
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OCTANTE SECURITIZADORA S.A. 

CNPJ/ME nº 12.139.922/0001-63 

NIRE 35.300.380.517 

 

ATA N° 02/2021 – REUNIÃO DE DIRETORIA 

REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2021 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias do mês de outubro de 2021, às 13:00 horas, na sede 

da Octante Securitizadora S.A (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, 226, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040. 

 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a realização de convocação prevista no artigo 

22 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos diretores da 

Companhia.  

 

3. MESA: Guilherme Antônio Muriano da Silva, na qualidade de Presidente; e André 

Passos Maciel, na qualidade de Secretário. 

 

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os termos e condições das 1ª (primeira) e 2ª (segunda) 

séries da 31ª (trigésima primeira) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da 

Companhia (“CRA” e “Emissão”, respectivamente), sendo que: 

 

(i) Os CRA terão como lastro créditos do agronegócio, nos termos da Lei nº 11.076, de 

30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Lei 11.076”);  

 

(ii) Os CRA serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, sob regime de 

melhores esforços, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e 

“Instrução CVM 476”, respectivamente); 

 

5. DELIBERAÇÕES: Os diretores reunidos deliberaram, por unanimidade de votos e sem 

quaisquer ressalvas, aprovar (i) a realização da Emissão e da Oferta Restrita dos CRA nas 

condições abaixo descritas, estando a Companhia autorizada, ainda, a contratar os prestadores 

de serviços da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, ao agente 

fiduciário, custodiante, agente escriturador, agente registrador e assessores legais; e (ii) ratificar 

todos os atos já praticados referentes à Emissão e à Oferta Restrita: 

 

(a) Lastro: Os CRA serão lastreados em créditos do agronegócio (“Créditos do 

Agronegócio”) representados por cédulas de produto rural financeiras a serem emitidas 

pela COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL, sociedade cooperativa com sede na 
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Cidade de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, na Avenida Maripá, nº 2180, 

Centro, CEP. 85.960-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 81.584.278/0001-55 (“Devedora”) em 

favor da Companhia (“CPR-Fs”), no valor nominal total de até R$ 100.000.000,00 (cem 

milhões de reais). 

 

(b) Quantidade de Séries: Os CRA serão emitidos em até 2 (duas) séries, quais sejam, os 

CRA da primeira série da 31ª Emissão da Companhia (“CRA 1ª Série”) e os CRA da 

segunda série da 31ª Emissão da Companhia (“CRA 2ª Série”); 

 

(c) Quantidade de CRA: Serão emitidos até 100.000 (cem mil) CRA, os quais poderão ser 

divididos entre CRA 1ª Série e CRA 2ª Série; 

 

(d) Valor Nominal Unitário dos CRA: o valor nominal unitário dos CRA será de R$ 

1.000,00 (mil reais); 

 

(e) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até R$ 100.000.000,00 (cem 

milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”); 

 

(f) Data e Local de Emissão: A data de emissão dos CRA será definida no Termo de 

Securitização (“Data de Emissão”). O local de emissão é a Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo; 

 

(g) Forma e Comprovação de Titularidade: Os CRA serão emitidos sob a forma 

escritural. Serão reconhecidos como comprovante de titularidade do CRA (i) o extrato 

de posição de custódia expedido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) em nome 

de cada titular de CRA, quando os CRA estiverem custodiados eletronicamente na B3; 

e (ii) o extrato emitido pelo Escriturador em nome de cada titular de CRA com base nas 

informações prestadas pela B3; 

 

(h) Data de Vencimento dos CRA: Os CRA terão as respectivas datas de vencimento 

definidas no Termo de Securitização; 

 

(i) Distribuição e Negociação: A distribuição pública com esforços restritos dos CRA será 

realizada nos termos da Instrução CVM 476, a qual (1) é destinada a investidores 

profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM 30, de 30 de 

maio de 2021, conforme alterada; (2) será intermediada pela Companhia, nos termos do 

Termo de Securitização; e (3) estará automaticamente dispensada de registro perante a 

CVM. A Companhia poderá contratar outras instituições para participar da colocação 

dos CRA; 

 

(j) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: Os CRA serão subscritos, no 

mercado primário e integralizados nas Datas de Integralização (conforme definido no 



 

Continuação da Ata 02/2021 – Reunião de Diretoria Realizada em 15 de outubro de 2021 

 

Termo de Securitização) pelo seu Preço de Integralização (conforme definido no Termo 

de Securitização). Os CRA poderão ser subscritos e integralizados durante todo o prazo 

de colocação previsto no Termo de Securitização, sendo que a subscrição e 

integralização dos CRA ocorrerão na mesma data; 

 

(k) Remuneração CRA 1ª Série: os CRA 1ª Série farão jus a juros remuneratórios, 

incidentes sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, equivalentes a 100% (cem por 

cento) da variação acumulada da Taxa DI acrescida de uma sobretaxa (spread) a ser 

definida em processo de bookbuilding, expressa em forma percentual ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas de forma exponencial. A 

Remuneração CRA 1ª Série será calculada a partir da primeira Data de Integralização 

ou da última Data de Pagamento de Remuneração dos CRA 1ª Série (inclusive), 

conforme o caso, até a respectiva Data de Pagamento de Remuneração dos CRA 1ª Série 

(exclusive), e deverá ser paga em cada Data de Pagamento de Remuneração dos CRA 

1ª Série. 

 

(l) Remuneração dos CRA 2ª Série: os CRA 2ª Série farão jus a juros remuneratórios, 

incidentes sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, equivalentes a 100% (cem por 

cento) da variação acumulada da Taxa DI acrescida de uma sobretaxa (spread) a ser 

definida em processo de bookbuilding, expressa em forma percentual ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A Remuneração CRA 2ª Série será calculada 

a partir da primeira Data de Integralização ou da última Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRA 2ª Série (inclusive), conforme o caso, até a respectiva Data de 

Pagamento de Remuneração dos CRA 2ª Série (exclusive) e deverá ser paga em cada 

Data de Pagamento de Remuneração dos CRA 2ª Série. 

 

(m) Resgate Antecipado: A Emissora deverá realizar o Resgate Antecipado da totalidade 

dos CRA, de forma unilateral, nos termos previstos no Termo de Securitização, na 

ocorrência (i) de liquidação antecipada das CPR-Fs e demais hipóteses previstas na 

legislação aplicável; ou (ii) da declaração de vencimento antecipado das CPR-Fs, nos 

termos da cláusula 13 das CPR-Fs; 

 

(n) Garantias: Não será constituída nenhuma garantia específica, real ou pessoal, sobre os 

CRA em favor de seus titulares, que gozam indiretamente das garantias constituídas no 

âmbito das CPR-Fs, que contarão com a Cessão Fiduciária constituída pela Devedora 

em favor da Emissora, em garantia do integral cumprimento de todas as Obrigações 

Garantidas, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária. Ademais, a CPR-F 1ª Série, 

especificamente, poderá contar com a Fiança constituída pelo Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, em benefício da Emissora, nos termos do 

Contrato de Fiança; 
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(o) Regime Fiduciário: Em observância à faculdade prevista no artigo 39 da Lei 11.076 e 

nos termos dos artigos 9º a 16 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme 

alterada, será instituído regime fiduciário sobre patrimônio composto por (i) pelas CPR-

Fs; (ii) pelos Direitos Creditórios do Agronegócio; (iii) pela Cessão Fiduciária; (iv) pelo 

Contrato de Fiança; (v) pelo Fundo de Despesas; (vi) pela Conta Centralizadora, 

incluindo os recursos decorrentes das Aplicações Financeiras Permitidas; e (vii) pelas 

respectivas garantias, se houver, bens e/ou direitos decorrentes dos itens (i) a (vi), acima, 

conforme aplicável; 

 

(p) Multa e Juros Moratórios: Observados os termos a serem previstos no Termo de 

Securitização, na hipótese de haver atraso no pagamento de qualquer quantia devida aos 

titulares de CRA imputável exclusivamente à Companhia por dolo, serão devidos pela 

Companhia, a partir do vencimento até a data de seu efetivo pagamento, multa moratória 

de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, pro rata temporis, independentemente de aviso, notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, ambos incidentes sobre o respectivo valor devido 

e não pago; e 

 

(q) Demais Características: todas as demais condições da Emissão constarão no “Termo 

de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 31ª 

Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A., 

Lastreado em Créditos do Agronegócio devidos pela Cooperativa Agroindustrial 

Copagril”, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Termo de 

Securitização”). Ademais, Exceto se expressamente indicado, palavras e expressões em 

maiúsculas nesta Ata terão o significado a eles atribuídos no Termo de Securitização. 

 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa para lavratura da 

presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os diretores presentes, dela se tirando 

cópias autênticas para os fins legais. Mesa: Guilherme Antonio Muriano da Silva (Presidente); 

André Passos Maciel (Secretário). 

 

São Paulo, 15 de outubro de 2021 

 

MESA: 

   

Guilherme Antonio Muriano da Silva 

Presidente da Mesa 
 André Passos Maciel  

Secretário da Mesa 
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LISTA DE PRESENÇA DOS DIRETORES 

 

 

Diretor (a) Assinatura Cargo na Diretoria 

André Passos Maciel   Diretor de Distribuição 

Guilherme Antonio Muriano da Silva   Diretor de Relações com Investidores 

Jeniffer Kalaisa Padilha   Diretora Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


