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PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 2A

(sEGUNDay eurssAo pRrvADA or oeaENTUREs srMpLEs, nAo coruvensivers EM

lg6es, on rspEcrE eurRocnarAnrn, coM GARANTTA ADrcroNAL FrDEJUssoRrA,
rM sERre 0nrce" DA JFL HoLDTNG s.A.

entre

JFL HOLDING S.A.

na qualidade de Emissora

TRUE SECURITIZADORA S.A.

na qualidade de subscritora das Deb6ntures

JORGE FEUPE LEMANN

na qualidade de Fiador das Deb6ntures

Datado de 31 de janeiro de 2020

e
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p-E EscRrruRA DA zaPRTMETRo ADrrAMExro ao iils l

(SEGUNDA) EMrssAo pnrvlDA DE orsENruREs srMpLEs, nAo coNvERsivrrs ru
eg6es, ol espfcrE eurRocnnrAnra, coM GARANTTA ADrcroNAL FrDEJUssoRrA,
eu sEnre 0nrc& DA JFL HotDrNG s.A.

Pelo presente instrumento particular, como Emissora,

JFL HOLDING S.A., sociedade por ag6es sem registro de companhia aberta perante a ComissSo

de Valores Mobilidrios CCVM'), com sede na cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Rua

Pedroso Alvarenga, 691, conjunto 1.301, Parte, Itaim Bibi, CEP 04531-011, inscrita no Cadastro

Nacional da Pessoa Jurfdica do Minist6rio da Economia ['CNPJ/ME') sob o no 31.093.563/0001-

03, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de S5o

Paulo C'JUCESPI sob o NIRE 35.300.328.400, neste ato, representada na forma de seu estatuto

social ("Emissora");

e, na qualidade de subscritora das Deb6ntures,

TRUE SECURITIZADORA S.A., sociedade andnima com sede na cidade de 56o Paulo, Estado

de S5o Paulo, na Avenida Santo Amaro, no 48, 10 andar, conjunto 12, Vila Nova ConceigSo, CEP

04506-000, inscrita no CNPJ/ME sob o no L2.t30.744l0001-00, neste ato representada nos termos

de seu estatuto social C'Debenturista');

e ainda, na qualidade de fiador,

JORGE FELIPE LEMANN, brasileiro, casado em regime de separag5o total de bens, empresdrio,

portador da C6dula de Identidade RG no 08.606.916-8/SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o no

011.176.347-95, com enderego comercial na cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Rua

Pedroso de Alvareng?, rro 691, conjunto 1.301, Itaim Bibi, CEP 04531-011 f'FiadorJ;

sendo a Emissora, a Debenturista e o Fiador doravante designados, em conjunto, como "Partes"

e, individualmente, como "Palte",

CONSTDERANDO QUE:

(i) na Assembleia Geral Extraordin6ria de Acionistas da Emissora realizada em 04 de

novembro de 2019, foram deliberadas e aprovadas, dentre outras mat6rias: (a) a

realizagSo da 2a (segunda) emissSo de debdntures simples, n5o conversiveis em

ag6es, da esp6cie quirograf6ria, com garantia adicional fidejuss6ria, em sdrie inica,
para colocagEo privada, da Emissora ('Emiss6o" e "Deb6ntures", respectivamente),

incluindo seus termos e condig6es, em conformidade com o disposto no caput do

aftigo 59 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ('Lei das Y
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(iii)

'i:": .".,..
sociedades por Acoesf 'it'u*ir., Lfo6 *#; ,6, . rearizasao da operasao deaaara _ar,

SecuritizagSo (conforme definido abaixo);

em 04 de novembro de 2019, foi celebrado o "Instrumento Particular de Escritura da

2a (Segunda) EmissSo Privada de Deb6ntures Simples, N5o Conversfveis em Ag6es,

da Esp6cie Quirograf6ria, Com Garantia Adicional Fidejuss6ria, em S6rie Unica, da JFL

Holding S.A," entre a Emissora, a Debenturista e o Fiador ('Escritura de EmissSo),
por meio do qual foi regulada a EmissSo;

as Deb6ntures foram integralmente subscritas e integralizadas pela Debenturista, a

qual se tornou credora de todas as obrigagdes pecunidrias, principais e acess6rias,

devidas pela Emissora no imbito das Deb6ntures, bem como todos e quaisquer

encargos morat6rios, multas, penalidades, indenizag6es, despesas, custas, honorSrios

e demais encargos contratuais e legais previstos ou decorrentes da Escritura de

EmissSo, as quais representam cr6ditos considerados imobiliSrios por destinagSo, nos

termos da legislag6o e regulamentagdo aplicdvel f'Cr6ditos ImobiliSrios);

a Debenturista realizou a vinculag5o dos Cr6ditos Imobili5rios e 254a, 255a, 256a,

257a,258a e 259a s6ries da 1a emissSo de certificados de recebiveis imobiliSrios de

emiss5o da Debenturista ('CRI" e "SecuritizacSo", respectivamente);

nos termos da Cl5usula 5.15.1 da Escritura de Emiss5o, o spread que comp6e a

remuneragSo das Deb6ntures serS acrescido em 4,00o/o (quatro por cento) ao ano, a
partir de 04 de fevereiro de 2020 caso a Companhia n5o comprove i Securitizadora e

ao Agente FiduciSrio dos CRI: (i) a correta formalizagSo e constituigSo (a) de

alienagSo fiduciSria do Im6vel Rebougas em garantia das Obrigag6es Garantidas

f'AlienagSo FiduciSria do Im6vel Rebougas'); e (b) de alienag5o fiduci6ria de ag6es

ou quotas de emissSo da sociedade de prop6sito especifico titular do Im6vel Rebougas

em garantia das Obrigagdes Garantidas ('AlienacSo Fiduci5ria SPE Rebougas'); ou (ii)
(a) a prenotagSo no cart6rio de registro de im6veis competente de alienagSo fiduci5ria

do Im6velJK em garantia das Obrigagdes Garantidas ('Alienag5o Fiduci6ria do Im6vel

JK" e, em conjunto com a AlienagSo FiduciSria de Im6vel Rebougas, "Alienag6es

Fiduci6rias de Im6veisl; e (b) a correta formalizag6o e constituigdo (1) da Cess5o

Fiduci6ria (conforme abaixo definida); e (2) de alienagdo fiduci5ria de agdes ou quotas

de emiss5o da sociedade de prop6sito espec[fico titular do Im6vel JK em garantia das

Obrigag6es Garantidas ('AlienagSo FiduciSria SPE JK" e, em conjunto com a AlienagSo

FiduciSria SPE Rebougas, "Alienag6es FiduciSrias de Ag6es);

em 31 de janeiro de 2020, a Debenturista aprovou em assembleia geral de

debenturistas ('AGDJ, conforme aprovado em assembleias gerais dos titulares de

(iv)

-(v)

(vi)

SP - 27218923vt d,b"\
W-, A}[-

t



:ttt :ttt ..o o..

'. .. i:.'. ..'.'. i.. '
'; 

o'

jas realizadm Ui jr: r..jrr'*tozoffioutras, as sesuintes mat6rias:

(a) prorrogagSo para at6 04 de maio de2020 do prazo para a Emissora comprovar i
Securitizadora e ao Agente FiduciSrio dos CRI (i) a correta formalizagSo e constituigSo

(a) da AlienagSo Fiduci5ria do Im6vel Rebougas; e (b) da AlienagSo Fiduci6ria SPE

Rebougas; ou (ii) a prenotag5o no cart6rio de registro de im6veis competente da

Alienag6o Fiduci6ria do Im6velJK e a correta formalizagSo e constituigSo da Alienag5o

Fiduci6ria SPE JK (sendo o inciso (i) ou (ii), referido individualmente como

"FormalizagSo das Garantias Reais); (b) alterag5o da redagSo do Evento de

Vencimento Antecipado previsto na alfnea "(]o{ix)" da Cl6usula 8.1.2 da Escritura de

EmissSo; e (c) aprovag6o da constituigdo da Cess5o FiduciSria;

(vii) em 31 de janeiro de 2020, a JFL Poder Participag6es Ltda., inscrita no CNPI/ME sob o

no 31.092.510/0001-60 ('JFL Poder) aprovou em reuniSo de s6cios, dentre outras, a

constituigSo da Cess5o FiduciSria CRS');

(viii) nesta data, foi celebrado o "Instrumento Particular de Cess5o FiduciSria em Garantia

e Outras Avengas" entre a Debenturista, a JFL Poder e, na qualidade de interveniente

anuente, Emissora ('Contrato de CessSo FiduciSria'), gor meio do qual a JFL Poder
- cedeu fiduciariamente os direitos e cr6ditos decorrentes dos Certificados de Potencial

Adicional de ConstrugSo emitidos no Ambito da 5a DistribuigSo Ptiblica de Certificados

. de Potencial Adicional de ConstrugSo - CEPAC pela Prefeitura de S5o Paulo no Smbito

da OperagSo Urbana Consorciada Faria Lima, de titularidade da JFL Poder, registrados
para distribuig5o ptiblica pela CVM CCEPAC" e "Cess6o Fiducidriai respectivamente).

v6m, por esta e na melhor forma de direito, firmar o presente " Primeiro Aditamento ao
Instrumento Pafticular de Escritura da 2a (Segunda) EmissSo Privada de Debdntures Simples, Ndo

Conversiveis em Agdes, da Espdcie Quirografdria, com Garantia Adicional Fidejuss6ria, em Sdrie

tJnica, da JFL Hotding 5.,,4." ('Aditamento), nos termos e condig6es abaixo.

Os termos aqui iniciados em letra mairiscula e n5o definidos, estejam no singular ou no plural,

terSo o significado a eles atribuldo na Escritura de EmissSo.

cuusuue PRTMETRA - AUToRTZACAo E REQUTSTTOS

1.1. O presente Aditamento 6 celebrado com base na deliberagSo da AGD, a qual dever6

ser registrada na JUCESP pela Emissora.

L.2. Este Aditamento ser6 apresentado para inscrigSo na JUCESP, no prazo de at6 5 (cinco)

Dias Uteis contados da data de sua celebragSo.
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iora devera ".r,##r.^ili-rj, .O**lq.irust Distribuidora de rftutos e

Valores MobiliSrios S.A., na qualidade de instituigSo custodiante ('Instituig5o Custodiante" ou

"Agente FiduciSrio dos CRIJ 1 (uma) via original deste Aditamento devidamente inscrito na

JUCESP, no prazo de at6 2 (dois) Oias Uteis contados da data da efetiva inscrig6o na JUCESP.

L.2,2. Este Aditamento ser6 averbado i margem do registro da Escritura de Emiss6o no

respectivo caft6rio de registro de titulos e documentos da Comarca da Cidade S5o Paulo, Estado

de S5o Paulo CRTD-SP'), em at6 5 (cinco) Dias Uteis contados da data de sua celebrag5o.

L.2.3. A Emissora deverd entregar i Debenturista e ao Agente Fiduci6rio dos CRI, no prazo

de at6 2 (dois) Dias Uteis contados da data da efetiva averbagEo, 1 (uma) via eletr6nica (formato

pdf), deste Aditamento devidamente averbado no RTD-SP. Neste mesmo prazo, a Emissora dever6

providenciar o envio de 1 (uma) via original deste Aditamento devidamente averbado ir InstituigSo

Custodiante

CUEUSUU SEGUNDA - ADITAMENTO

2.L. Pelo presente Aditamento, resolvem as Paftes, em decorr6ncia das considerag6es

_acima expostas, alterar a redagSo das ClSusulas 5.15.1 e 5.15.2 da Escritura de EmissSo, com o

objetivo de prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo para que a Emissora comprove i
Securitizadora e ao Agente FiduciSrio dos CRI a FormalizagSo das Garantias Reais, ficando tal
'prazo prorrogado at6 04 de maio de 2020, sendo cefto que tais ClSusula passarSo a vigorar com

a seguinte redagSo:

"5,15.7, O Spread que compde a Remuneragdo serd acrescido em 4,00o/o (quatro por
cento) ao anq de modo que o Spread passard a ser de 1200% (doze inteiros por
cento) ao anq a partir de &l de maio de 2020 ou, no caso do item 5.15.2 abaixo, a
paftir de 04 de junho de 2020 ('Data Limite), nd hipdtese de a Emissora ndo

comprovar d Securitizadora e ao Agente Fiduciiirio dos CRI, (i) a coreta formalizagSo

e constituigdo (a) de alienagdo fiduciiiria do Imdvel Rebougas em garantia das

Obrigagdes Garantidas; e (b) de alienagSo fiduciiiria de agdes ou quotas de emissdo

da sociedade de propdsito especifico ('SPE Reboucas) titular do Imdvel Rebougas em

garantia das Obrigagdes Garantidas; ou (ii) a prenotagdo no caftdrio de registro de

imdveis competente de alienagSo fiduciiiria do ImdvellK em garantia das Obrigagdes

Garantidas e a coreta formahZagdo e constituigdo de alienagdo fiduciiiria de agdes ou
quotas de emissilo da sociedade de propdsito especifico titular do Imdvel JK (SPE lK'
e, em conjunto com a SPE Rebougas, "SPE;2 em garantia das Obrigagdes Garantidas

(sendo o inciso (r) ou (ii), referido individualmente como "Formalizacilo das Garantias

Reais2.
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i"i "', "'.. ".5.75.2. A Data Limite t\Aiuorarireiirt" pggiiog.pa, aE 04 de junho de 2024
desde gue a Emissora comprove d Securitizadora estar envidando os seus melhores

esforgos para cumprir de forma tempestiva eventuais exigdncias apresentadas pelos

caftdrios de registro de imdveis ou caftdrios de registro de titulos e documentos cujos
registros sejam necessdrios para fins da Formalizagdo das Garantias Reais.

Para fins deste Aditamento, da Escritura de EmissSo e nos termos da AGD, a CessSo

cuusuu QUARTA - RATTFTCA9AO E CONSOLTDAGAO

As alteragdes feitas na Escritura de EmissSo por meio deste Aditamento nio implicam

aaaa a..4
'..! !..!

Fiduci6ria dever6 ser devidamente constitufda e formalizada at6 04 de fevereiro de 2020.

2.2, As Partes resolvem, ainda, ajustar a redag5o da Cl5usula 8.L.2., inciso (>uix) da

Escritura de EmissSo, a qual passar6 a vigorar com a seguinte redagSo:

"8,7,2. Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o
vencimento das obrigagdes decorentes desta Escritura de Emissdq aplicando-se o
disposto no item 8.3. abaixq quaisquer dos eventos previstos em lei e/ou quaisquer

dos seguintes eventos (em conjunto, "Eventos de Vencimento Antecipado Ndo
Automdtio):

_ (...)

(rytx) caso seja verificado pela Debenturista, anualmente, no prazo de atd 5 (cinco)

' Dias uteis contados da data de recebimentq pela Debenturista, das informagdes a
que se refere o item 9.1.1, (0 @ abako ('Data de Verifrcagfio), Que a relagilo

entre Divida Lrquida e os Ativos Imobitiiirios ('indice Financeiro) tendo por base

as demonstragdes financeiras consolidadas da Emissora, a partir, inclusivg as

demonstragdes financeiras consolidadas da Emissora relativas a 31 de dezembro de
2019, seja superior a 1,0 (uma) vez."

cuusur-l TERCETRA - DECLARAC6ES

3,1. As Paftes, neste ato, declaram que todas as obrigag6es assumidas na Escritura de

EmissSo se aplicam a este Aditamento como se aqui estivessem transcritas.

3.2. A Emissora declara e garante, neste ato, que todas as declarag6es e garantias

previstas na ClSusula 11.1 da Escritura de EmissSo permanecem verdadeiras, corretas e

plenamente vdlidas e eficazes na data de assinatura deste Aditamento.

2.1.1.

4,L.
em novagSo.

A,
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4,2. Ficam ratificadas, nos tbi'nibi em.qird.ie eqqqt'#.g& redigidas, todas as demais

cldusulas, itens, caracterfsticas e condig6es estabelecidas na Escritura de Emiss5o, que n5o

tenham sido expressamente alteradas por este Aditamento.

cuusuu QUTNTA - DrsPosrgoEs GERATS

5.1. N5o se presume a ren0ncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente

Aditamento. Desta forma, nenhum atraso, omissSo ou liberalidade no exercicio de qualquer

direito, faculdade ou rem6dio que caiba i Debenturista em razdo de qualquer inadimplemento da

Emissora ou do Fiador prejudicar6 tais direitos, faculdades ou rem6dios, ou serd interpretado

como constituindo uma renfincia aos mesmos ou concorddncia com tal inadimplemento, nem

constituir6 novag6o ou modificag6o de quaisquer outras obrigagdes assumidas pela Emissora e

pelo Fiador neste Aditamento ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou

atraso.

5.2. Caso qualquer das disposig6es ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, invSlida ou

ineficaz, prevalecerSo todas as demais disposig6es n5o afetadas por tal julgamento,

comprometendo-se as Partes, em boa-f6, a substitufrem as disposigdes afetadas por outra que,

-na medida do possfvel, produza o mesmo efeito.

.5.3. Este Aditamento 6 regido pelas Leis da Rep0blica Federativa do Brasil.

5.4. Este Aditamento constitui titulo executivo extrajudicial nos termos do inciso I e III do

artigo 784 da Lei no 13.105, de 16 de margo de 2015, conforme alterada f'C6digo de Processo

Civil), reconhecendo as Partes desde j6 que, independentemente de quaisquer outras medidas

cabiveis, as obrigag6es assumidas nos termos deste Aditamento comportam execugSo especlfica

e se submetem is disposig6es do artigo 815 e seguintes do C6digo de Processo Civil.

5.5. Este Aditamento 6 firmado em car6ter irrevog6vel e irretrat6vel, obrigando as Partes

por si e seus sucessores.

5.6. Fica eleito o foro da Comarca de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, para dirimir
quaisquer d0vidas ou controv6rsias oriundas deste Aditamento, com ren(ncia a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as Paftes flrmam o presente Aditamento , em 4 (quatro)

vias de igual teor e forma, na presenga de 2 (duas) testemunhas.

S5o Paulo, 31 de janeiro de 2020.

[Restante da piigina intencionalmente deixado em brancoJ -l

Aret\SP - 27218923v1
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as 1/2 o" ,r,rii)i,*,L;;; ,,,;,niia particutar de Escritura da 2a
(Segunda) Emissdo Privada de Deb€ntures Simples, Ne; Co;;ersiveis em Agdeg da Espdcie

Quirografdria, com Garantia Adicionat Fidejussdria, em Sdrie inica, da IFL Hotding S.A.

Pela Emissora:

Nome:

Cargo: a tsfo 11-*

Pelo Fiador:

JFL HOLDING S.A.
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as 2/2 ,, ,r,;;;i,,,*Li;.d,,,;,ii;b pafticutar de Escritura da 2a
ll. lo-

(Segunda) Emissdo Priuada de Deb€ntures Simples, Ndo Conversiveis em Agdes, da Espdcie

Quirografdria, com Garantia Adicional Fidejussdria, em Sdrie Unica, da JFL Hotding S.A.

Pela Debenturista:

Bxlffi#l!s,?xE*
Cargo: cPF/MF $s.soa ed:dd

Testemunhas:

TRUE SECURITIZADORA S.A.

A.

c-,

c{nounareRUMl sosHl- 
RG 49.871.614'4

I lllilr llill lllll lllll lllllllllllilll lllll lllll llilllll llll

SP - 27278923v1

f:-

RG:

CPF:

ED003153-7/001

O-ho,.0 r(Ut .oA. ^rrb,"d^.,
ruomd[

::;,- lpHiii:fli#'#ffii

,6F\
wd



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

JUCESP
)'.tnlt i;tfletnslC0

i:rl.ld, dr, .!;:io l)euis

DADOS DA EMPRESA

NO[,lE EMPRESARIAL

TRUE SECURITIZADORA S.A.

TIPO JURIDICO

socrEDADE POR AQoES

NIRE

35300444957

CNPJ

12.130.744t0001-00

NOMERo OO AROUIVNENTo

005.440/19-1

OATA DO AROUIVAMENTO

11t01t2019

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

ESTA COPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 2411012019 PELA SECRETARIA GERAL DA JUCESP - GISELA SIMIEMA

CESCHIN, CONFORME ART. 1O DAMP22OO-2DE24IO8I2OO'1, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRAS - ICP

BMSIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C NO32 DE 11/09/2001 M- ART.2O.

ART 1O. FICA INSNTUIDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES POBLICAS BRASILEIRA - ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE,

INTEGRIDADE E VALIDADE JURIDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRONICA, OAS APLICAQOES DE SUPORTE E DAS APLICASOES

HABTLTTADAS QUE UTTLTZEM CERTTFTCADOS DrGrTArS, BEM COMO A REALTZAQAO DE TRANSAQOES ELETRONTCAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S)

OATA DE EXPEOI9AO

24t10t2019

HORA OE EXPEDTgAO

10:35:55

coDrco DE coNTRoLE

125277694

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRONICA PODEM SER VERIFICADOS NO

ENDEREQO ! A 
^/V.JUCESPONLtNE.SP.GOV.BR

'.a

JUCESP

Certifi@ o registro sob o no005.440/19-'l 6m 11/01/2019 da emprssaTRUE SECURITIZADORA S.A., NIRE no 35300444957, pmtocolado sob o no0009900196. Estac6piafoi autenti€da

quando visualazado diretamente no portal w.jucesponline.sp.gov.br.
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JUCESP - Junta Comercial do Estado de 56o Paulo

Minist6rio da lndristria, Com6rciq EuEripr e.Servi6os. . . .
Departamento de Registro Empresa(alp lrfie$raqao hDREl. . :
Secretaria de Desenvolvimento Eqgrtomig?:CQn6ia,:... ...' :
Tecnologia e lnovagSo
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CAPA DO REQUERIMENTO
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JUCESP PROTOCOLO

0.009.900/19'6
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,{-prcp SECURITIZADoRA s.A.

cNPJ/MF 12.130; 44/ aooroo /
NIRE 35.300.4.44.957 ./

ATA DA ESSBil,TBI.BIA GERAL EXTRAORDTNi(NTE

REALIZA.DA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (viate e oito) dias do m6s de dezembro de

2018, is 11:00 horas, na Avenida Santo Amato, n" 48, Lo andar, conjunto 12, Vila Nova

CouceigSo, na Cidade de Sio Paulo, Estado de Sio Paulo, CEP: 04.506-000, sede da

Aprcn sECURITTZADoRa s.a ("es!spanbia').

2. CONVOCAQAO E QUORUM: Dispensada a publicaglo do 'Edital de

Convocagio", em conformidade com o disposto no $4 do a*- 724 da Lei no 6.404 de 15 ,/
de dezembto d,e 7976, por estar presente a totalidade dos acionistas da Comp^rrt"a,r,/

confolme registro de presenga lawado em liwo pt6prio.

3. MESA Sr. Femando Cesat Brasileiro - Presidente, e Rodtigo Henrique Botarri -

Secret6rio.

4. ORDEM DO DIA: Aprovagio: (i) do dteragio da denominagio social da

Companhia; (ii) da altera$o do objeto social da Companhia; (iii) da ctiagio dos cargos

de Dketor de Estruturag6o e Operag6es e Dketor de Distribuigao; (rv) da altetagio da

fotma de representaglo da Companhia, em fungio da criaglo dos novos cargos de

ditetores cooforme deliberagio "(iii)'r acima, bem como permissio p^ra ^ emisslo de

Certificados de Recebiveis do Agroneg6cio e de Certificados de Recebiveis Imobili6tio,

que venham a ter o regime fiduci6rio instituido com a consequente criagio do patrim6nio

separado, sem a necessidade de aprovagio societ6ria especifica; e (v) da consolidaglo do

Estatuto Social para refletir as deliberag6es aprovadas.
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5. DELIBERAQOES: O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e, por

unanimidade de votos dos presentes e seln quaisquet restrig6es, tesolvetam:

6) Alterar a denominaglo social da Companhi^ para True Securitizadora S.A"

passando o Artigo 1" do Estatuto Social da Companhia 
^ 

ter, a seguinte redaglo:

."
"A TRUE SECURITIZADORA S.A. i uma sociedade por agdes, corn praqo de

daragdo iadeterruinado, regida pelo disposto flo Prefifite Estatato Sodal e pelas dispwigdes hgais

@liaiueis, en egedal a l-.ei n. 6.404, de 15 de derynbrv de 1976, wr{orrte alterafies

posterions ('I--ei n. 6.404 / 7 6 "). "

Alterar o objeto social da Companhia pata: (i) securitizagio de cr6ditos oriundos

de operaE6es imobilifuias e secutitizagio de direitos credit6dos do agroneg6cio,

assim compreeadida a compra, venda e prestagio de garantias em crdditos

hipotec6rios e imobilidrios, bem como ern diteitos credit6rios do agtoneg6.io; (4

a aquisigio de ct6ditos imobili6tios, direitos credit6rios do agroneg5cio e de

titulos e valores mobilifuios; (ii) a emissio, coiocagio e distribuigdo no mercado

finance.ito, de Cetificados de Recebiveis.Imobilifuios ('CRI's") e de Certificados

de Recebiveis do Agroneg6cio ("CRA's'), podendo redizat a emissIo e

colocagdo de outros tirulos e/ou valores mobili6tios; (iv) a prestagio de servigos e

r.eahzagdo de outos oeg5cios relacionados ao mercado secund6rio de cdditos

imobilifuios e de direitos credit5rios do agroneg6cio, especialmente A

securitizaglo de tais ct6ditos imobiliddos e direitos credit6rios do agroneg6cio,

nos temos da Lei no. 9.514, de 20 de novembro de 1997, da Lei n". 1l..076, de 30

de dezembro de 2004 e outras disposig6es legais aplicdveis; (v) a reahzagio de

operag6es de hedge em mercados detivativos visando i cobertura de riscos aa

sua carteita de cr6ditos imobiliirios e de diteitos credit6rios do agroneg6cio. Por

conta disso o Artigo 3" do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte

I 0059 I 503,r
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"Artigo 3i A Conpanhia ter?t por objeto rccial (i) nruritiqagdo de mctitos oriundos de 
"/'

operagd* inobilidias e rccaitiyagdo de dinitor cnditdios da agrvnegfdo, assirz nrnpnendida

a @tilpru, uenda e 1m$agdo de gmanrta em miditot bipotecdrios e imobilidriot, bem como em

dinitos ercditffios do agrvnegdcio; (ii) a aquisigdo de Nditot imobili,iriw, diruitot mditdtiot do

agmnegido e de titabs e ualons mobilidrios; (iii) a enissfro, cobmgio e distibuigdo no mercado

financeim, de Certificados de Rcabiueis Imobililriu ('CRI\) e fu Certficadu de Eercbiaeis

do Agmnegicio ("CRA'r'), lodendo realiqar a enissdo e cobcagdo cle ouhu titub e/ ou

uabrvs mobilidiot; (iu) a prutagdo de seruij'ot e realiqagdo de outrot negicios nlacionador ao

menvdo secunddrio de mditos inobiliiriu e de diruitot rwditilrios do agmxegicio, etpecialmente

d recuritiqagdo de ta* reditot inobiliiios e dircitot mdirtdriot do agnnegieio, nos tenzos da

fui n'. 9.514, de 20 de noaerubro de 1997, dal-ei no. /1.076, de i0 de deyenbo de 2004 e

outras diryo$gda hgab aplicdaeir; (u) a rvaliqagdo de operal:du de bedge em mercados

deiuativot tirundo d cobertara de iscw na sua caieira de treditos inobilidiot e cle dirvitos

rreditdriot do agrvnegodo."; e

Crjat os cargos na Companhia de Diretot de Estruturagio e Opetagdes e de

Diretor de Distribuigio, esse ultimo nos termos das Instrug6es da Comisslo de

Vaiotes Mobilidrios ("INC\A'I") n", 600/18, 539/1,3,505/L1 e307/99,passando

os Attigos 15, 18 e 19 do Estatuto Social da Companhia a vigorat com a seguinte

reda96o:

"Artigo 15. A Dirctoria serd Mmpl$a ?or, no minino 02 (dois) e, no mdximo, 05 (cinco)

membruq acioni$as 0u xdo, nsidentes no pafu,.eleitot pelo Conwlho de Adniristragfro, e par

este dutituiuefu a qualcluar tempo, para um manclato de 03 (a*) anos, peruritida a rueleifio,

sndo 1 (r*) ,m deh duignado Diretor Prc$dente; 1 (uru) Ditttor de Eurunragdo e

Operagdes; , | ftlrfi) Diretor de Distibuig:do e os dema* Dirctores sem designagdo especfica.

I 0059 r i03. I

Certifico o registro sob o noo0s.44ol19-1 em 11/01t2019 da emp€sa TRUE SECUR|TIZADOM S.A., NIRE n" 35300444957. protocolado sob o no0o09900't96. Esta c6piatoi autenti€da

quando visualizado diretamente no portal ww.jucsponline.sp gov.br.



al
aa

JUCESP

Panigtafo Onico. Onnentlo aaciacia do targo de Dircfor, ou impedinento do dnlar,

rabnd ao Consolbo de Adntinistragdo ehger now Diretor ou designar o tubttituto, que

perutaaecerd no cnrgt pelo praqo de gestdo remanercente do Diretor tubstittrido."

"Artigo 18.

atribuigder:

Compete ao Diretor de E$ruturagdo e Operag'6es, entre zutras

(a) defnir a ertfittilra e o mod.elo de mda emissdo de CRA'I e de CRI's pela Cortpanhia,

quafltl a0 tipo, aalor e demah cvndilfiet;

(b) inplazentar d ertrrutt4ra de todat as eruisdu de CRA'r e de CKI'I pela Corupanbia,

obseruadat as dispwSdw na hglskgdo @lic,iael;

(t) atxiliar na rvoilenaj'do tle todos ot prstadores de swip a {ere?n untratados para a

inplenentag'do de CRA'r e de CBI'I a ftrer7z emitidot pela Anpanbia;

(d) coordenar, em cory'uxto Ntlt 0! rugeo"tiaot pafiitipauter dat emissdu de CRA'I e de

CKI's, das atditoriar a sererlt ruali4adas, cdso aphcdael;

(e) pmtiur ewntuair outrls atoJ relacionados ds atividad* de utrutaraydo e emisfro qae se

fagmz naenirios;

(fl arumpanbm ot CRA'r e de CBI'I enitidos pek Corzpanbia ahi a data de uendmento,

inilusiae coordenarudo o trabalbo dot agentes fducidios e demah pn,rtadorcs de sru|os

relacionadot d emistdo; e

(g) adruinistrar o patrindnio nparaclo de cada uma dos CRA's e dot CKI's enitidos peh

Conpanbia afii o seu uentimento."

"Attigo fl. Anpete ao Dirctor de Distribilifil da Conpanhia, efttr€ otilrar atribuigdes:

(a) itleatfimr, deseauoluer e gerenciar o relacionamento Lvrn n0a0s irzuutidoru, ofertando e

negodando CRA'r e CRI'I de ernitsdo da Cornpanhia, dsnhv d$ perft e estrategias

prtuiamente anruladot rvtz a Companhia;

| 0059 I 503. r
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p) gerenciar o rularionanentt Lvnr N atuais inue$idorvs dor CRA'r e dot CBI'r de emisfio

da Companbia;

(t) 67lnPrir cllil as todat at obrigagdu constantet na Instrug'do CVM n' 539, ele 13 de

noaenbru do 201 i, incluintlo at ohrigafies: (i) c:on$antu nbn o deaer cle aerfiugio da

atleqaagdo dot pruduto4 teruigot e operagdu ao perfil do dfunte, pftttandl as infomagda

adequadat nbre ot CRA'r e ot CKI'I qae a Companbia ditibua; e (b) de atender a

patlrdet nlninu de it{orrnagdet aos inue$idores, deterninador pek legithgdo, regalagdo e

ailtorreg.tlalAo @liaiaeis, dtando esclanrvr, no minimo, os zsr,ot reladonadot ao inae$irnento;

(d) runpir com todas at obrigafiu constailr da lwtntgio CVM no 301, de 16 de abil

de 1999, inclsindo ar nnrrila! gae dispdem nbrv a identifral:do, o cadastro, o ngistro, at

operafiw, a amanicagdq os limites e a res1onrubilidade admini$ratiua referentw aos rimet

de "laragen" ou ocaltagdo de beaq direitos e ualorcr, deuendo desruaoluer e adotar

prurcdirnontot fornais de "nnhep nt cliente" (K.now Yoar Client * "KYC") cvmpatiaeis

cott o ?orle, uolarze de tranrufieq nalrffe<a e complexidade dos CRA'r e dot CRI'r a serem

ofertados pela Companbia, corz o objetiuo de ovntribuir para o aprimoraaento das melhorus

prdtims que distrden sobre a preuengdo aos aimu de lauagem de dinbeiro oa ocaltagdo de bent,

dircitos e uahres, buscanda o monitoraruento nntinuo dat tranwgdeg de nodo a o a identifur

aquelas qao sdo trcpeitat ef ou innmpatiueis com o patrimdnio ef or rcnda de rada inuestidor;

(e) cumprir o"orx todu as obigagdes rvnstanlw da Intrugdo CWUI n' 505 de 27 de

stembro cle 201 1, irulaintlo nonilas de cada$ru de clientes, de tvnduta e de pagamento e

nubitnento cle uabrcs apliaiucir i interruediafio de 0Pera!6er realiryzdm nm ualorcs

mobilidrios em menvdot regalanentados de ualorcs mobilidriot; e

(fl tletenvolwr politba interna de cEacitagdo da eqatpe enaoldtla na atividade de

di:tribaigdo dos CBA'r e dot CKI'I da Companbia, que preueja, ao ninino: (i) o

cunprimento de todas as nory?tas legais e regalamufianr aplicdae*; (ii) Pzhticas de

inuestimentot 1te$lai$ e de seguranga da infomagio; e (iii) pmadinentos @licadot para I(YC

adequado, bem como il demais norTzar @limdat d atiuidade de dirtribuigfro de CBA'I e de

CBI'q e runpdr tvm todar as obrigagdu reladonadm com a di$ribaigdo de CBA e tle

CRA, prydstas na Intturj'do CVM 414/04 e na Infiirgdo CVM 6001 / 8. "
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(ty) Altemr a forrna de representagIo da Companhia, em funE6o da criagio dos novos

cargos de diretores coaforne deliberado acima, bern como perrnitit que a

Companhia emita CRA's e CR['s, que venham a ter o regime fiduci6tio instituido

com a consequeate criagio do patrim6nio sepatado, sem a necessidade de

aprovagEo sociedria espedfica, passando o Attigo 27 do Estatuto Social da

Companhia a vigorar com a seguinte redagio:

"Attigo 21. Obnraada as diqosigdes contida B0 ?re$flte Estunm Sodal, a ft?ft$zrtatdl

da Conpanhia em jtuqo ou fora dele, atiaa ou pasiuament€, perante terceirus e @arti$et

pilblitw federais, wtadaa* ou mwicipais, seni obrigatoriaruofie ruprvwntada:

@ por guaisguer dos diretorus, individuahnente, rulao o Dirctor de Dilribuigdo qae deuerd

at$nar em conjunto Mm oiltru dirvtor ou con I (an) prvctrador ; ot

(b) con1uxtamento por 2 (dois) pmcvradoreg quando aain for cluigrado no respectiao

iusmmento piblico de nandato e de acordo com os poderu que rele contiyercm.

Pardgrafo 1". As prvruragdu outorgadas em noftre da Companbia srdo serupn realiqadas

por Enlquer membru da Dircnria, indiuidualnente, saluo o Dirctor de Distribuifio que dewni

assinar m nnjanto Mln oiltra diretor ou nn 1 (un) pmarador, deaendo especificar 0! ?od.eftt

confeidos e ter ilnt praqo mdximo de aalidade de 01 (arn) ano, excetl para at prururagdes

oatorgadu a aduogadw para fins jrdiciait e admini$mtiuos, at guais poderdo ter prayo

tuperior ou indetemtinado e pnaer o set sab$abelecimento, dude qile con, nsenta de iguais

poderu.

Patdgtafo 2". As mazdatdrior "ad nogotia" da Coupanbia srdo noneadot por proruraj:do

piblica vrhrita por qualquer membro da Dintoria, n?il pra<o de aalidade ndo wperior a 1

@w) ano.

t0059 I 503. I
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Padgrato 3". Na aa$ncia de deterninag'fr0 de periodo de ualidade nat prucuragdes

lutargadar Pela Conpanhia, presamir+e-ti que ar rnerftras foran outorgadu peh pmgo de 0l

(trr) aro.

Pardgrafo 4". Ar emis$et de CRA's e de CRI'r qwe uenbam a ter o ngine fduddrio

instituido cvm a conseguenn nia[do do ?atrimdnio te?mado. ado de?enden de qaalquer

abrouacdo tociefuiria e$edfica, Labefido abenas a asinatara dos dirvtons e/ oa dos bmwradoa!

da Comnanbia. mnforrne rcpra de nbnsentaifro con$ante do cabat do Artioo 21 acima."

(") Renumerar os Arigos e consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir

as alterag6es ora aprovadas, passando esse a viger de acotdo com a versio gue se

constitui no Anexo I da presente, que, rubricada peia mesa, integr^ estl 
^ta 

pata

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

6, ENCERRAMENTO, LAVRATURA5 APROVAQAO E ASSINATURA:

Nada mais haveado 
^ 

u,atat e nenhum dos presentes querendo fazer uso da paiavra, o Sr.

Ptesidente declatou encerrada a Assembleia, iavrou-se a presente ata, que lida e achada

conforme, foi pot todos os presentes, aprovada e assinada. Por fim os presentes

autoizaxam a administraglo da Companhia a publicar, a presente ata, em for:rna sum6da,

com a omissio das assinatuas dos aciorristas, e toflrar todas as medidas necessitas i
efetivagio das deliberag6es ora aprovadas.

7. TOTAIIDADE DOS ACIONISTAS PRESENTES: TRUE ONE

PARTTCTPAQoES S.A. e CA_DENCIA PARTTCTPAQoES LTDA.

Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a assembleia pur a lavratura da presente

Au, que vai assinada pelo Presidente da mesa e pelo Secret6rio, ap6s o que, lida e achada

conforme, foi por todos os presentes assinada.

I 0059 r 503. I
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BRASILEIRO

Totalidade dos Acionistas Presentes:

aRTrcrPAQoBS S.A.

ICIPAQOES LTDA.
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03/01/201 I Documento B6slco de Entrada

BRASIL

CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSAO OO CNPJ

A andlise e o deferimento deste documento serio efetuados pelo seguinte 6195o:

. Junta Comercial do Esbdo de 56o Paulo

03. TDENTIFTCAqAO DO REPRESENTANTE DA PESSOAJURID tcA
NOME

FERNANDO CESAR BRASILEIRO
]PF

082.354.3s8-70

LOCAL )ATA

0310112019

04, CoDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGTTAL

documento foi assinado com o Certificado digihl do Nl: 791.053.608-97

Aprcvado pela hstrugao Normaliva no 1.634, de 06 de maio de 2016

http/iriww.receita.fazenda,gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpy'dbe.asp

JUCESP 
quando visualizado diretamente no portal M.juesponline sp gov.br.

REDESIM

sPN1936870526

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAqAo DoS EVENTOS SoLICITADoS / oATADo EVENTo

220 Alteracao do nome empresarial (firma ou denominacao) ^"e\$
244Alteracao de ativldades economicas (princlpal e secundarias, 

.a_(S(f/ \

Q\/

- 12't30744000100

d

EMPRESARIAL (firma ou denomhageo)

111



JUCESP - Junta Comercial do Estado de 56o Paulo
Minist6rio da lnd0stria, Com6rcio Extedor e Servigos
Departamento de Regliotrg f mqre.sarial e. lntegrag5q - pREl
Seiretaria de Desenv=glvipqroleionOry'3, CyiSil.r;cnologia e lnovaq6o JUCESP

.h,E la&6,wdd,
EshbdrSaAJb

:.De&larada6:!

Eu, ARLEY CUSTODIO FONSECA, portador da C6dula de ldentidade no 27.946,485-X, inscrito no Cadasfo de
Pessoas Flsicas - CPF sob no 307.140.588-07, na qualidade de titular, s6cio ou respons6vel legal da empresa
TRUE SECURITIZADOM S.A., DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) Avenida Santo
Amaro, 48, 1o-CJ,12, Mla Nova ConceiqSo, SP, S5o Paulo, CEP 04506-000, para exercer suas atividades
regularmente, DEVERA OBTER parecer municipal sobre a viabilidade de instalagSo e funcionamento no local
indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislag6o de uso e ocupaq6o do solo, posturas municipais e
restrig6es das 6reas de protegSo ambiental, nos termos do art.24, $2o, do Decreto Estadual no 56.660/2010, bem
como CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGR.ADO vALlDO, obtido pelo sistema Via R6pida Empresa *
Modulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alterag6o no enderego do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de
atividades, ou qualquer outa das condig6es determinantes d expedigSo do Certificado de Licenciamento lntegrado,

-implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteragSo, a obrigagSo de renov6-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissSo do Certificado de Licenciamento lntegrado poderd ser solicitada por
representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certid6es relativas ao registro
empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, s6cio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ) diretamente no site da Jucesp, atrav6s do m6dulo de licenciamento, mediante uso da respectiva
certfficag6o digital.

TRUE SECURITIZADORA S.A.
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ANEXO I

TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ /MF 12.130.7 44 / Ao0 1 -00

NIRE 35.300.444.957

ANExo r DA ATA DAAssEMnrEn cERAr ExrRAoRDrNAnre

REAI,IZADAEM 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

.IESTATUTO SOCIAL DA

TRUE SECURTTIZA.DORA S.A.

CAPITULO I
DENoMrNAgAo, sEDE, pRAzo DE DURAQAo n oBJETo socran,

Artigo 1". A TRUE SECURITIZADORA S.A. 6 uma sociedade por ag6es, com

prazo de dutagio indeterminado, reglda pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas

disposig6es legais aplic6veis, ern especial a Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

cooforme alterag5es posteriores (T-ei n. 6.404/76").

Artigo 2o. A Companhia tem suzl sede e foro na Aveaida Santo Amaro, n" 48, 1"

andar, conjunto 72,Vila Nova Conceigio, na Cidade de Sio Paulo, Estado de Sio Paulo,

CEP: 04.506-000, podendo por deliberagio do Conselho de AdminisuaEio, abrit, rnirnter

ou eocerrar filiais, escrit6rios ou representagSes em qualquer parte do territ6rio nacional \
\

ou no extedor. \

r 00591 503. l
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Arrigo 3". A Companhia tem por objeto social (i) securitizaglo de cr6ditos oriundos

de operag6es imobilidrias e secutitizaglo de direitos credit6dos do agroneg5cio, assim

compreendida a compra, venda e prestagfio de gamntias em cr6ditos hipotecitios e

imobili6tios, bem como em direitos credit6rios do agtoneg6cio; (ii) a aquisiE6o de cEditos

imobilidrios, direitos credit6rios do agtoneg6cio e de titulos e valores mobilifuios; (iii) a

emissio, coiocagio e distribuigio no mercado financ&o, de Certificados de Recebiveis

Imobili6rios ('CRI's') e de Certificados de Recebiveis do Agroneg6cio ('CRA's'),

podendo realizar a emissIo e colocagio de outros titulos e/ou valores mobilidrios; (iv) a

prestagio de servigos s rcqlizlgis de outros neg6cios relacionados ao mercado secund6rio

de cr6ditos imobili6rios e de direitos ctedit5rios do agroneg6cio, especialmente i
securitizagio de tais cr6ditos imobilifuios e direitos cedit6rios do agroneg6cio, nos

terrnos da Lei a" 9.514, de 20 de novembro de 7997, da Lei n". 11.076, de 30 de

dezembro de 2004 e ouftas disposig6es legais aplic6veis; (v) a rcalizagio de operag6es de

hedge em mercados dedvativos visando i cobertua de riscos na sua carteira de cr6ditos

imobilifuios e de direitos credit6rios do agroneg6cio.

CAPITULO II
CAPITAL SOCIAL E AEOES

Artigo 4o. O capitd social da Companhia, total:nente subsctito e integnlizado, 6 de

R$ 400.000,00 (quattoceotos mil reais), dividido em 400.000 (quatroceotas mil) ag6es

ordindrias, aornioativas e sem valor nominal.

Par6gafo tni.o. A propriedade das ag6es ser6 comprovada pela inscrigdo do nome do

acionista no livro de 'B.egistto de Ag6es Nominativas".

Artigo 5o, Cada agdo ordindria confete ao seu titular o direito de 01 (rm) voto oas

Assembleias Gerais de acionistas, cujas deliberagSes serio tomadas na forma da iegislaglo

aplic6vel, respeitado o disposto no artigo 9" deste Estatuto Social.

l 00591503. t
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CAPITULO ilI
ASSEMBLEIA GERAI DE ACIONISTAS

Artigo 6". As Assembieias Gerais de acionistas realizat-se-io ordinadamente uma vez

por aoo, nos 04 (quauo) pdmefuos meses subseguentes ao enceframento de cada

exercicio social.

Artigo 7'. As Assembieias Gerais Exuaordinfuias serio realizadas sempre que

necess6rio, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposig6es do

presente Estatuto Social ou da legislagio apJic6vel oig'* deliberagio dos acionistas.

Artigo 8". As Assembleias Gerais de acionistas, Ordindrias ou Exftaordinirias, set6o

convocadas, conforme previsto no arl 723 d^ Lei n.o 6.404/76, pelo Presidente do

Conselho de Administraglo ou, no seu impedimento, por outro membro do Conselho.

As Assembieias Gerais de acionistas serio presididas pelo Ptesidente do Consdho de

Administagio que, por sua vez, deveri indicar, dentre os presentes, o Sectetirio, que

poder6 ou nIo ser acionista da Companhia.

Artigo 9o, Sem prejuizo das mat6das ptevistas em lei, a Assembleia Geral tem podetes

para decidit todos os neg6cios relativos ao objeto da Companhia e tomar as tesolug6es

que julgar convenientes i sua defesa e desenvolvjmento.

Patbgrafo ilnico. As de-liberag6es da Assembleia Geml serlo tomadas peio voto

afirmativo da maioda dos acionistas presentes com direito 2 voto, exceto flos casos em

que a ler, este Estatuto Sociai e/ou, caso existam, os acordos de acionistas registrados nos

liwos da Companhia prevejam qu6rum maiot de aprovagio.

l 0059 1503. I
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CAPITIILO ry
ADMrNrsrnegAo DA coMPANHTA

Artigo 10. A adminisuagdo da Companhia ser6 exercida pelo Conselho de

Administraglo e pela Diretoria, 6rgios que ter[o as auibuigdes conferidas por lei e pelo

presente Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garanda para o

exercicio de suas fung6es.

Parfigrafo f. Os membros do Conselho de Administmglo e da Diretoria serio

investidos em seus::espectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse lavrados

no livro mantido pela Companhiz ptta esse frm e pennanecerio em seus respectivos

cargos at6 a posse de seus sucessores.

Pafitgrafo 2". A Assembleia Geral de acionistas deveri estabelecer a remuneragio dos

administradores da Companhia. A remunetaglo pode set fixada de forma individual pata

cada admirristrador ou de forma global, sendo neste caso disuibuida conforme

deiibemgio do Conselho de Adminisrrag6o.

sEcAo r

Conselho de Adminis tagdo

Artigo 11. O Conselho de Administtagio ser6 composto por, no minimo 03 (tr8s) e,

no rn:iximo, 05 (cinco) memblos, eleitos peia Assembleia Geml de acionistas, e por esta

destituiveis a qualquer tempo, para um mandato de 03 (rds) anos, sendo permitida a

reelei$o.

Paritgrafo 1". A Assembleia Geral nomear6, dentre os Cooselheiros eleitos, o Presidente e

o Vice Presidente do Conselho de Administragio.

r 0059 r503_ r
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Pardgrafo 2". A Assembleia Geml poderi eleget zuplentes pa-ra os membros do Conselho

de Adminisuaqlo.

Parfigafo 3o- Em caso de vacincia do cargo de Conselheiro, cabet6 ao Conselho de

AdminisuaElo escolher o substituto, que servir6 at6 a pr6xima Assembleia Gerai.

Artigo 12. O Conselho de Adminisuagio reunir-se-6, otdinariamente, uma vez a cadz

ano, nos 04 (quauo) ptimekos meses subsequentes ao encerramento de cada exercicio

sociat e exffaordina-riamente, sempre que necess6do e quando convocado por qualquer

um dos membtos do Conselho de r\dminisuagio, com a presenga de, no minimo, a

maioria de seus membros.

Parigrafo 1. As convocag6es serio realizadas mediante notificagio escrita, por cara,

corteio eletr6nico, telegrama ou fac-simile, que dever6 conter, al6m do local, data e

hor6rio da respectiva reunilo, a ordem do dia, bem como toda a documenta$o necessiria

para anilise das mat6tias objeto de discusslo, se for o caso.

Pat6grafo 2". As reuni6es do Conselho de Administraglo serlo convocadas com no

minimo 07 (sete) dias de anteced6ncia, salvo em caso de rrgdncia, quando a convoca$o,

devidamente iustificada, ser6 feita com 48 (quarenta e oito) horas de anteced6ncia i
reuniio.

Parigrafo 3". Independentemente das formalidades de convocaglo previstas oos

par6gafos anteriores, set6 considerada regular a reuaiio a que comparecerem todos os

membtos do Conselho de Adminisuaglo.

Par6grafo 4". Os membros do Conselho de Administragio poderio participar das

reunides por interm6dio de confetdncia telef6nica, video-confer6ncia ou por qualquer

ouuo meio de comunicagio eleu6nico, sendo considetados presertes i reunido e

10059t503.1
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devendo conEr:rnat seu voto atrav6s de declaragio por esctito encaminhada ao Presidente

do Conselho de Administragio por cart4 fac-simile ou coreio eleu6nico logo ap6s o

t6rmino da reuni6o. Uma vez recebida a dedara$o, o Ptesidente do Conselho de

Administragdo ficafi investido de plenos podetes para assinar a atz da teuni6o em nome

do conselheiro.

Artigo 13. O Conselho de Administtagd,o se instalar6, funcionar6 e deliberar6

va[damente pelo voto favor6vel da maioria absoluta de seus membros presentes.

Parigrafo Urrico. Em crso de empate, Eca a deliberaglo prejudicada, cabendo i rcuniio

seguinte do Conselho de Administraglo dfuimi: o impasse, persistindo o empate, caberd

ao Presidente do Conselho de Administragdo o voto de qualidade ou, conforrne o caso,

ao membro do Conselho de Administragio que o estiver substituindo.

Artigo 14. Compete ao Conselho de Adminisuagio deliberlr acerc das seguintes

mat6rias relativamente i Companhia, sem prejuizo de ouuas definidas por lei:

(a) f:u.at a odentagio getal dos neg6cios da Companhia;

(b) eleget e destituir os Diretoxes da Companhia e fixarlhes as atribuig6es e

remunetag5es individuais, respeitados os limites globais fixados pela

Assembleia Geral;

G) fiscaizar a gestio dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e

documentos da Companhia, bem como solicitar informag6es sobre

contlatos celebados ou em via de celebragio ou sobte quaisquet outros

atos;

convocax a Assembleia Geral, quando julgat conveniente;

manifestar-se sobre o relat6rio da administragio e as cootas da Diretoria;

escolher e destituir os auditores independentes;

aprovar a constituiSo de qualquer subsirii6ri2 ou afi.liada da Companhia;

I 0059 I 503. I
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aprovar qualqud alteragio das estruturas juridicas e/ou uibutfuias da

Companhia;

reahzar o mteio da temuneragio dos Administradores, obserrra& a

remuneragio global, estabelec,ida pela Assembleia Gerai e fixar as

gratificag6es de Coaselheiros, Djretores e funcionirios, quando entender de

concedE-ias;

aprovar a emissio de Certificados de Recebiveis Imobili6rios e de

Certificados de Recebiveis do Agroneg5cio pela Companhia sem a

constiruigio de patrim6nio separado;

delibetat sobte os limites giobais para as emissdes de Certificados de

Recebiveis Imobilidrios e de Certificados de Recebiveis do Agroneg5cio,

anrbos sem constituiSo de pauim6nio separado; e

aprovar, declarat e p^g^t dividendos interrnedidrios, especialmeate

semesttais e/ou trimestrais e/ou mensais, a conta de lucros acumulados ou

de resewa de luctos existentes, sob qualquet das modalidades facultadas

pelo artigo 204 da Lei n" 6.404/76, bem como o pagamento ou cr6dito de

juros sobre o capital pr5prio, nos termos da legisiaglo aplicivel.

SEQAO II
Diretoria

Artigo 15. A Diretoria seri composta por, no minjmo 02 (dois) e, no rn6ximo, 05

(cinco) membros, acionistas ou nio, residentes no pais, eleitos pelo Conselho de

Adminisuagio, e por este destituiveis a qualquer tempo, para um mandato de 03 (trds)

anos, permitida a reeleigio, sendo 1 (um) designado Diretor Ptesidente; 1 (*) Diretor de

Estruturaglo e Operag6es; 1 (um) Diretor de Distribui$o e os demais Diretores sem

designaglo especifica.
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Pailrgrafo Uni"o. Ocorendo vacancia do cargo de Diretor, ou impedimento do titular,

caber6. ao Conselho de Administragio eleger novo Diretor ou designat o substituto, que

perrnanecer6 no cargo pelo prazo de gestio renunesceote do Diretor substituido.

Artigo 16, Compete i Diretoria a representagio da Companhia, ativa e passivamente,

bem como a pfitica, de todos os atos oecess6rios ou convenientes i administragio dos

neg6cios sociais, respeitados os limites previstos em lei no presente Estatuto Social ou

instinridos pelo Conselho de Administragio.

Parhgrafo Uni"o. Competir6 i Diretoria ou aos procuradores por esta consdruida, nos

temos do Estatr:to Social, deliberar sobte as emiss6es e seus lirnites globais de

Certificados de Recebiveis Imobilidrios e de Ceti6cados de Recebiveis do Agroneg6cio

com a constituigdo de patdm6nio separado.

Artigo 17. Compete ao Diretor Ptesidente da Companhia, entre ouftas affibuig6es:

(")

0)

G)

dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Dfuetores;

atribuir aos demais Diretores fungdes e atr{buigSes nio especificadas neste

Estatuto So.ial; e

coordenat os ttabalhos de preparagdo das demonsuag6es Enanceiras e o

telat6rio anual da administragio da Companhia, bem como a sua

apresentaglo ao Conseiho de Adminisuag5o e aos Acionistas.

Artigo 18. Compete ao Diretor de Estruturagio e Operagdes, entre ouffas atribuigSes:

definir a esffunrra e o modeio de cada emissio de CRA's e de CRI's pela

Companhia, quanto ao tipo, valor e demais condig6es;

implementat a estrutura de todas as emiss6es de CRA's e de CRI's pela

Companhia, obsen adas as disposig6es na iegislagio apiic6vei;

I 0059r 503. l
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auxiliar na coordena@o de todos os presudores de setvigo a serem

conftatados para 
^ 

implementagio de CRA's e de CRI's a serem emitidos

pela Companhia;

coordenaf, em conjunto com os respectivos participantes das emissdes de

CRA's e de CRf's, das auditorias a serem realizadas, caso aplicdvel;

praticar eventuais outtos atos relacionados is atividades de estruturagEo e

emissio que se fagam necessirios;

acompanhar os CRA's e de CRI's emitidos pela Companhia at6 a data de

vencimento, inclusive coordenando o trabalho dos agentes fiducidrios e

demais prestadores de servigos reiacionados i emissio; e

administrat o patrim6nio separado de cada uma dos CRA's e dos CRI's

emitidos pela Companhia at6 o seu vencimeoto.

Artigo L9. Compete ao Diretor de Distribuigi.o da Companhia, entre outras atribuig6es:

identificat, desenvolvet e gerenciar o relacionamento com novos

investidores, oferundo e negociando CRA's e CR-I's de emissdo da

Companhia, dentro dos perfis e estratdgias previamente acordados com a

Companhia;

getenciat o relacionamento com os atuais investidotes dos CRA's e dos

CRI's de emissio da Companhia;

cumprir com as todas as obrigag6es consuntes na Instruglo CVM n" 539,

de 13 de novembro de2013, incluindo as obrigag6es: (i) constantes sobre o

dever de veriEcagio da adequagio dos produtos, seruigos e operag6es ao

perfil do cliente, prestando as informag6es adequadas sobre os CRA's e os

CRI's que a Companhia disttibua;.e (b) de atender a padrSes minimos de

informag6es aos investidores, determinados pela iegislagio, regulagio e

autortegulagio aplicdveis, visando esclarecet, no minimo, os tiscos

relacionados ao investimento;
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cumprir com todas as obrigaE6es constarltes da Iastrugio CYM no 301, de

16 de abd de 1999, incluindo as normas que disp6em sobre a identificagZo,

o cadastro, o registro, as operagSes, a comunicagio, os limites e a

responsabilidade administrativa refereates aos ctimes de "lavagem" ou

ocuitaEio de bens, dfueitos e valores, devendo desenvolver e adotar

procedirnentos fotmais de 'tonhega seu cliente" (Kruow Yow Cliett -
"I{YC") compatlveis com o porte, volume de Lransa96es, oarureza e

complexidade dos CRA's e dos CRI's a serem ofertados pela Companhi4

com o obietivo de contribuit pafi o aprimotarnento das melhores prdticas

que dispdem sobre a prevenEio aos crimes de lavagem de dinheiro ou

ocuitaglo de bens, direitos e valores, buscando o moaitoramento continuo

das transagdes, de modo a o a identifcar aquelas que sio suspeitas e/ou

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

cumpdt com todas as obdgagdes constantes da Instrugio CVM n" 505 de

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

conduta e de pagameqto e recebimento de valores aplic6veis n

intermediagio de operag6es realizadas com vaiores mobilidtios em

mercados tegulamentados de valores mobiliirios; e

desenvolver politica intema de capacitagio da equipe envolvida na atividade

de disttibui$o dos CRA's e dos CRI's da Compaahia, que prweja, no

minimo: (i) o cumprimento de todas as nofirras legais e regulamentares

apliciveis; (ii) politicas de investimentos pessoais e de seguranga da

informaEio; e (ii) ptocedimentos aplicados para I{YC adequado, bem como

iLs demais noffnas aplicadas i atividade de disuibuigio de CRA's e de CRI's;

e cumprir com todas as obrigagSes relacionadas com a distdbuigio de CRA

e de CRI, previstas na Iastrugio CV}l41,4/04 e na Instrug[o CVM 6A0/15.

Artigo 20. O Conselho de Administragio designar6, dentre os Diretores da

Companhia, aquele(s) que exetcet6(io) as firng6es de Diretor de Relag6es com

I 0059 I s03.1
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Investidores. Sio fung6es do Ditetor de RelagSes com Investidores, entre outras

atribuig6es previstas neste Estanrto ou em outros notrnativos editados pela Comissio de

Valotes Mobiliddos:

prestar quaisquer informag6es ao piblico investidor e a Comissio de

Valores Mobiliirios; e

mantff 2gualiz2do o regisro de Companhia abuta perante a Comissio de

Valores Mobilidrios;

Artigo 2L Obserwadas as disposigSes contidas oo presente Estatuto Social, a

representa$o da Companhia em juizo ou fora delg ativa ou passivamente, perante

terceiros e repartig6es priblicas fedemis, estaduais ou municipais, serd obdgatodamente

representada;

por quaisquer dos diretores, individualmente, salvo o Ditetot de

Disttibuigio que deveti assinar em coniunto com outf,o diretor ou com 1

(um) procurador; ou

conjuotamente por 2 (dois) procuradotes, quando assim fot designado no

tespectivo insEumento priblico de mandato e de acordo com os poderes

que nele contiverem.

Patigrafo 1". As procurag6es outorgadas em nome da Companhia serlo semprte

realizadas por qualquer membro da Dfuetoda, individualmente, salvo o DLetor de

Distribuiglo que dever6 assinar em conjunto com outro dfuetor ou com 1 (,rm)

ptocurador, devendo especificar os poderes confeddos e ter um prazo rniximo de

validade de 01 (um) ano, exceto para as procuragdes outorgadas a advogados pata fins

judiciais e administrativos, as quais poderio ter prazo superior ou indeterminado e prever

o seu substabelecimento, desde que com reserva de iguais podetes.
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Parilgrafo 2". Os mandat6tios "ad negotia" da Companhia serio nomeados por

procuragio prlblica, subscrita por qualquer rnembto da Diretoria, com prazo de validade

nio supedor a 1 (um) ano.

Pafitgrr:fo 3o. Na aus6ncia de deterrninagio de periodo de validade nas procuag6es

outorgadas pela Companhia, presumir-se-i que as mesmas foram outotgadas pelo prazo

de 01 (um) ano.

Par6gtafo 4o. As emiss6es de CRA's e de CRI's. que venham a ter o regime fiduci6rio

instituido com a consequente criagIo do patrim6nio separado,:r6o dependem de qualquer

aprovagio societiria especifica, cabendo apenas a assinatuta dos dfuetores e/ou dos

procuradotes da Companhia, conforme regm de representaglo constante do caput do

ArtiEo 21. acirna.

Attigo 22. Sio expressamente vedados, seodo nulos e inoperantes em relagio i
Companhia, os atos de qualquet Diretor, procurador ou funciondrio da Companhia que a

envolverem em obrigag6es relativas a neg6cios ou operag6es estranhas ao objeto social,

tais como fiangas, avais, endossos ou quaisquer ouEas ga-rantias em favor de terceitos,

salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de acioaistas ou pelo

Conselho de A&ninistragio, conforme o caso.

Artigo 23. As reuniSes da Ditetoda setio convocadas pot qualquer dos Diretores,

sempre que o interesse social assim exigir, sendo as deliberag6es tomadas por maioria de

voto dos presentes, tendo o Diretor Presidente o voto qualificado ern caso de empate.

CAPITULO V

CONSELHO FISCAL

100591503. I
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Artigo 24. A Companhia terd um Conselho Fiscal de funcionamento ndo perrnanente,

que exercer{ as atribuigOes impostas por lei e que somente serA instalado mediaote

solicitag0o de acionistas que representem, no minimo, 70o/a (dez por cento) das ag6es com

diteito a voto ou 5oh (cinco por cento) das agSes sem direito a voto.

Artigo 25. O Coaselho Fiscai, quando instalado, serd composto pof, no minimo, 03

(tr6s) e, no m6-ximo, 05 (cinco) membros, e por igual nrimero de suplentes, eleitos pela

Assembleia Gelal de acionistas, sendo pemitida a teeleiSo, com as atdbuigSes e prazos

de mandato previstos em lei.

Pefirymfo Unico. A Assembleia Getal de acionistas que deliberar sobte a instaiagio do

Conselho Fiscal fixa-td a remuneraglo de seus membtos.

CAPITULO YI

E)(ERCiCIO SOCTAL E DEMONSTRAQoES FrNAI{CETRAS

Artigo 26. O exercicio social teri duragio de 01 (um) ano, com inicio em 1" de janeiro

e t6rmino em 31 de dezembro de cada ano, ocasiio em que o balango e as demais

demonstrag6es financefuas deverio ser preparados.

Parilgrafo 1". A Companhia distribuiri como dividendo obrigat6do, em cada exercicio

soaa\ 25oh (vinte e cinco pot cento) do lucro liquido do exercicio, nos terffros do an 202

da Lei 6.404/76.

Pathgrafo 2". O saldo relrranescente, depois de atendidas as disposig6es legais, ter6 a

destinagio determinada pela Assembieia Geral de acionistas, observada a legisla$o

aplic6vel.

100591503. I
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Parhgrafo 3". A Companhia poder6, a qualquff tempo, levantar balancetes em

cumprimento a reguisitos legais ou para ateflder a interesses societ6-rios, inclusive Pa12 ^

disuibuiglo de dividendos intermedifuios ou antecipados, que, caso distribuidos, poderio

ser imputados ao divideodo minimo obdgat6rio, acima refeddo.

Parigrafo 4'. Observadas as disposig6es legais perdnentes, a Companhia poder6 p^gar a

seus acionistas, por delibengio da Assembieia Gerai, iulos sobte o capital pr6prio, os

quais poderio ser imputados a titulo de dividendo obrigt6rio.

CAPiTIJLO VII

Drssolusao, LrQurDAGao E ExrrNQAo

Artigo?7. A Companhia erruati em dissolugio, liquidagio e extiagio nos casos

previstos em leL ou em virn:de de deliberagio da Assembleia Geral, e se extinguir6 pelo

enceffamento da liquidagio.

Parl,grafo fnico. O Conselho de Administragdo nomeari o liquidante, e as formas e

diretrizes que devetEo set Seguidas pelo mesmo, fixando, se fot o caso, seus honorfuios.

capiruro vrrr
FORO

Artigo 28. Fica eleito o Foro Central da Gdade de 56o Paulo, Estado de SIo Paulo,

com renrincia de qualguet outro, por mais especial ou privilegiado que seja, como o rinico

competente a conhecer e iulgar qualquer questao ou causa qug direta ou indiretamentg

derivem da celebragio deste Estatuto Social ou da aplicagio de seus preceitos.
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TRUE SECURITIZADORA S.A.

DESCRIGAO

Criar os cargos na Gompanhia de Diretor de Estruturagao e Operagdes e de Oiretor de Distribuigao, esse fltimo nos termos das
lnstrug6es da Comisseo de Valores Mobilierlos (.'INCVM) n". 600/18, 539/13, 505/1'l e 30'l/99, alterando os Artigos 15, 18 e 19 do
Estatuto Social da Companhla Alterar a forma de representagao da Companhia, em fungio da criagao dos novos cargos de
diretores conforme deliberado acima, bem como permitir que a Companhia emita CRA's e GRI's, que venharn a ter o regime
fiduciirio instituido com a consequente criagio do patrim6nio separado, sem a necessidade de aprovagio societiria especlflca,
alterando o Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia Renumerar os Artigos e consolidar o Estatuto Social da Gompanhla para
refletir as alteragoes ora aprovadas, passando esse a viger de acordo com a verseo que se constitui no Anexo I da presente, que,
rubricada pela mesa, integra esta ata para todos os fins de direito e foi por todos os presentes aprovada,
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AprcE sEcuRtnzADoRA s.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF no 12.130.7 4410001 -00

NIRE 35.300.444.957

ATA DE REUNnO DO CONSELHO DE ADMINISTRAqAO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018

Data. Hora e Local:30 de abril de 2018, As 11:00 horas, na sede social da

Apice Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Santo Amaro,
no48, 1o andar, conjunto 12, ltaim Bibi, CEP 04506-000, na Cidade de Sio
Paulo, Estado de Sio Paulo.

ConvocacSo/Presenea: Dispensada a convocagio por estar presente a

totalidade dos membros do Conselho de Administragio da . Companhia,
conforme previsto no parSgrafo 30, do Art. 12, do Estatuto Social.

Mesa: Sr. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente; e Sr. Bruno Ricardo Mancini
Rovella - Secretdrio.

Convidado: Sr. Arley Custodio Fonseca.

Ordem do Dia: (1) examinar, discutir e aprovar as demonstrag6es financeiras e

o relatorio da administragio da Companhia, assim como as contas da diretoria,
referentes ao exerclcio social de 2017 {2) desUtuigio, eleigSo ou reeleigio dos
membros da Diretoria Executiva da Companhia; e (3) outros assuntos de
interesse.

Deliberac6es: Ap6s anSlise e discussio das mat6rias constantes da Ordem do

Dia, os Senhores Conselheiros deliberaram pela aprovagio, por unanimidade de
votos e sem qualquer restrigio: (i) das demonstrag6es financeiras, o relat6rio de
administragio e as contas da Diretoria, relativas ao exercicio social encerrado
em 31 de dezembro de 2017; e (ii) da REELEIEAO do Sr. FERNANDO CESAR
BRASILEIRO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da

C6dula de ldentidade RG no 17.025.342-9/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o
no 082.354.358-70, para ocupar o carqo de Diretor Presidente e exercer as
func6es de Diretor de Relac6es com lnvestidores; e do Sr. ARLEY
CUSTODIO FONSECA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador

h
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da C6dula de ldentidade RG no 27.946.485-)USSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o
no 307.140.588-07, para ocupar o caroo de Diretor. cabendo-lhe as func6es
de Diretor de Estruturacio e Ooerac6es, todos com enderego comercial na

Cidade de S5o Paulo, Estado de Sio Paulo, na Avenida Santo Amaro, no 48, 1o

andar, conjunto 12, ltaim Bibi, CEP 04506-000. O prazo de mandato dos
Diretores ora eleitos expirar-se-{ na Assembleia Geral Ordiniria que

examinar as demonstrac6es financeiras relativas ao exercicio a se encerrar
em 31 de dezembro de 2020.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a reunido e lavrada
esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

PRESIDENTE:

sEcB_ETARTO: GINI ROVELLA

CONSELHEIROS:

MAURICIO

BRASILEIRO

CONVIDADO:

JUCESP 
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TERMO DE POSSE DO SR. FERNANDO CESAR BRASILEIRO

Sio Paulo, 30 de abril de 2018.

Eu, FERNANDO CESAR BRASILEIRO, brasileiro, divorciado, administrador de

empresas, resldente e domiciliado na Cidade de S5o Paulo, Estado de 56o
Paulo, com escritorio na Avenida Santo Amaro, no 48, 1o andar, conjunto 12,

Itaim Bibi, Cidade de S5o Paulo, Eshdo de 56o Paulo, CEP 04506-000,
portador da C6dula de ldentidade RG no 17.025.342-9/SSP-SP, inscrito no

CPF/MF sob o no 082.354.358-70, reeleito nesta data na Reunitro do Conselho
de Administragio, ocorrida is 11:00 horas, para ocupar o cargo de Diretor
Presidente e de Relag6es com lnvestidores, com mandato at6 a realizagdo da
Assembleia Geral Ordin6ria que examinar as demonsfag6es financeiras
relativas ao exercfcio a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, da APICE
SECURITIZADORA S.A., sociedade por ag6es de capital aberto com sede na

Cidade de Sio Paulo, Estado de Sio Paulo, naAvenida SantoAmaro, no 48, 1o

andar, conjunto 12, ltaim Bibi, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ/MF sob o
no 12.130.74410001-00 (Companhia'), venho por meio desta expressamente
declarar, sob as penas da lei, que ndo estou impedido de exercer cargo de
diretoria na Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenag6o criminal,
ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos priblicos, ou por crime falimentar, de
prevaricagio, peita ou suborno, concuss6o, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema nacional, contra normas de defesa da

concorrOncia, con f6 ptiblica, ou a propriedade.

BRASILEIRO
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TERMO DE POSSE DO SR. ARLEY CUSTODIO FONSECA

S5o Paulo, 30 de abril de 2018.

Eu, ARLEY CUSTODIO FONSECA, brasileiro, casado, administrador de
empresas, residente e domiciliado na Cidade de S3o Paulo, Estado de Sf,o
Paulo, com escritorio na Avenida Santo Amaro, no 48, 10 andar, conjunto 12,

Itaim Bibi, CEP 04506-000, portador da C6dula de ldentidade RG no 27.946.485-
)USSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 307.140.588-07, reeleito nesta data na

Reuniio do Conselho de Administragio, ocorrida ds 11:00 horas, para ocupar o
cargo de Diretor de Estruturagio e Operag6es, com mandato at6 a realizagio
da Assembleia Geral Ordin5ria que examinar as demonstragdes financeiras
relativas ao exercfcio a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, da APICE
SECURITIZADORA S.A., sociedade por agdes de capital aberto com sede na

Cidade de Sio Paulo, Estado de S5o Paulo, na Avenida Santo Amaro, no 48, 1o

andar, conjunto 12, ltaim Bibi, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ/MF sob o
n' 12.130.74410001-00 ("Companhia"), venho por meio desta expressamente
declarar, sob as penas da lei, que nio estou impedido de exercer cargo de
diretoria na Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenagio criminal,
ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos p0blicos, ou por crime falimentar, de
prevaricagio, peita ou suborno, concussio, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, conta normas de defesa da

, f6 p6blica, ou a propriedade.concorr6ncia, *"*r7il:las6es d e

-h"
SEr.ltaimSibi

{oneIl 307&1&16

6 qfi#b, am e.1lm &

JUCESP 
quando visualizado diretament€ no portal ww.jucesponline.sp.gov.br.
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JUCESP

JnlaCwftbldo
Filfdodesii-P&to.

F ic h a c adastra| - Quadio' €bc iet iio3fl nteilrl n:tes

N' CONTROLE NA INTERNET

023225728-1

NIRE SEDE

3530044495-7

NOME EMPRESARIAL

Aptce srcuRlnzlDoRl s,a.

NOME DO INTEGMNTE

FERNANDO CESAR BRASILEIRO

roeNrtrtcngAo
082.354.358-70

NACIONALIDADE

Brasilelm
RG'RNE

17026342

DIGITO

9

DATA DE EXPEotgAo

1 0/10/1980

oRGAo EMrssoR
SSP

UF

SP

CNPJ

Sem C,N.P,J,

LOGMDOURO (rua, av, elq
Avenida Santo Amsro

N0MERo
48

COMPLEMENTO
'te-cJ.12

BAIRRO/DISIRITO

Vila Nova Conceiceo
CEP

M506.000

MUNICIPIO

S,o Paulo

UF

SP

PAIS

Brsll

TrPo DE oPERAeAo
Alteccao de Dados Cadastnis

TIPO DE INTEGRANTE

Pessoa Flsle
IJSO DA FIRMA

PARTrcrPAcAo

CARGOS

Dketor (entrada)

Diretor Presldente

lniciodo,vlandato: 30/4/2018

lnlcio do Mandato: 30l4t20'18

Termino do Mandaloi ?91412021

Termino do Mandato: 291412021

REPRESENTADOS

NENHUM

v€rsio VFE R€porls : 1.0.0.0 02/052018 10:?4:42 - Pdglna 1 d€ 2
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JUCESP

JalaCwEbldo
&lado Ce 5&, tuub

F i c h a C adastra I - O u uoio: Sbc iOtaiiostt nte&A rit"t
NC CONTROLE NA INTERNET

0232?5't28-1

NIRE SEDE NOME EMPRESARIAL

SECURTTIZADORA ST.

NOME DO INTEGRANTE

ARLEY cusr6Dto FoNsEcA

TDENTTFTcAQAo

307.140.588-07

NACIONALIDADE RG/RNE

27 946485

DIGITO

x
oArA DE EXPEotQAo

15/0U1980

oRGAo EMISSoR

SSP

UF

SP

CNPJ

Sem C.N.P.J.

LOGRAOOURO (rua, av, etc)

Avonida Santo Amaro

r,r0tuleRo

4
COMPLEMENTO

tqcJ..t2
EAIRRO/DISTRITO

Vlla Nova Concoigao

CEP

0/t506.1I00

MUNICIPIO

Seo Paulo

UF

SP

PAIS

Brasll

rPo DE oPEMQAo
AltoEcao de Dados Cadastrals

TIPO DE INTEGRANTE

Pssoa Flslca
USO DA FIRMA

PARTrcrPAcAo

CARGOS

Inicio do Mandato: 301412018 Termino do Mandalo: 291412021

REPRESENTADOS

OADOS COMPLEMENTARES

ver*o VRE.Repods i 1.0,0,0 040542018 t6:21:42 . Prginr 2 de 2
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.. a.ra a
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ALTERAQAO OE O

JodaCm@ldo
Blrio de S;c Plub

oo$tnqruAts

NO DO PROTOCOLO

023225728-1
NIRE

3s30044495-7
NOME EMPRESARIAL

Aprce secuRtIzAooRA s.A.

Deliberaqoes: Ap6s an{lise e discussao das mat6rias constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros deliberaram pela
aprovaqao, por unanimidade de votos e sem qualquer restrigeo: (i) das demonstrag6es financeiras, o relat6rio de administragao e
as contas da Diretoria, relativas ao exerciclo social encerado em 31 de dezembro de 2017;

V6rs5o VRE.Repods :'1.0.0.0 02J052018 tA;24rm. Prglno t dr I
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09/05/201 I . . . . 1 q 17474. E?Jbrrslrarioanalise/defaulLaspx
.aaa

a.... GOY&RNO.DN ESTADO:DE SAO PAULO

ruCESP;JUNTA COMERCIAL.DOESTADO DE SAO PAULO

dnkEltrcu,'od Ao0to a dstre'A o coLEGIADA

PROTOCOLO: 0.420.135/18-2
Relat6rio da An6lise Pr6via

.- SLTGESTAO DE DEFERI|VIENTO por estar de acordo com as lbrnralidades legais, nos telmos da Lei n'8.934/94

r ! SITGEST:\O oE EXlcENCt.,r pglE-ao-cslar de acordo conr as fornralidades legais. nos termos da Lei n'8.934/94

{i strcEs'l';\o DE lNrrEI;ERI|\IENTO Lei 8934/94 - ar{ 40 $ lo

Enrad

l"'+'rIP

JUCESP

DBE (Documcnto Brisico de a

n'Ell Sinr t\il o

0t E ncccssiirio a nprssxaqxo do Documenm Bisico de Entmda - DBE? a) t;t

U2 O Documento Bdsico dc Enrf,da - DBE ( ou o Prolocolo de Tmnsmislo) l'oi rprensentado? C,

t)3 O Docuneoto Bisico dc Entmda - DBE ( ou o Protocolo dc Transmisslo) esti assinado pelo rcpresentante da socicdade? (,
01 O codigo dc cvrnto corresponde uo teor do a[o aprescntado a arquivamento? il o

05
O nonrc enrpresariul infonrado no FCPJ, pqra eventos dc cons(ituigiofinscriq,io c altcroqio, corcspondc exa(arnente ao noure que

conslu do ato aprcscntado a arquivanrcnto, inclusive considerando pontos, \'irgulaJ c outros canc[ercs especiais (simbolos)?
,)

{}6
O nome cmpresariol no requerimento de empresirio correspondc ao nome do entpres{rio? (Pemtite-se a adiCao de designagio e

abreYiagoes, vedan(lo-sc a abrcviaqlo do (rldnro nome ou a exclustro dc qualquer pane do none) a o

07 A 0aturcza iuridica inlhnnada corrcsponde com o lto apresen(ado a 0rquivamen(o? (, o
03 O capitul inlornrallo na FCPJ correspqlq9 T capiui sutscrito (cintegralizldo)c /allgrador? o o
09

A dcsriclo da atilidade cmpresirria estii em conformidade com a descriglo do CNAE inlbrmodo? (Ressaltc-se quc a atividade

1rincipol i 0quela quc gcrs maior reccita para o estabelccintenrc).
o o

IU

O DBE cstri limndo por pessoit lisica rurponsiivel'.) (A pessoa lisica rcsponsivel, lwando-se em considemqdo o socio com poderes dc

adnrinistrsgio ou adrnirristmdor indicado plos s6cios pof rreio de con(rato social, ressaltmdo-sc que a pessoa lisica responsdvel

;xranle o CNPJ poderi irrdicar preposto (s6cio ou neo) c outorgat procumc[o eletrdnico a tcrceiros, sdcros ou [do (desde que esres

lrssuau cerLilicado digital): procumgao enr papel c pNsivcl. por€nr o procurndor s0 podori fianar o DBE, devendo constar, no

sistenru, us dados do outorgqn(c da frcuratao - p6soa fisica rcsponsdvel perante o CNPJ). Ponaria 06/20 I 3 - JUCESP

o (l;

II O endrrcqo inlonlado no DBE esui em consondncia con) o ande'ego indicado no ato truido a arqui\hmento? {)
l2 DBE tf,)r dcDs)dencia do(s) ProtNolo(s). O a
l.l O DffuDlcnto Biisico dc Entrada - DBE (ou o Protmolo de Transtrlissio) estii em tcmos para o deferimento? a c,

Outrus erig0ncias a cxpccilitar' (DBE):

Ci6ncia Vogais

*",," [']/,*"
Rc.ysssbs{

http://1 0.1 70.74.82/formularioanalise/default.aspx

J{JCESp 
quando visualizado diretamonte no portal w.juc63ponline.sp.sov.br.
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