedo patt1Ctpar das 

reuni6es pot intermedio de conferencia telef6nica, video-conferencia ou pot qualquer 

outro meio de comurtlca<;iio eletrOnico, sendo considerados prcsentes a rcuniiio e 
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dcvcndo confinnar seu voto atravCs de declarac;:ao pot escrito encarninhada ao Prcsidentc 

do Consdho de Adrninistrm;:ao por carta, fac-simile ou correio eletrbnico logo apOs o 

tfrmino da rcuniio. Uma ve7. recebida a declarac;:ao, o Prcsidente do Conselho de 

r\drninistrac;::l.o ficari investido de plenos podcrcs para assinar a ata da reuniiio em nome 

do conselhciro. 

Artigo 13. 0 Conselho de Adrninist.rado sc instalad., funcionad. c dclibcrari 

validamente pelo voto favorivel da maioria absoluta de seus membros presentes. 

Panigrafo Unico. Em caso de empate, fica a dclibcrac;:ilo prejudicada, cabendo a reuniao 

scguintc do Conselho de ~ \dministra~iio dirimir o impasse, persistindo o empate, cabcr3. 

ao Presidcntc do Conselho de .Administrac;:ao o voto de qualidade ou, conformc o caso, 

ao mcmbro do Consclho de Administra<;iio que o estiver substituindo. 

Artigo 14. Compete ao Conselho de ,\dministra<;iio dcliberar acerca Jas scguintcs 

materias rclativamente a Companhia, sem prejuizo de outras dcfinidas por lei: 

(a) fixar a orienta<;:iio geral dos neg6cios da Companhia; 

(b) eleger e destituir os Diretorcs da Companhia c fixar-lhes as atribui<;.Ses c 

remuncra~:t6es individuais, respeitados os limites globais fixados pela 

.-\ssemblcia Geral; 

(c) fiscalizar a gcstiio dos Direrores, exammar a qualqucr tempo os linos e 

documentos da Companhia, bern como solicitar infonna(,":6es sabre 

contratos celebrados ou em via de cclebra<;iio ou sobre quaisqucr outros 

(d) 

(c) 

(f) 

(g) 
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(h) aprovar qualquer alteras;:lo das estruturas juridicas e/ ou tribut<irias da 

Companhia; 

(i) realizar o rateio da remuneras;ao dos Admioistradores, observada a 

rcmuneras;:lo global, estabclecida pela Assembleia C~cral c fixar as 

gratificat;Ocs de Conselheiros, Diretores e funcionirios, quando emender de 

concede-las; 

Q) aprovar a erruss:lo de Certificados de Rcccbivcis Imobili<irios e de 

Certificados de Recebiveis do Agroneg6cio pela Companhia scm a 

constituis;ao de patrimOnio separado; 

(k) deliberar sabre os limites globais para as emissOes de Ccrtificados de 

ReccbiYcis Imobili<lrios c de Certificados de Recebiveis do "\groneg6cio, 

ambos sem constituiy:lo de patrimOnio separado; e 

0) aprovar, declarar c pagar dividendos intermediirios, especiahncntc 

semestrais c/ ou trimestrais e/ ou mensais, a coma de lucros acumulados ou 

de reserva de lucros existcntcs, sob qualqucr das modalidadcs facultadas 

Artigo 15. 

pclo artigo 204 da Lei nu 6.404/76, bern como o pagamento ou credito de 

juros sobre o capital prOprio, nos termos da legislat;:lo aplidvel. 

SE<;:Ao II 

Diretoria 

A Dirctoria sed. composta por, no mfnimo 02 (dois) c, no maximo, OS 

(cinco) membros, acionistas ou nao, residcntes no pais, cleitos pelo Conselho de 

Administrat;ilo, e por este destituivcis a qualquer tempo, para urn mandato de 03 (trb) 

anos, permitida a reeleit;:lo, sendo 1 (urn) dcsignado Dirctor Prcsidente; 1 (urn) Dirctor de 

Estrutura<;:lo e Opcra<;Oes; 1 (urn) Diretor de Distribui<;iio e os demais Diretores sem 

designa<;ilo especifica. 
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Paragrafo Unico. Ocorrendo vacincia do cargo de Diretor, ou impedimenta do titular, 

cabeni ao Conselho de , \dministta<;io eleger novo Diretor ou dcsignar o substituto, que 

permancccr;l no cargo pelo prazo de gestio rcmanescente do Diretor substiruido. 

Artigo 16. Compete a Diretoria a represcntayao da Companhia, ativa e passivamente, 

bern como a pnltica de todos os atos necessirios ou convcnicntcs a administra<;:llo dos 

negOcios sociais, rcspeitados os limites previstos em lei, no presente Estatuto Social ou 

inscituidos pelo Conselho de Administ.ra<;5.o. 

Parigrafo Unico. Competid. a Diretoria ou aos procuradores por esta constituida, nos 

tcrmos do Estatuto Social, deliberar sobre as cmissOes e seus limites globais de 

Certificados de Recebiveis Imobili<irios e de Certificados de Recebiveis do ""\gronegOcio 

com a constitukiio de patrim6nio separado. 

Artigo 17. 

(a) 

(b) 

Compete ao Diretor Presidente da Companhia, entre outras atribui<;:Oes: 

dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores; 

atribuir aos demais Diretores func,:ties e atribuic;:Ocs n1io especificadas oeste 

Estatuto Social; e 

(c) coordenar os trabalhos de prcparac,:iio das demonstrac;:Oes financciras c n 

relat6rio anual da administrac;:iio da Companhia, bern como a sua 

apresentac,:1io ao Conselho de Administrac;:1io c aos Acionistas. 

Artigo 18. Compete ao Diretor de Estruturac;:ao e Operac;:ties, entre outras atribuic;:Oes: 

(a) definir a cstmtura e o modelo de cada emissiio de CR.-'-~'s e de CRI's pela 

Companhia, quanto ao tipo, valor e demais cond.ic,:Oes; 

(b) implemcntar a estmtura de todas as cmissOes de CRA's e de CRI's pela 

Companh,ia, observadas as disposic;:6es na lcgislac;:ao aplid.vcl; 
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(c) auxiliar na coordenayii.o de todos os prcstadorcs de scrvt<;-o a screm 

contratados para a implcmcnta<;iio de ClL-\'s e de CRI's a serem ernitidos 

pcla Companhia; 

(d) coordenar, em conjunto com os rcspcctin_)S participantes das emisscles de 

CRA's c de CRI's, das auditorias a serem realizadas, caso aplid.vel; 

(e) praticar cvcntuais outros atos relacionados as atividades de estruturay3.o e 

emissao que sc fa<;-am necess:irios; 

(f) acompanhar os CRA's e de CRI's cmitidos pela Companhia atC a data de 

vencimcnto, inclusive coordcnando o trabalho dos agcntes fiduci:lrios e 

dcmais prestadorcs de servic;:os relacionados a emissao; e 

(g) administrar o patrimbnio scparado de cada uma dos CR;\'s e dos CRI's 

emitidos pcla Companhia arC o seu vencimcnto. 

Artigo 19. Compete ao Diretor de Distribuic;:ao da Companhia, entre outras atribuic;:Oes: 

(a) idemificar, dcsenvolvcr c gerenc1ar o relacionamcnto com novos 

invcstidores, ofertando c ncgociando CR"\'s e CRI's de cmissao da 

Companhia, dcntro dos perfis c cstrattgias prcviameme acordados com a 

Cornpanhia; 

0)) gerenciar o relacionamento corn os atuais investidores dos CRA's e dos 

CRI's de cmissiio da Companhia; 

(c) curnprir com as todas as obrigac;:Oes constantes na Instruc;:iio CV?\.1 n° 539, 

de 13 de mwcmbro de 2013, incluindo as obrigac;:Oes: (i) constantcs sobrc o 

dcvcr de verificac;:ao da adequac;:ao dos produtos, scrvi~os e operac;:Ocs ao 

perfil do clicntc, prestando as informac;:6es adcquadas sobre os CR..:-\'s c os 

CRT's que a Companhia distribua; e (b) de atendcr a padrOes rninimos de 

infonnat_;:Oes aos investidores, dctcnninados pela lcgislac;:ao, regulac;:ao e 

autorregulat;:ao aplid.veis, visando esclarcccr, no rninimo, os nscos 

relacionaqos ao invcstimento; 
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(d) cumprir com todas as obrigayOcs constantes da Instnu;:iio CVi\1 no 301, de 

16 de abril de 1999, incluindo as normas que dispticm sobre a identificayao, 

o cadastro, o registro, as opera<;:Oes, a comunica<;5.o, os limitcs c a 

responsabilidade administrativa referentcs aos crimes de "lavagem" ou 

ocultayiio de bcns, direitos c valores, devcndo desenvolver c adotar 

proccdimentos formais de "conhc<;a seu clientc" (Know Your Client 

"KYC") compativeis com o porte, volume de rransay6cs, natureza c 

complexidade dos CRA's e dos CRI's a serem ofertados pela Companhia, 

com o objetivo de contribuir para o aprimoramento das melhores pr3.ticas 

que dispOcm sobrc a preven<;iio aos crimes de lavagcm de dinhciro ou 

oculta<;ao de bcns, direitos e valorcs, buscando o monitoramento continuo 

das transa<;Oes, de modo a o a identificar aquclas que sao suspeitas e/ ou 

incompathreis com o patrim6nio e/ ou renda de cada investidor; 

(c) cumprir com todas as obriga<;Oes constantes da Instruyao CV.l\1n° 505 de 

27 de setembro de 2011, incluindo normas de cadastro de clientes, de 

conduta e de pagamento e recebimento de valores aplid.Yeis a 

intermediay;lo de operayOes reali:-:adas com valores mobili3.rios em 

mercados regulamentados de valores mobili3.rios; e 

(f) desenvolver politica interna de capacita<;ilo da cquipe envolvida na atividade 

de distribuiyilo dos CR.-"\'s c dos CRT's da Companhia, que prcveja, no 

rninimo: (i) o cumpnmento de todas as normas lcgais e regulamentarcs 

aplidYeis; (ii) politicas de investimentos pcssoais e de seguranya da 

informayiio; e (iii) procedimentos aplicados para KYC adequado, bern como 

as demais normas aplicadas a ati,·idade de distribuiyao de CRA's e de CRI's; 

e cumprir com todas as obrigayties relacionadas com a disaibui<;iio de CRA 

e de CRI, previstas na Instruyiio CV]\..[ 414/04 e na Instruyiio CVJ\-1 600/18. 

Artigo 20. 0 Conselho de Administra<;ao designad., dcntrc os Diretores da 

Companhia, aquele(s) gue exercer3.(ilo) as funyOcs de Diretor de Rela<;:Oes com 
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Invcstidorcs. Sao funt;:Oes do Dirctor de Rclat;:Ocs com Invcstidores, entre outras 

atribui<;Ocs previstas neste Estatuto ou em outros normativos editados pela Comissao de 

Valorcs i\fobiliirios; 

(a) prestar quaisqucr informa<;Oes ao pUblico investidor e a Comissao de 

Valorcs Mobiliirios; e 

(h) manter atualizado o registro de Companhia abcrta perante a Comissao de 

Valores Mobiliarios; 

Artigo 21. Observadas as disposiyOes contidas no prcscntc Estatuto Social, a 

rcprcscntac;:ao da Companhia em juizo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante 

terceiros e rcparti<;Ocs pUblicas federais, estaduais ou municipais, sera obrigatoriamcnte 

rcpresemada; 

(a) pot quaisqucr dos diretores, indi\'idualmente, salvo o Diretor de 

Distribui<;:iio que deveri assinar em conjunto com outro dirctor ou com 1 

(um) procurador; ou 

(b) conjuntamente pot 2 (dois) procuradorcs, quando assim for dcsignado no 

rcspcctivo instrumento pUblico de mandato c de acordo com os podcrcs 

que nelc contivcrem. 

Parigrafo e. As procura<;Ocs outorgadas em nome da Companhia serao sempre 

realizadas por qualquer membro da Diretoria, individualmente, salvo () Diretor de 

Distribuic;:ao que dcvcri assmar em COO JUnto com outro dire tor ou com 1 (urn) 

procurador, cle\'endo espccificar os podcrcs confcridos e ter urn pra:-;o miximo de 

\·alidadc de 01 (um) ano, exceto para as procura<;:6cs outorgadas a advogados para fins 

judiciais e administrativos, as quais podcdo tcr pra:-;o superior ou indeterminado c prevcr 

o seu substabclccimento, desde que com resen·a de iguais podcrcs. 
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Panigrafo 2°. Os mandat:itios "ad negotia" da Companhia seriio nomcados pot 

procurayao pUblica, subscrita por qualguer membro da Diretoria, com pra:zo de ya]idade 

n<'io superior a 1 (urn) ano. 

Par3.grafo 3°. Na ausencla de detenninayao de periodo de validade nas procurayocs 

outorgadas pela Companhia, presumir-se-:i que as mcsmas foram outorgadas pclo prazo 

de 01 (urn) ano. 

Panigrafo 4°. As emissOes de CRA's e de CRI's. que venham a tcr o regime fiduciirio 

insrituido com a consequentc cria&ao do patrim6nio separado, nilo dependem de qualqucr 

apron&iio societiria espccifica. cabcndo apenas a assinatura dos dirctorcs e/ou dos 

procuradores da Companhia. conforme regra de rcpresentas;iio constante do caput do 

.-\nigo 21 acima. 

Artigo 22. Siio expressamcnte Yedados, sendo nulos e inopcrantes em rcla<;<lo a 
Companhia, os atos de qualqucr Diretor, procurador ou funcionirio da Companhia que a 

envolvcrem em obriga<;Ocs relativas a ncgOcios ou opera<;Oes cstranhas ao objcto social, 

tais como fian<;as, avais, cndossos ou quaisquer outras garantias em fa"Tor de tercciros, 

sako quando exprcssamente autorizados pcla Assemblcia Geral de acionistas ou pelo 

Consclho de Administrat;:iio, con forme o caso. 

Artigo 23. .:\s reuni6es da Direroria scdo convocadas por qualqucr dos Diretores, 

scmpre que o interesse social assim cxigir, sendo as deliberat;:Ocs tomadas pot maioria de 

voto dos prcscntes, tendo o Dire tor Prcsidente o voto qualificado em caso de empatc. 
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Artigo 24. _,_\ Companhia tcri urn Conselho Fiscal de funcionamento niio pennanente, 

que cxcrccni as atribuis;Oes impostas por lei e que somcntc sed instalado mediante 

solicita<;<lo de acionistas que rcprcsentem, no minima, 10% (do: por cento) das ayOes com 

direito a Yoto ou 5~/0 (cinco por cento) das a<;Oes sem direito a voto. 

Artigo 25. 0 Conselho Fiscal, quando instalado, seri composto por, no minima, 03 

(tres) e, no m.iximo, 05 (cinco) membros, e pot igual nllmero de suplcntcs, clcitos pcla 

. \ssembleia Geral de acionistas, scndo permitida a reelei<;iio, com as atribuiyc)es e prazos 

de mandato prcvistos em lei. 

Panigrafo Unico. _,_ \ Assembleia Geral de acionistas que dclibcrar sobrc a instalayao do 

Conselho Piscal fixar:i a remunerat;iio de seus membros. 

CAPITULO VI 

EXERCICIO SOCIAL E DEMONSTRAc;:OES FINANCEIRAS 

Artigo 26. 0 exerdcio social ted. durac;:iio de 01 (urn) ano, com inicio em 1 o de janeiro 

c tCrmino em 31 de de7.embro de cada ano, ocasiiio em que o balanyo e as Jcmais 

demonstrayOcs financeiras dcvcdo scr preparados. 

Parigrafo P. A Companhia distribuir:i como dividendo obrigat6rio, em cada exercic1o 

social, 25°/o (Yinte e cinco por cento) do lucro liquido do excrcicio, nos tcrmos do art. 202 

Ja l ,ei 6.404/7(>. 

Parigrafo 2". 0 saldo remanescente, depois de atcndidas as disposit;Oes legais, teni a 

destinayiio Jctcnninada pela Assemblcia Gcral de acionistas, obsetYada a leg:islayiio 

aplicivcl. 
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Panl.grafo 3°. A Companhia poder3., a qualqucr tempo, levantar balancctcs em 

cumprimento a rcquisitos legais ou para atcndcr a interesses societ<irios, inclusive para a 

distribuiy3.o Jc dividendos imermcdiirios ou antecipados, que, caso distribuidos, podetao 

scr imputados ao dividendo minimo obrigat6rio, acima referido. 

Par:igrafo 4°. Ohservadas as disposit;:Oes legais pcrtincntes, a Companhia poderi pagar a 

scus acionistas, por deliberayio da Assemblcia Geral, juros sobrc o capital pr6prio, os 

quais podcdo ser imputados a titulo de dividendo obrigat6rio. 

Artigo 27. 

CAPiTULO VII 

DISSOLU<;:Ao, LIQUIDA<;:AO E EXTIN<;:AO 

~\ Companhia entrar<i em dissolu<;iio, liquida<;iio e extinyio nos casos 

prcvistos em lei, ou em virtudc de delibcra<;:llo da ~ \ssembleia Gcral, e se extinguini pelo 

cncerramcnto da liquidac;:ao. 

Pad.grafo Unico. 0 Conselho de 1\dministrac;ao nomcara 0 liquidante, e as fonnas e 

dirctri?-es que deverio set scguidas pelo mesmo, fixando, sc for o caso, scus honor<irios. 

Artigo 28. 

CAPiTULO VIII 

FORO 

Fica eleito o Foro Central da Cidade de Sio Paulo, Estado de Sao Paulo, 

com renlmcia de qualquer outro, pot mais especial ou privilegiado que seja, como o lmico 

compctente a conheccr e julgar qualquer qucstao ou causa que, dircta ou indirctamente, 

dcrivem da cclebrac;:iio deste Estatuto Social ou da aplica<;:io de seus preceitos. 
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DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS � SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA- FEIRA, 12, 13 E 14 DE JANEIRO DE 2019 B3

 SEPEX SP - APROVAÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2019
OBS Despesa Orçamentaria 01 de novembro 2018 a 31 de outubro 2019

RECEITAS Renda Patrimonial Assosciativa- Assistencial Cont. Sindical Total
RECEITAS 72.000,00 493.245,89 60.000,00 625.245,89 
TORAL DAS RECEITAS 72.000,00 493.245,89 60.000,00 625.245,89 
DESPESAS Renda Patrimonial Assosciativa- Assistencial Cont. Sindical Total
ADMINISTRATIVAS
Despesas Administrativas - 135.534,62 - - 
Sub Total Administrativas  135.534,62 - 135.534,62 
MARKETING-PROJETOS-EVENTOS
Asssessoria Comunicação Marketing e Projetos - - 3.600,00
Sub Total Marketing - - 3.600,00 3.600,00 
COORDENAÇÃO TÉCNICA - - 3.000,00 3.000,00 
Sub Total Cordenação Tecnica - - 3.000,00 3.000,00 
FEDERAÇÃO, SINDICATO E ASS. DE CLASSE  7.000,00  7.000,00 
Sub Total Federação - 7.000,00 - 7.000,00 
PESSOAL    - 
Salarios- Encargos- Férias- 13º- VR-VT - 406.561,27  406.561,27 
Sub total Pessoal - 406.561,27 - 406.561,27 
FINANCEIRAS    - 
Tarifas Bancarias Doc cobranças IR-IOF- - 27.600,00  27.600,00 
s/aplicações    - 
Sub Total despesas Financeiras - 27.600,00 - 27.600,00 
TRIBUTÁRIAS    - 
IR imposto retido na fonte - 180,00  180,00 
TFE  170,00  170,00 
Sub Total Despesas Tributarias - 350,00 - 350,00 
APLICAÇÃO DE CAPITAL    - 
Imobilizado  -  - 
Juridico - - 41.600,00 41.600,00 
Outras -   - 
Sub total Aplicação de capital  - 41.600,00 41.600,00 
TOTAL DAS DESPESAS  577.045,89 48.200,00 625.245,89 

Aprovado em Assembléia Ordinária em 05 de dezembro de 2018
São Paulo, 05 de dezembro de 2018

Luiz Fernando Rodovalho - Presidente Jose Duarte Batista - Diretor Administrativo
Leandro Mauro Formigone - Diretor Financeiro Catia Regina Teimabo P.Figueiredo - CRC -1SP22126o8

True One Participações S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF 29.267.914/0001-03 - NIRE 35.300.515.153

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 27.09.2018
Data, hora, local: 27.09.2018, 17:30hs, na sede social, Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Fernando Cesar Brasileiro; Secretário: Rodrigo Henrique Botani. Deli-
berações aprovadas: (a) a destinação e pagamentos de dividendos aos seus acionistas no montante de R$ 687.386,27. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda., Fin-
capital Participações S.A.. JUCESP nº 5.301/19-1 em 11.01.2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ápice Securitizadora S.A.
CNPJ/MF 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Dezembro de 2018.
Data, Hora, Local: 28.12.2018, 11hs, na sede, Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 
12, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Fernando 
Cesar Brasileiro - Presidente, Rodrigo Henrique Botani - Secretário. Deliberações Aprovadas: 
(i) Alterar a denominação social para True Securitizadora S.A., e alterar o Artigo 1º do Esta-
tuto Social: “A True Securitizadora S.A. é uma sociedade por ações, com prazo de duração in-
determinado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicá-
veis, em especial a Lei nº 6.404/76, conforme alterações posteriores.” (ii) Alterar o objeto social 
para: (i) securitização de créditos oriundos de operações imobiliárias e securitização de direitos 
creditórios do agronegócio, assim compreendida a compra, venda e prestação de garantias em 
créditos hipotecários e imobiliários, bem como em direitos creditórios do agronegócio; (ii) a 
aquisição de créditos imobiliários, direitos creditórios do agronegócio e de títulos e valores mo-
biliários; (iii) a emissão, colocação e distribuição no mercado fi nanceiro, de Certifi cados de Re-
cebíveis Imobiliários (“CRI’s”) e de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA’s”), po-
dendo realizar a emissão e colocação de outros títulos e/ou valores mobiliários; (iv) a prestação 
de serviços e realização de outros negócios relacionados ao mercado secundário de créditos 
imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio, especialmente à securitização de tais cré-
ditos imobiliários e direitos creditórios do agronegócio, nos termos da Lei nº 9.514/97, Lei nº 
11.076/04 e outras disposições legais aplicáveis; (v) a realização de operações de hedge em 
mercados derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários e de 
direitos creditórios do agronegócio. Alterar o Artigo 3º do Estatuto Social: “Artigo 3º. A Compa-
nhia tem por objeto social (i) securitização de créditos oriundos de operações imobiliárias e se-
curitização de direitos creditórios do agronegócio, assim compreendida a compra, venda e pres-
tação de garantias em créditos hipotecários e imobiliários, bem como em direitos creditórios do 
agronegócio; (ii) a aquisição de créditos imobiliários, direitos creditórios do agronegócio e de tí-
tulos e valores mobiliários; (iii) a emissão, colocação e distribuição no mercado � nanceiro, de 
Certi� cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI’s”) e de Certi� cados de Recebíveis do Agronegó-
cio (“CRA’s”), podendo realizar a emissão e colocação de outros títulos e/ou valores mobiliários; 
(iv) a prestação de serviços e realização de outros negócios relacionados ao mercado secundá-
rio de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio, especialmente à securitiza-
ção de tais créditos imobiliários e direitos creditórios do agronegócio, nos termos da Lei nº 
9.514/97, da Lei nº 11.076/04 e outras disposições legais aplicáveis; (v) a realização de opera-
ções de hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de crédi-
tos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio.”; e (iii) Criar os cargos de Diretor de Es-
truturação e Operações e de Diretor de Distribuição, esse último nos termos das INCVM nº 
600/18, 539/13, 505/11 e 301/99, alterando os Artigos 15, 18 e 19 do Estatuto Social: “Artigo 
15. A Diretoria será composta por, no mínimo 02 e, no máximo, 05 membros, acionistas ou não, 
residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, e por este destituíveis a qualquer 
tempo, para um mandato de 03 anos, permitida a reeleição, sendo 1 um deles designado Dire-
tor Presidente; 1 Diretor de Estruturação e Operações; e 1 Diretor de Distribuição e os demais Di-
retores sem designação especí� ca. § Único. Ocorrendo vacância do cargo de Diretor, ou impe-
dimento do titular, caberá ao Conselho de Administração eleger novo Diretor ou designar o 
substituto, que permanecerá no cargo pelo prazo de gestão remanescente do Diretor substituí-
do.” “Artigo 18. Compete ao Diretor de Estruturação e Operações, entre outras atribuições: (a) 
de� nir a estrutura e o modelo de cada emissão de CRA’s e de CRI’s pela Companhia, quanto ao 
tipo, valor e demais condições; (b) implementar a estrutura de todas as emissões de CRA’s e de 
CRI’s pela Companhia, observadas as disposições na legislação aplicável; (c) auxiliar na coorde-
nação de todos os prestadores de serviço a serem contratados para a implementação de CRA’s 
e de CRI’s a serem emitidos pela Companhia; (d) coordenar, em conjunto com os respectivos par-
ticipantes das emissões de CRA’s e de CRI’s, das auditorias a serem realizadas, caso aplicável; (e) 
praticar eventuais outros atos relacionados às atividades de estruturação e emissão que se fa-
çam necessários; (f) acompanhar os CRA’s e de CRI’s emitidos pela Companhia até a data de 
vencimento, inclusive coordenando o trabalho dos agentes � duciários e demais prestadores de 
serviços relacionados à emissão; e (g) administrar o patrimônio separado de cada uma dos 
CRA’s e dos CRI’s emitidos pela Companhia até o seu vencimento.” “Artigo 19. Compete ao Di-
retor de Distribuição da Companhia, entre outras atribuições: (a) identi� car, desenvolver e ge-
renciar o relacionamento com novos investidores, ofertando e negociando CRA’s e CRI’s de 
emissão da Companhia, dentro dos per� s e estratégias previamente acordados com a Compa-
nhia; (b) gerenciar o relacionamento com os atuais investidores dos CRA’s e dos CRI’s de emis-
são da Companhia; (c) cumprir com as todas as obrigações constantes na Instrução CVM nº 539, 
de 13.11.2013, incluindo as obrigações: (i) constantes sobre o dever de veri� cação da adequa-
ção dos produtos, serviços e operações ao per� l do cliente, prestando as informações adequa-
das sobre os CRA’s e os CRI’s que a Companhia distribua; e (b) de atender a padrões mínimos 
de informações aos investidores, determinados pela legislação, regulação e autorregulação apli-
cáveis, visando esclarecer, no mínimo, os riscos relacionados ao investimento; (d) cumprir com 
todas as obrigações constantes da Instrução CVM nº 301, de 16.04.1999, incluindo as normas 
que dispõem sobre a identi� cação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limi-
tes e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de 
bens, direitos e valores, devendo desenvolver e adotar procedimentos formais de “conheça seu 
cliente” (Know Your Client – “KYC”) compatíveis com o porte, volume de transações, natureza 
e complexidade dos CRA’s e dos CRI’s a serem ofertados pela Companhia, com o objetivo de 
contribuir para o aprimoramento das melhores práticas que dispõem sobre a prevenção aos cri-
mes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, buscando o monitoramen-
to contínuo das transações, de modo a o a identi� car aquelas que são suspeitas e/ou incompa-
tíveis com o patrimônio e/ou renda de cada investidor; (e) cumprir com todas as obrigações 
constantes da Instrução CVM nº 505 de 27.09.2011, incluindo normas de cadastro de clientes, 
de conduta e de pagamento e recebimento de valores aplicáveis à intermediação de operações 
realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários; e (f) 
desenvolver política interna de capacitação da equipe envolvida na atividade de distribuição 
dos CRA’s e dos CRI’s da Companhia, que preveja, no mínimo: (i) o cumprimento de todas as 
normas legais e regulamentares aplicáveis; (ii) políticas de investimentos pessoais e de seguran-
ça da informação; e (iii) procedimentos aplicados para KYC adequado, bem como às demais 
normas aplicadas à atividade de distribuição de CRA’s e de CRI’s; e cumprir com todas as obri-
gações relacionadas com a distribuição de CRA e de CRA, previstas na Instrução CVM 414/04 e 
na Instrução CVM 600/18. ” (iv) Alterar a forma de representação da Companhia, em função da 
criação dos novos cargos de diretores, bem como permitir que a Companhia emita CRA’s e CRI’s, 
que venham a ter o regime fi duciário instituído com a consequente criação do patrimônio sepa-
rado, sem a necessidade de aprovação societária específi ca, alterando o Artigo 21 do Estatuto 
Social: “Artigo 21. Observadas as disposições contidas no presente Estatuto Social, a represen-
tação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e reparti-
ções públicas federais, estaduais ou municipais, será obrigatoriamente representada: (a) por 
quaisquer dos diretores, individualmente, salvo o Diretor de Distribuição que deverá assinar em 
conjunto com outro diretor ou com 1 procurador; ou (b) conjuntamente por 2 procuradores, 
quando assim for designado no respectivo instrumento público de mandato e de acordo com os 
poderes que nele contiverem. § 1º. As procurações outorgadas em nome da Companhia serão 
sempre realizadas por qualquer membro da Diretoria, individualmente, salvo o Diretor de Distri-
buição que deverá assinar em conjunto com outro diretor ou com 1 procurador, devendo espe-
ci� car os poderes conferidos e ter um prazo máximo de validade de 01 ano, exceto para as pro-
curações outorgadas a advogados para � ns judiciais e administrativos, as quais poderão ter pra-
zo superior ou indeterminado e prever o seu substabelecimento, desde que com reserva de 
iguais poderes. § 2º. Os mandatários “ad negotia” da Companhia serão nomeados por procu-
ração pública, subscrita por qualquer membro da Diretoria, com prazo de validade não superior 
a 1 ano. § 3º. Na ausência de determinação de período de validade nas procurações outorga-
das pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 01 ano. § 
4º. As emissões de CRA’s e de CRI’s, que venham a ter o regime � duciário instituído com a con-
sequente criação do patrimônio separado, não dependem de qualquer aprovação societária es-
pecí� ca, cabendo apenas a assinatura dos diretores e/ou dos procuradores da Companhia, con-
forme regra de representação constante do caput do Artigo 21 acima.” (v) Renumerar os Arti-
gos e consolidar o Estatuto Social. Nada mais. JUCESP nº 5.440/19-1 em 11.01.2019. Flávia Re-
gina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social - Capítulo I - Denomi-
nação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social: Artigo 1º. A True Securitizadora 
S.A. é uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto no 
presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/76, con-
forme alterações posteriores. Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Avenida Santo 
Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, em São Paulo/SP, CEP: 04.506-000, 
podendo por deliberação do Conselho de Administração, abrir, manter ou encerrar fi liais, escri-
tórios ou representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º. A 
Companhia tem por objeto social (i) securitização de créditos oriundos de operações imobiliá-
rias e securitização de direitos creditórios do agronegócio, assim compreendida a compra, ven-
da e prestação de garantias em créditos hipotecários e imobiliários, bem como em direitos cre-
ditórios do agronegócio; (ii) a aquisição de créditos imobiliários, direitos creditórios do agrone-
gócio e de títulos e valores mobiliários; (iii) a emissão, colocação e distribuição no mercado fi -
nanceiro, de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI’s”) e de Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio (“CRA’s”), podendo realizar a emissão e colocação de outros títulos e/ou valores 
mobiliários; (iv) a prestação de serviços e realização de outros negócios relacionados ao merca-
do secundário de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio, especialmente à 
securitização de tais créditos imobiliários e direitos creditórios do agronegócio, nos termos da 
Lei nº 9.514/97, Lei nº 11.076/04 e outras disposições legais aplicáveis; (v) a realização de ope-
rações de hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de cré-
ditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio. Capítulo II - Capital Social e 
Ações: Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 400.000,00, dividido em 400.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § Úni-
co. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no livro de 
“Registro de Ações Nominativas”. Artigo 5º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o di-
reito de 01 voto nas Assembleias Gerais de acionistas, cujas deliberações serão tomadas na for-
ma da legislação aplicável, respeitado o disposto no artigo 9º deste Estatuto Social. Capítulo 
III - Assembleia Geral de Acionistas: Artigo 6º. As Assembleias Gerais de acionistas rea-
lizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos 04 primeiros meses subsequentes ao encerra-
mento de cada exercício social. Artigo 7º. As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realiza-
das sempre que necessário, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as dispo-
sições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos acionis-
tas. Artigo 8º. As Assembleias Gerais de acionistas, Ordinárias ou Extraordinárias, serão convo-
cadas, conforme previsto no artigo 123, Lei nº 6.404/76, pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração ou, no seu impedimento, por outro membro do Conselho. As Assembleias Gerais de 
acionistas serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração que, por sua vez, de-
verá indicar, dentre os presentes, o Secretário, que poderá ou não ser acionista da Companhia. 
Artigo 9º. Sem prejuízo das matérias previstas em lei, a Assembleia Geral tem poderes para de-
cidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar con-
venientes à sua defesa e desenvolvimento. § Único. As deliberações da Assembleia Geral serão 
tomadas pelo voto afi rmativo da maioria dos acionistas presentes com direito a voto, exceto nos 
casos em que a lei, este Estatuto Social e/ou, caso existam, os acordos de acionistas registrados 
nos livros da Companhia prevejam quórum maior de aprovação. Capítulo IV - Administra-
ção da Companhia: Artigo 10. A administração da Companhia será exercida pelo Conselho 
de Administração e pela Diretoria, órgãos que terão as atribuições conferidas por lei e pelo pre-
sente Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de 
suas funções. § 1º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos 
em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse lavrados no livro man-
tido pela Companhia para esse fi m e permanecerão em seus respectivos cargos até a posse de 
seus sucessores. § 2º. A Assembleia Geral de acionistas deverá estabelecer a remuneração dos 
administradores da Companhia. A remuneração pode ser fi xada de forma individual para cada 
administrador ou de forma global, sendo neste caso distribuída conforme deliberação do Con-
selho de Administração. SEÇÃO I - Conselho de Administração: Artigo 11. O Conselho 
de Administração será composto por, no mínimo 03 e, no máximo, 05 membros, eleitos pela As-
sembleia Geral de acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 03 
anos, sendo permitida a reeleição. § 1º. A Assembleia Geral nomeará, dentre os Conselheiros 
eleitos, o Presidente e o Vice Presidente do Conselho de Administração. § 2º. A Assembleia Ge-
ral poderá eleger suplentes para os membros do Conselho de Administração. § 3º. Em caso de 

vacância do cargo de Conselheiro, caberá ao Conselho de Administração escolher o substituto, 
que servirá até a próxima Assembleia Geral. Artigo 12. O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, uma vez a cada ano, nos 04 primeiros meses subsequentes ao encerramento de 
cada exercício social, e extraordinariamente, sempre que necessário e quando convocado por 
qualquer um dos membros do Conselho de Administração, com a presença de, no mínimo, a 
maioria de seus membros. § 1º. As convocações serão realizadas mediante notifi cação escrita, 
por carta, correio eletrônico, telegrama ou fac-símile, que deverá conter, além do local, data e 
horário da respectiva reunião, a ordem do dia, bem como toda a documentação necessária para 
análise das matérias objeto de discussão, se for o caso. § 2º. As reuniões do Conselho de Admi-
nistração serão convocadas com no mínimo 07 dias de antecedência, salvo em caso de urgên-
cia, quando a convocação, devidamente justifi cada, será feita com 48 hs de antecedência à re-
união. § 3º. Independentemente das formalidades de convocação previstas nos parágrafos an-
teriores, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os membros do Conse-
lho de Administração. § 4º. Os membros do Conselho de Administração poderão participar das 
reuniões por intermédio de conferência telefônica, vídeo-conferência ou por qualquer outro 
meio de comunicação eletrônico, sendo considerados presentes à reunião e devendo confi rmar 
seu voto através de declaração por escrito encaminhada ao Presidente do Conselho de Admi-
nistração por carta, fac-símile ou correio eletrônico logo após o término da reunião. Uma vez re-
cebida a declaração, o Presidente do Conselho de Administração fi cará investido de plenos po-
deres para assinar a ata da reunião em nome do conselheiro. Artigo 13. O Conselho de Admi-
nistração se instalará, funcionará e deliberará validamente pelo voto favorável da maioria abso-
luta de seus membros presentes. § Único. Em caso de empate, fi ca a deliberação prejudicada, 
cabendo à reunião seguinte do Conselho de Administração dirimir o impasse, persistindo o em-
pate, caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade ou, conforme o 
caso, ao membro do Conselho de Administração que o estiver substituindo. Artigo 14. Compe-
te ao Conselho de Administração deliberar acerca das seguintes matérias relativamente à Com-
panhia, sem prejuízo de outras defi nidas por lei: (a) fi xar a orientação geral dos negócios da 
Companhia; (b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fi xar-lhes as atribuições e remu-
nerações individuais, respeitados os limites globais fi xados pela Assembleia Geral; (c) fi scalizar 
a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e documentos da Companhia, bem 
como solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração ou sobre quais-
quer outros atos; (d) convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente; (e) manifestar-se 
sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; (f) escolher e destituir os auditores 
independentes; (g) aprovar a constituição de qualquer subsidiária ou afi liada da Companhia; (h) 
aprovar qualquer alteração das estruturas jurídicas e/ou tributárias da Companhia; (i) realizar o 
rateio da remuneração dos Administradores, observada a remuneração global, estabelecida 
pela Assembleia Geral e fi xar as gratifi cações de Conselheiros, Diretores e funcionários, quando 
entender de concedê-las; (j) aprovar a emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e de 
Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio pela Companhia sem a constituição de patrimônio 
separado; (k) deliberar sobre os limites globais para as emissões de Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários e de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio, ambos sem constituição de patri-
mônio separado; e (l) aprovar, declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semes-
trais e/ou trimestrais e/ou mensais, a conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros exis-
tentes, sob qualquer das modalidades facultadas pelo artigo 204 da Lei nº 6.404/76, bem como 
o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável. SE-
ÇÃO II - Diretoria: Artigo 15. A Diretoria será composta por, no mínimo 02 e, no máximo, 05 
membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, e por 
este destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 03 anos, permitida a reeleição, sendo 
1 designado Diretor Presidente; 1 Diretor de Estruturação e Operações; 1 Diretor de Distribuição 
e os demais Diretores sem designação específi ca. § Único. Ocorrendo vacância do cargo de Di-
retor, ou impedimento do titular, caberá ao Conselho de Administração eleger novo Diretor ou 
designar o substituto, que permanecerá no cargo pelo prazo de gestão remanescente do Dire-
tor substituído. Artigo 16. Compete à Diretoria a representação da Companhia, ativa e passi-
vamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos 
negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei, no presente Estatuto Social ou instituí-
dos pelo Conselho de Administração. § Único. Competirá à Diretoria ou aos procuradores por 
esta constituída, nos termos do Estatuto Social, deliberar sobre as emissões e seus limites glo-
bais de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio 
com a constituição de patrimônio separado. Artigo 17. Compete ao Diretor Presidente da 
Companhia, entre outras atribuições: (a) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos de-
mais Diretores; (b) atribuir aos demais Diretores funções e atribuições não especifi cadas neste 
Estatuto Social; e (c) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações fi nanceiras e o 
relatório anual da administração da Companhia, bem como a sua apresentação ao Conselho de 
Administração e aos Acionistas. Artigo 18. Compete ao Diretor de Estruturação e Operações, 
entre outras atribuições: (a) defi nir a estrutura e o modelo de cada emissão de CRA’s e de CRI’s 
pela Companhia, quanto ao tipo, valor e demais condições; (b) implementar a estrutura de to-
das as emissões de CRA’s e de CRI’s pela Companhia, observadas as disposições na legislação 
aplicável; (c) auxiliar na coordenação de todos os prestadores de serviço a serem contratados 
para a implementação de CRA’s e de CRI’s a serem emitidos pela Companhia; (d) coordenar, em 
conjunto com os respectivos participantes das emissões de CRA’s e de CRI’s, das auditorias a se-
rem realizadas, caso aplicável; (e) praticar eventuais outros atos relacionados às atividades de 
estruturação e emissão que se façam necessários; (f) acompanhar os CRA’s e de CRI’s emitidos 
pela Companhia até a data de vencimento, inclusive coordenando o trabalho dos agentes fi du-
ciários e demais prestadores de serviços relacionados à emissão; e (g) administrar o patrimônio 
separado de cada uma dos CRA’s e dos CRI’s emitidos pela Companhia até o seu vencimento. 
Artigo 19. Compete ao Diretor de Distribuição da Companhia, entre outras atribuições: (a) 
identifi car, desenvolver e gerenciar o relacionamento com novos investidores, ofertando e nego-
ciando CRA’s e CRI’s de emissão da Companhia, dentro dos perfi s e estratégias previamente 
acordados com a Companhia; (b) gerenciar o relacionamento com os atuais investidores dos 
CRA’s e dos CRI’s de emissão da Companhia; (c) cumprir com as todas as obrigações constan-
tes na Instrução CVM nº 539, de 13.11.2013, incluindo as obrigações: (i) constantes sobre o de-
ver de verifi cação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfi l do cliente, prestan-
do as informações adequadas sobre os CRA’s e os CRI’s que a Companhia distribua; e (b) de 
atender a padrões mínimos de informações aos investidores, determinados pela legislação, re-
gulação e autorregulação aplicáveis, visando esclarecer, no mínimo, os riscos relacionados ao in-
vestimento; (d) cumprir com todas as obrigações constantes da Instrução CVM nº 301, de 
16.04.1999, incluindo as normas que dispõem sobre a identifi cação, o cadastro, o registro, as 
operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes 
de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, devendo desenvolver e adotar procedi-
mentos formais de “conheça seu cliente” (Know Your Client – “KYC”) compatíveis com o por-
te, volume de transações, natureza e complexidade dos CRA’s e dos CRI’s a serem ofertados pela 
Companhia, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento das melhores práticas que dis-
põem sobre a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e va-
lores, buscando o monitoramento contínuo das transações, de modo a o a identifi car aquelas 
que são suspeitas e/ou incompatíveis com o patrimônio e/ou renda de cada investidor; (e) cum-
prir com todas as obrigações constantes da Instrução CVM nº 505 de 27.09.2011, incluindo nor-
mas de cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e recebimento de valores aplicáveis à 
intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados 
de valores mobiliários; e (f) desenvolver política interna de capacitação da equipe envolvida na 
atividade de distribuição dos CRA’s e dos CRI’s da Companhia, que preveja, no mínimo: (i) o 
cumprimento de todas as normas legais e regulamentares aplicáveis; (ii) políticas de investi-
mentos pessoais e de segurança da informação; e (iii) procedimentos aplicados para KYC ade-
quado, bem como às demais normas aplicadas à atividade de distribuição de CRA’s e de CRI’s; 
e cumprir com todas as obrigações relacionadas com a distribuição de CRA e de CRI, previstas 
na Instrução CVM 414/04 e na Instrução CVM 600/18. Artigo 20. O Conselho de Administra-
ção designará, dentre os Diretores da Companhia, aquele(s) que exercerá(ão) as funções de Di-
retor de Relações com Investidores. São funções do Diretor de Relações com Investidores, entre 
outras atribuições previstas neste Estatuto ou em outros normativos editados pela Comissão de 
Valores Mobiliários: (a) prestar quaisquer informações ao público investidor e a Comissão de Va-
lores Mobiliários; e (b) manter atualizado o registro de Companhia aberta perante a Comissão 
de Valores Mobiliários; Artigo 21. Observadas as disposições contidas no presente Estatuto So-
cial, a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante ter-
ceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, será obrigatoriamente represen-
tada: (a) por quaisquer dos diretores, individualmente, salvo o Diretor de Distribuição que deve-
rá assinar em conjunto com outro diretor ou com 1 procurador; ou (b) conjuntamente por 2 pro-
curadores, quando assim for designado no respectivo instrumento público de mandato e de 
acordo com os poderes que nele contiverem. § 1º. As procurações outorgadas em nome da 
Companhia serão sempre realizadas por qualquer membro da Diretoria, individualmente, salvo 
o Diretor de Distribuição que deverá assinar em conjunto com outro diretor ou com 1 procura-
dor, devendo especifi car os poderes conferidos e ter um prazo máximo de validade de 01 ano, 
exceto para as procurações outorgadas a advogados para fi ns judiciais e administrativos, as 
quais poderão ter prazo superior ou indeterminado e prever o seu substabelecimento, desde 
que com reserva de iguais poderes. § 2º. Os mandatários “ad negotia” da Companhia serão no-
meados por procuração pública, subscrita por qualquer membro da Diretoria, com prazo de va-
lidade não superior a 1 ano. § 3º. Na ausência de determinação de período de validade nas pro-
curações outorgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo 
prazo de 01 ano. § 4º. As emissões de CRA’s e de CRI’s, que venham a ter o regime fi duciário 
instituído com a consequente criação do patrimônio separado, não dependem de qualquer 
aprovação societária específi ca, cabendo apenas a assinatura dos diretores e/ou dos procurado-
res da Companhia, conforme regra de representação constante do caput do Artigo 21 acima. 
Artigo 22. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, 
os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relati-
vas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fi anças, avais, endossos ou 
quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela 
Assembleia Geral de acionistas ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Artigo 
23. As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, sempre que o inte-
resse social assim exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria de voto dos presentes, ten-
do o Diretor Presidente o voto qualifi cado em caso de empate. Capítulo V - Conselho Fiscal: 
Artigo 24. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, que 
exercerá as atribuições impostas por lei e que somente será instalado mediante solicitação de 
acionistas que representem, no mínimo, 10% das ações com direito a voto ou 5% das ações 
sem direito a voto. Artigo 25. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por, no mí-
nimo, 03 e, no máximo, 05 membros, e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia 
Geral de acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato pre-
vistos em lei. § Único. A Assembleia Geral de acionistas que deliberar sobre a instalação do 
Conselho Fiscal fi xará a remuneração de seus membros. Capítulo VI - Exercício Social e 
Demonstrações Financeiras: Artigo 26. O exercício social terá duração de 01 ano, com iní-
cio em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço e as 
demais demonstrações fi nanceiras deverão ser preparados. § 1º. A Companhia distribuirá como 
dividendo obrigatório, em cada exercício social, 25% do lucro líquido do exercício, nos termos 
do artigo 202, Lei 6.404/76. § 2º. O saldo remanescente, depois de atendidas as disposições le-
gais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de acionistas, observada a legislação 
aplicável. § 3º. A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento 
a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de divi-
dendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao divi-
dendo mínimo obrigatório, acima referido. § 4º. Observadas as disposições legais pertinentes, a 
Companhia poderá pagar a seus acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o 
capital próprio, os quais poderão ser imputados a título de dividendo obrigatório. Capítulo VII 
- Dissolução, Liquidação e Extinção: Artigo 27. A Companhia entrará em dissolução, li-
quidação e extinção nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Ge-
ral, e se extinguirá pelo encerramento da liquidação. § Único. O Conselho de Administração no-
meará o liquidante, e as formas e diretrizes que deverão ser seguidas pelo mesmo, fi xando, se 
for o caso, seus honorários. Capítulo VIII - Foro: Artigo 28. Fica eleito o Foro Central em São 
Paulo/SP, com renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, como o 
único competente a conhecer e julgar qualquer questão ou causa que, direta ou indiretamente, 
derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos.

LAZAM-MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A.
CNPJ/MF N. 48.114.367/0001-62 - NIRE 35 300.335.228

Ata da Assembleia Geral Extraordinárias
1. Data, Hora e Local: 11/12/18, às 10 hs, na sede social da Companhia, em SP/SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 8501, Lado A do 
24º andar, Edifício Eldorado Business Tower. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas 
no Livro de Presença de Acionistas, na conformidade do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidente. José Manuel Queirós Dias 
da Fonseca, Secretário: Ariel Yanitchkis Couto. 4. Ordem do Dia: a) Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelos membros do 
Conselho de Administração: Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar, detentor do cartão de cidadão nº 03168072; 
e Jacqueline Legrand, Passaporte n° 04RE95766; b) eleição de novos membros do Conselho de Administração; 5. Resumo das 
Deliberações. A Assembleia Geral, por decisão unânime, em face da renúncia do Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar 
e da Jacqueline Legrand, aprovou a eleição do Ricardo Botelho Barbosa Pinto dos Santos, cartão de cidadão nº 10121309 válido 
até 05/08/2019 emitido pelas competentes entidades da República Portuguesa, morador em Rua Estevão da Gama, nº 52, 4405-639, 
Vila Nova de Gaia, Portugal e José Diogo Carneiro de Araújo e Silva, cartão de cidadão nº 10809973 válido até 05/06/2028 emitido 
pelas competentes entidades da República Portuguesa, morador na Rua das Motas nº 164, 5150-520, Porto Portugal, como membros 
do Conselho de Administração da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019. Em decorrência da eleição de 
Ricardo Botelho Barbosa Pinto dos Santos e José Diogo Carneiro de Araújo e Silva, o Conselho de Administração passa a ser 
composto dos seguintes membros: José Manuel Queirós Dias da Fonseca, português, casado, administrador, portador do bilhete de 
identidade nº 3.438.301, emitido em 04/04/1997, por Lisboa, residente na Avenida da República, nº 779, 10B, Matosinhos, Portugal, Ricar-
do Botelho Barbosa Pinto dos Santos, português, casado, gestor de empresas, cartão de cidadão nº 10121309 válido até 05/08/2019 
emitido pelas competentes entidades da República Portuguesa, morador em Rua Estevão da Gama, nº 52, 4405-639, Vila Nova de Gaia, 
Portugal e José Diogo Carneiro de Araújo e Silva, português, casado, gestor de empresas, cartão de cidadão nº 10809973 válido até 
05/06/2028 emitido pelas competentes entidades da República Portuguesa, morador na Rua das Motas nº 164, 5150-520, Porto, Portugal. 
6. Desimpedimento: Para fins do artigo 147, caput, da Lei nº 6.404/76, a declaração de desimpedimento dos membros do Conselho 
de Administração ora eleitos, estão arquivados na sede da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada pelos presentes que a subscrevem. José Manuel 
Queirós Dias da Fonseca - Presidente da Mesa; Secretário: Ariel Yanitchkis Couto. Acionistas: MDS Corretor de Seguros S.A. e MDS, 
SGPS, S.A . São Paulo, 11/12/18. Presidente da Mesa: José Manuel Queirós Dias da Fonseca; Secretário: Ariel Yanitchkis Couto. Jucesp 
nº 1.849/19-0 em 04/01/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.
C.N.P.J. (M.F.) Nº 61.068.557/0001-59 - NIRE Nº 35.300.039.246

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas de Brinquedos Bandeirante S/A a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a se realizar no dia 21 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, em sua sede social, na Avenida Vila Ema, 
2208/58, São Paulo, SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Reforma do Estatuto Social; b) Eleição 
de nova Diretoria; c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 09 de janeiro de 2019. 

Cyro de Souza Nogueira Junior - Diretor Administrativo Financeiro

PUBLICIDADE LEGAL.
DECIDA PELO DCI.

5095-530011
Ligue:

DCI. EFICAZ EM PUBLICIDADE LEGAL.
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Data, Hora, Local: 28.12.2018, 11hs, na sede, Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Concei-
ção, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Fernando Cesar Brasileiro - Presidente, Rodrigo 
Henrique Botani - Secretário. Deliberações Aprovadas: (i) Alterar a denominação social para True Securitizado-
ra S.A., e alterar o Artigo 1º do Estatuto Social: “A True Securitizadora S.A. é uma sociedade por ações, com pra-
zo de duração indeterminado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicá-
veis, em especial a Lei nº 6.404/76, conforme alterações posteriores.” (ii) Alterar o objeto social para: (i) securitiza-
ção de créditos oriundos de operações imobiliárias e securitização de direitos creditórios do agronegócio, assim 
compreendida a compra, venda e prestação de garantias em créditos hipotecários e imobiliários, bem como em di-
reitos creditórios do agronegócio; (ii) a aquisição de créditos imobiliários, direitos creditórios do agronegócio e de 
títulos e valores mobiliários; (iii) a emissão, colocação e distribuição no mercado fi nanceiro, de Certifi cados de Re-
cebíveis Imobiliários (“CRI’s”) e de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA’s”), podendo realizar a emis-
são e colocação de outros títulos e/ou valores mobiliários; (iv) a prestação de serviços e realização de outros negó-
cios relacionados ao mercado secundário de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio, especial-
mente à securitização de tais créditos imobiliários e direitos creditórios do agronegócio, nos termos da Lei nº 
9.514/97, Lei nº 11.076/04 e outras disposições legais aplicáveis; (v) a realização de operações de hedge em mer-
cados derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários e de direitos creditórios do 
agronegócio. Alterar o Artigo 3º do Estatuto Social: “Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social (i) securitização 
de créditos oriundos de operações imobiliárias e securitização de direitos creditórios do agronegócio, assim com-
preendida a compra, venda e prestação de garantias em créditos hipotecários e imobiliários, bem como em direitos 
creditórios do agronegócio; (ii) a aquisição de créditos imobiliários, direitos creditórios do agronegócio e de títulos 
e valores mobiliários; (iii) a emissão, colocação e distribuição no mercado fi nanceiro, de Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários (“CRI’s”) e de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA’s”), podendo realizar a emissão e co-
locação de outros títulos e/ou valores mobiliários; (iv) a prestação de serviços e realização de outros negócios re-
lacionados ao mercado secundário de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio, especialmente 
à securitização de tais créditos imobiliários e direitos creditórios do agronegócio, nos termos da Lei nº 9.514/97, da 
Lei nº 11.076/04 e outras disposições legais aplicáveis; (v) a realização de operações de hedge em mercados de-
rivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agrone-
gócio.”; e (iii) Criar os cargos de Diretor de Estruturação e Operações e de Diretor de Distribuição, esse último nos 
termos das INCVM nº 600/18, 539/13, 505/11 e 301/99, alterando os Artigos 15, 18 e 19 do Estatuto Social: “Arti-
go 15. A Diretoria será composta por, no mínimo 02 e, no máximo, 05 membros, acionistas ou não, residentes no 
país, eleitos pelo Conselho de Administração, e por este destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 03 
anos, permitida a reeleição, sendo 1 um deles designado Diretor Presidente; 1 Diretor de Estruturação e Opera-
ções; e 1 Diretor de Distribuição e os demais Diretores sem designação específi ca. § Único. Ocorrendo vacância 
do cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá ao Conselho de Administração eleger novo Diretor ou desig-
nar o substituto, que permanecerá no cargo pelo prazo de gestão remanescente do Diretor substituído.” “Artigo 18. 
Compete ao Diretor de Estruturação e Operações, entre outras atribuições: (a) defi nir a estrutura e o modelo de 
cada emissão de CRA’s e de CRI’s pela Companhia, quanto ao tipo, valor e demais condições; (b) implementar a 
estrutura de todas as emissões de CRA’s e de CRI’s pela Companhia, observadas as disposições na legislação 
aplicável; (c) auxiliar na coordenação de todos os prestadores de serviço a serem contratados para a implementa-
ção de CRA’s e de CRI’s a serem emitidos pela Companhia; (d) coordenar, em conjunto com os respectivos parti-
cipantes das emissões de CRA’s e de CRI’s, das auditorias a serem realizadas, caso aplicável; (e) praticar even-
tuais outros atos relacionados às atividades de estruturação e emissão que se façam necessários; (f) acompanhar 
os CRA’s e de CRI’s emitidos pela Companhia até a data de vencimento, inclusive coordenando o trabalho dos 
agentes fi duciários e demais prestadores de serviços relacionados à emissão; e (g) administrar o patrimônio sepa-
rado de cada uma dos CRA’s e dos CRI’s emitidos pela Companhia até o seu vencimento.” “Artigo 19. Compete ao 
Diretor de Distribuição da Companhia, entre outras atribuições: (a) identifi car, desenvolver e gerenciar o relaciona-
mento com novos investidores, ofertando e negociando CRA’s e CRI’s de emissão da Companhia, dentro dos per-
fi s e estratégias previamente acordados com a Companhia; (b) gerenciar o relacionamento com os atuais investi-
dores dos CRA’s e dos CRI’s de emissão da Companhia; (c) cumprir com as todas as obrigações constantes na Ins-
trução CVM nº 539, de 13.11.2013, incluindo as obrigações: (i) constantes sobre o dever de verifi cação da adequa-
ção dos produtos, serviços e operações ao perfi l do cliente, prestando as informações adequadas sobre os CRA’s 
e os CRI’s que a Companhia distribua; e (b) de atender a padrões mínimos de informações aos investidores, deter-
minados pela legislação, regulação e autorregulação aplicáveis, visando esclarecer, no mínimo, os riscos relacio-
nados ao investimento; (d) cumprir com todas as obrigações constantes da Instrução CVM nº 301, de 16.04.1999, 
incluindo as normas que dispõem sobre a identifi cação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os li-
mites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e va-
lores, devendo desenvolver e adotar procedimentos formais de “conheça seu cliente” (Know Your Client – “KYC”) 
compatíveis com o porte, volume de transações, natureza e complexidade dos CRA’s e dos CRI’s a serem oferta-
dos pela Companhia, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento das melhores práticas que dispõem sobre 
a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, buscando o monitoramen-
to contínuo das transações, de modo a o a identifi car aquelas que são suspeitas e/ou incompatíveis com o patrimô-
nio e/ou renda de cada investidor; (e) cumprir com todas as obrigações constantes da Instrução CVM nº 505 de 
27.09.2011, incluindo normas de cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e recebimento de valores apli-
cáveis à intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores 
mobiliários; e (f) desenvolver política interna de capacitação da equipe envolvida na atividade de distribuição dos 
CRA’s e dos CRI’s da Companhia, que preveja, no mínimo: (i) o cumprimento de todas as normas legais e regula-
mentares aplicáveis; (ii) políticas de investimentos pessoais e de segurança da informação; e (iii) procedimentos 
aplicados para KYC adequado, bem como às demais normas aplicadas à atividade de distribuição de CRA’s e de 
CRI’s; e cumprir com todas as obrigações relacionadas com a distribuição de CRA e de CRA, previstas na Instru-
ção CVM 414/04 e na Instrução CVM 600/18. ” (iv) Alterar a forma de representação da Companhia, em função da 
criação dos novos cargos de diretores, bem como permitir que a Companhia emita CRA’s e CRI’s, que venham a 
ter o regime fi duciário instituído com a consequente criação do patrimônio separado, sem a necessidade de apro-
vação societária específi ca, alterando o Artigo 21 do Estatuto Social: “Artigo 21. Observadas as disposições con-
tidas no presente Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, pe-
rante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, será obrigatoriamente representada: (a) 
por quaisquer dos diretores, individualmente, salvo o Diretor de Distribuição que deverá assinar em conjunto com 
outro diretor ou com 1 procurador; ou (b) conjuntamente por 2 procuradores, quando assim for designado no res-
pectivo instrumento público de mandato e de acordo com os poderes que nele contiverem. § 1º. As procurações ou-
torgadas em nome da Companhia serão sempre realizadas por qualquer membro da Diretoria, individualmente, sal-
vo o Diretor de Distribuição que deverá assinar em conjunto com outro diretor ou com 1 procurador, devendo espe-
cifi car os poderes conferidos e ter um prazo máximo de validade de 01 ano, exceto para as procurações outorga-
das a advogados para fi ns judiciais e administrativos, as quais poderão ter prazo superior ou indeterminado e pre-
ver o seu substabelecimento, desde que com reserva de iguais poderes. § 2º. Os mandatários “ad negotia” da Com-
panhia serão nomeados por procuração pública, subscrita por qualquer membro da Diretoria, com prazo de valida-
de não superior a 1 ano. § 3º. Na ausência de determinação de período de validade nas procurações outorgadas 
pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 01 ano. § 4º. As emissões de 
CRA’s e de CRI’s, que venham a ter o regime fi duciário instituído com a consequente criação do patrimônio sepa-
rado, não dependem de qualquer aprovação societária específi ca, cabendo apenas a assinatura dos diretores e/ou 
dos procuradores da Companhia, conforme regra de representação constante do caput do Artigo 21 acima.” (v) Re-
numerar os Artigos e consolidar o Estatuto Social. Nada mais. JUCESP nº 5.440/19-1 em 11.01.2019. Flávia Regi-
na Britto Gonçalves - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Prazo de 
Duração e Objeto Social: Artigo 1º. A True Securitizadora S.A. é uma sociedade por ações, com prazo de dura-
ção indeterminado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em es-
pecial a Lei nº 6.404/76, conforme alterações posteriores. Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Avenida 
Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, em São Paulo/SP, CEP: 04.506-000, podendo por 
deliberação do Conselho de Administração, abrir, manter ou encerrar fi liais, escritórios ou representações em qual-
quer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social (i) securitização de 
créditos oriundos de operações imobiliárias e securitização de direitos creditórios do agronegócio, assim com-
preendida a compra, venda e prestação de garantias em créditos hipotecários e imobiliários, bem como em direitos 
creditórios do agronegócio; (ii) a aquisição de créditos imobiliários, direitos creditórios do agronegócio e de títulos 
e valores mobiliários; (iii) a emissão, colocação e distribuição no mercado fi nanceiro, de Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários (“CRI’s”) e de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA’s”), podendo realizar a emissão e co-
locação de outros títulos e/ou valores mobiliários; (iv) a prestação de serviços e realização de outros negócios re-
lacionados ao mercado secundário de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio, especialmente 
à securitização de tais créditos imobiliários e direitos creditórios do agronegócio, nos termos da Lei nº 9.514/97, Lei 
nº 11.076/04 e outras disposições legais aplicáveis; (v) a realização de operações de hedge em mercados deriva-
tivos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio. 
Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integraliza-
do, é de R$ 400.000,00, dividido em 400.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § Único. A pro-
priedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nomina-
tivas”. Artigo 5º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito de 01 voto nas Assembleias Gerais de acionis-
tas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável, respeitado o disposto no artigo 9º deste 
Estatuto Social. Capítulo III - Assembleia Geral de Acionistas: Artigo 6º. As Assembleias Gerais de acionistas 
realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos 04 primeiros meses subsequentes ao encerramento de cada 
exercício social. Artigo 7º. As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quan-
do os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação 
aplicável exigirem deliberação dos acionistas. Artigo 8º. As Assembleias Gerais de acionistas, Ordinárias ou Ex-
traordinárias, serão convocadas, conforme previsto no artigo 123, Lei nº 6.404/76, pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou, no seu impedimento, por outro membro do Conselho. As Assembleias Gerais de acionistas se-
rão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração que, por sua vez, deverá indicar, dentre os presen-
tes, o Secretário, que poderá ou não ser acionista da Companhia. Artigo 9º. Sem prejuízo das matérias previstas 
em lei, a Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar 
as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. § Único. As deliberações da Assembleia 
Geral serão tomadas pelo voto afi rmativo da maioria dos acionistas presentes com direito a voto, exceto nos casos 
em que a lei, este Estatuto Social e/ou, caso existam, os acordos de acionistas registrados nos livros da Compa-
nhia prevejam quórum maior de aprovação. Capítulo IV - Administração da Companhia: Artigo 10. A administra-
ção da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, órgãos que terão as atribuições 
conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o 
exercício de suas funções. § 1º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos em 
seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse lavrados no livro mantido pela Companhia 
para esse fi m e permanecerão em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. § 2º. A Assembleia 
Geral de acionistas deverá estabelecer a remuneração dos administradores da Companhia. A remuneração pode 
ser fi xada de forma individual para cada administrador ou de forma global, sendo neste caso distribuída conforme 
deliberação do Conselho de Administração. SEÇÃO I - Conselho de Administração: Artigo 11. O Conselho de 
Administração será composto por, no mínimo 03 e, no máximo, 05 membros, eleitos pela Assembleia Geral de acio-
nistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 03 anos, sendo permitida a reeleição. § 1º. A 
Assembleia Geral nomeará, dentre os Conselheiros eleitos, o Presidente e o Vice Presidente do Conselho de Ad-
ministração. § 2º. A Assembleia Geral poderá eleger suplentes para os membros do Conselho de Administração. § 
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Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Dezembro de 2018.
3º. Em caso de vacância do cargo de Conselheiro, caberá ao Conselho de Administração escolher o substituto, que
servirá até a próxima Assembleia Geral. Artigo 12. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez a cada ano, nos 04 primeiros meses subsequentes ao encerramento de cada exercício social, e extraordinaria-
mente, sempre que necessário e quando convocado por qualquer um dos membros do Conselho de Administração,
com a presença de, no mínimo, a maioria de seus membros. § 1º. As convocações serão realizadas mediante noti-
fi cação escrita, por carta, correio eletrônico, telegrama ou fac-símile, que deverá conter, além do local, data e horá-
rio da respectiva reunião, a ordem do dia, bem como toda a documentação necessária para análise das matérias
objeto de discussão, se for o caso. § 2º. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com no mí-
nimo 07 dias de antecedência, salvo em caso de urgência, quando a convocação, devidamente justifi cada, será fei-
ta com 48 hs de antecedência à reunião. § 3º. Independentemente das formalidades de convocação previstas nos
parágrafos anteriores, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de
Administração. § 4º. Os membros do Conselho de Administração poderão participar das reuniões por intermédio de
conferência telefônica, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio de comunicação eletrônico, sendo considera-
dos presentes à reunião e devendo confi rmar seu voto através de declaração por escrito encaminhada ao Presiden-
te do Conselho de Administração por carta, fac-símile ou correio eletrônico logo após o término da reunião. Uma
vez recebida a declaração, o Presidente do Conselho de Administração fi cará investido de plenos poderes para as-
sinar a ata da reunião em nome do conselheiro. Artigo 13. O Conselho de Administração se instalará, funcionará e
deliberará validamente pelo voto favorável da maioria absoluta de seus membros presentes. § Único. Em caso de 
empate, fi ca a deliberação prejudicada, cabendo à reunião seguinte do Conselho de Administração dirimir o impas-
se, persistindo o empate, caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade ou, conforme o
caso, ao membro do Conselho de Administração que o estiver substituindo. Artigo 14. Compete ao Conselho de
Administração deliberar acerca das seguintes matérias relativamente à Companhia, sem prejuízo de outras defi ni-
das por lei: (a) fi xar a orientação geral dos negócios da Companhia; (b) eleger e destituir os Diretores da Compa-
nhia e fi xar-lhes as atribuições e remunerações individuais, respeitados os limites globais fi xados pela Assembleia
Geral; (c) fi scalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e documentos da Companhia, bem
como solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração ou sobre quaisquer outros atos; (d)
convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente; (e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as
contas da Diretoria; (f) escolher e destituir os auditores independentes; (g) aprovar a constituição de qualquer sub-
sidiária ou afi liada da Companhia; (h) aprovar qualquer alteração das estruturas jurídicas e/ou tributárias da Com-
panhia; (i) realizar o rateio da remuneração dos Administradores, observada a remuneração global, estabelecida
pela Assembleia Geral e fi xar as gratifi cações de Conselheiros, Diretores e funcionários, quando entender de con-
cedê-las; (j) aprovar a emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e de Certifi cados de Recebíveis do Agro-
negócio pela Companhia sem a constituição de patrimônio separado; (k) deliberar sobre os limites globais para as
emissões de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio, ambos sem
constituição de patrimônio separado; e (l) aprovar, declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente se-
mestrais e/ou trimestrais e/ou mensais, a conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes, sob qual-
quer das modalidades facultadas pelo artigo 204 da Lei nº 6.404/76, bem como o pagamento ou crédito de juros
sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável. SEÇÃO II - Diretoria: Artigo 15. A Diretoria será com-
posta por, no mínimo 02 e, no máximo, 05 membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelo Conselho
de Administração, e por este destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 03 anos, permitida a reeleição,
sendo 1 designado Diretor Presidente; 1 Diretor de Estruturação e Operações; 1 Diretor de Distribuição e os demais
Diretores sem designação específi ca. § Único. Ocorrendo vacância do cargo de Diretor, ou impedimento do titular,
caberá ao Conselho de Administração eleger novo Diretor ou designar o substituto, que permanecerá no cargo pelo
prazo de gestão remanescente do Diretor substituído. Artigo 16. Compete à Diretoria a representação da Compa-
nhia, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos
negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei, no presente Estatuto Social ou instituídos pelo Conselho
de Administração. § Único. Competirá à Diretoria ou aos procuradores por esta constituída, nos termos do Estatu-
to Social, deliberar sobre as emissões e seus limites globais de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e de Certi-
fi cados de Recebíveis do Agronegócio com a constituição de patrimônio separado. Artigo 17. Compete ao Diretor
Presidente da Companhia, entre outras atribuições: (a) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais
Diretores; (b) atribuir aos demais Diretores funções e atribuições não especifi cadas neste Estatuto Social; e (c)
coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações fi nanceiras e o relatório anual da administração da Com-
panhia, bem como a sua apresentação ao Conselho de Administração e aos Acionistas. Artigo 18. Compete ao Di-
retor de Estruturação e Operações, entre outras atribuições: (a) defi nir a estrutura e o modelo de cada emissão de
CRA’s e de CRI’s pela Companhia, quanto ao tipo, valor e demais condições; (b) implementar a estrutura de todas
as emissões de CRA’s e de CRI’s pela Companhia, observadas as disposições na legislação aplicável; (c) auxiliar
na coordenação de todos os prestadores de serviço a serem contratados para a implementação de CRA’s e de
CRI’s a serem emitidos pela Companhia; (d) coordenar, em conjunto com os respectivos participantes das emis-
sões de CRA’s e de CRI’s, das auditorias a serem realizadas, caso aplicável; (e) praticar eventuais outros atos re-
lacionados às atividades de estruturação e emissão que se façam necessários; (f) acompanhar os CRA’s e de CRI’s
emitidos pela Companhia até a data de vencimento, inclusive coordenando o trabalho dos agentes fi duciários e de-
mais prestadores de serviços relacionados à emissão; e (g) administrar o patrimônio separado de cada uma dos
CRA’s e dos CRI’s emitidos pela Companhia até o seu vencimento. Artigo 19. Compete ao Diretor de Distribuição
da Companhia, entre outras atribuições: (a) identifi car, desenvolver e gerenciar o relacionamento com novos inves-
tidores, ofertando e negociando CRA’s e CRI’s de emissão da Companhia, dentro dos perfi s e estratégias previa-
mente acordados com a Companhia; (b) gerenciar o relacionamento com os atuais investidores dos CRA’s e dos
CRI’s de emissão da Companhia; (c) cumprir com as todas as obrigações constantes na Instrução CVM nº 539, de
13.11.2013, incluindo as obrigações: (i) constantes sobre o dever de verifi cação da adequação dos produtos, ser-
viços e operações ao perfi l do cliente, prestando as informações adequadas sobre os CRA’s e os CRI’s que a Com-
panhia distribua; e (b) de atender a padrões mínimos de informações aos investidores, determinados pela legisla-
ção, regulação e autorregulação aplicáveis, visando esclarecer, no mínimo, os riscos relacionados ao investimento;
(d) cumprir com todas as obrigações constantes da Instrução CVM nº 301, de 16.04.1999, incluindo as normas que
dispõem sobre a identifi cação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilida-
de administrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, devendo desenvol-
ver e adotar procedimentos formais de “conheça seu cliente” (Know Your Client – “KYC”) compatíveis com o porte,
volume de transações, natureza e complexidade dos CRA’s e dos CRI’s a serem ofertados pela Companhia, com o
objetivo de contribuir para o aprimoramento das melhores práticas que dispõem sobre a prevenção aos crimes de
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, buscando o monitoramento contínuo das transações,
de modo a o a identifi car aquelas que são suspeitas e/ou incompatíveis com o patrimônio e/ou renda de cada in-
vestidor; (e) cumprir com todas as obrigações constantes da Instrução CVM nº 505 de 27.09.2011, incluindo nor-
mas de cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e recebimento de valores aplicáveis à intermediação de
operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários; e (f) desenvol-
ver política interna de capacitação da equipe envolvida na atividade de distribuição dos CRA’s e dos CRI’s da Com-
panhia, que preveja, no mínimo: (i) o cumprimento de todas as normas legais e regulamentares aplicáveis; (ii) polí-
ticas de investimentos pessoais e de segurança da informação; e (iii) procedimentos aplicados para KYC adequa-
do, bem como às demais normas aplicadas à atividade de distribuição de CRA’s e de CRI’s; e cumprir com todas
as obrigações relacionadas com a distribuição de CRA e de CRI, previstas na Instrução CVM 414/04 e na Instru-
ção CVM 600/18. Artigo 20. O Conselho de Administração designará, dentre os Diretores da Companhia, aquele(s)
que exercerá(ão) as funções de Diretor de Relações com Investidores. São funções do Diretor de Relações com In-
vestidores, entre outras atribuições previstas neste Estatuto ou em outros normativos editados pela Comissão de
Valores Mobiliários: (a) prestar quaisquer informações ao público investidor e a Comissão de Valores Mobiliários; e
(b) manter atualizado o registro de Companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários; Artigo 21. Ob-
servadas as disposições contidas no presente Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou fora
dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, será obri-
gatoriamente representada: (a) por quaisquer dos diretores, individualmente, salvo o Diretor de Distribuição que de-
verá assinar em conjunto com outro diretor ou com 1 procurador; ou (b) conjuntamente por 2 procuradores, quan-
do assim for designado no respectivo instrumento público de mandato e de acordo com os poderes que nele conti-
verem. § 1º. As procurações outorgadas em nome da Companhia serão sempre realizadas por qualquer membro
da Diretoria, individualmente, salvo o Diretor de Distribuição que deverá assinar em conjunto com outro diretor ou
com 1 procurador, devendo especifi car os poderes conferidos e ter um prazo máximo de validade de 01 ano, exce-
to para as procurações outorgadas a advogados para fi ns judiciais e administrativos, as quais poderão ter prazo su-
perior ou indeterminado e prever o seu substabelecimento, desde que com reserva de iguais poderes. § 2º. Os man-
datários “ad negotia” da Companhia serão nomeados por procuração pública, subscrita por qualquer membro da 
Diretoria, com prazo de validade não superior a 1 ano. § 3º. Na ausência de determinação de período de validade 
nas procurações outorgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 01 
ano. § 4º. As emissões de CRA’s e de CRI’s, que venham a ter o regime fi duciário instituído com a consequente cria-
ção do patrimônio separado, não dependem de qualquer aprovação societária específi ca, cabendo apenas a assi-
natura dos diretores e/ou dos procuradores da Companhia, conforme regra de representação constante do caput
do Artigo 21 acima. Artigo 22. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, 
os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou
operações estranhas ao objeto social, tais como fi anças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor 
de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de acionistas ou pelo Conselho de
Administração, conforme o caso. Artigo 23. As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores,
sempre que o interesse social assim exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria de voto dos presentes, ten-
do o Diretor Presidente o voto qualifi cado em caso de empate. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 24. A Com-
panhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, que exercerá as atribuições impostas por lei e
que somente será instalado mediante solicitação de acionistas que representem, no mínimo, 10% das ações com 
direito a voto ou 5% das ações sem direito a voto. Artigo 25. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto
por, no mínimo, 03 e, no máximo, 05 membros, e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de
acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § Único. A As-
sembleia Geral de acionistas que deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal fi xará a remuneração de seus 
membros. Capítulo VI - Exercício Social e Demonstrações Financeiras: Artigo 26. O exercício social terá dura-
ção de 01 ano, com início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço
e as demais demonstrações fi nanceiras deverão ser preparados. § 1º. A Companhia distribuirá como dividendo
obrigatório, em cada exercício social, 25% do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 202, Lei 6.404/76. §
2º. O saldo remanescente, depois de atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assem-
bleia Geral de acionistas, observada a legislação aplicável. § 3º. A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar
balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribui-
ção de dividendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mí-
nimo obrigatório, acima referido. § 4º. Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a
seus acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputa-
dos a título de dividendo obrigatório. Capítulo VII - Dissolução, Liquidação e Extinção: Artigo 27. A Companhia
entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assem-
bleia Geral, e se extinguirá pelo encerramento da liquidação. § Único. O Conselho de Administração nomeará o li-
quidante, e as formas e diretrizes que deverão ser seguidas pelo mesmo, fi xando, se for o caso, seus honorários.
Capítulo VIII - Foro: Artigo 28. Fica eleito o Foro Central em São Paulo/SP, com renúncia de qualquer outro, por 
mais especial ou privilegiado que seja, como o único competente a conhecer e julgar qualquer questão ou causa
que, direta ou indiretamente, derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos.
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