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Data. Ho.a ê Local: em 16 de maio dê 2017, às 10:00 horas, na sede da Octantê Securitizadorâ
S.A. ("Companhia"), na Rua Beatriz, 226, Cidade de Sáo Paulo, Estêdo dê Sáo Paulo.

\

Edltaia dê Convocacáo ê Publicacôesi dispensada a publicaçáo do "Edital dê Convocaçáo" e
dos dêmâis avisos, dê acordo com o fãcultado pêlo Parágrafo 40 do Adigo '124 da Lel n.6.404,
de 15 dê dezembro de 1976, conforme alteÍada ("Leidas S.A. ), considerando que a totêlidade
dos acionlstâs estava presente e que âs demonstraçóes fináncêiras intermediárias da
Companhia e o relatório da administração relativos ao primeiro trimestre do ano fiscal de 2017,
o qual encerrou-se êm 31 de março de 2017, foram distÍibuidos previamente e analisados por
todos os acionistas prêsentês.

Comoosicâo da Mesa: Sr. Guilherme Antonro l\ruriano da Silva, Diretor de Relâções com
lnvestidorês da Companhia, assumiu a presidência dos trabalhos da assemblêia, tendo
convrdado o membro do Conselho de Administraçáo da Companhiâ e acionisla majoritário da
Companhia, Sr. Wiliiam lsmael Rozenbaum Trosman, para secretariar os trâbalhos.

PÍesênca: presentes acionistas representando a totalidade do capital social votanle da
Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de PresenÇa de Acionisias.

.9!g.etrj.g__9je: tomar as contas dos administradores, examinar discutir e votar as
demonstrações financeiras intermediárias da Companhia refêrêntes âo primeiro trimesÍe do ano
fiscêl de 2017, o quâl encerrou-se em 31 de março de 2017.

LeituE de Documentos. Rêcebimento de Votos ê Lavraturâ da Ata: dispensada, por
unanamidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na
Assembleia Geral Extraordináriê, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas. As
declaraçóes de votos, protestos ê dissjdências porventura apresentadas seráo numeradês,
recebidas ê autenticadas pela l\Iesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do
dlsposto no Parágrafo 1o, alÍnea "a" do Artigo 130 da Lei das S.A. âltorizadâ por unanimidade,
ê lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das
assinaturas dos acionistas, nos lermos dos pârágraíos '1'ê 2' do Artigo 130 da Lei das S.A.

pglllgllEog§: após análise ediscussãodas matérias constântêsda Odem do Dia, os acionistas
delibêraram por unanimidade de votos, sêm quaisquer reskiçóes aprovar integ€lmentê as
contas da administraçáo da Companhia, na forma consignada nas dêmonstrações financeiras



Continuação da Ata da Assembleia ceral Exrraordináriâ de I6 de maio de 2017

intermêdiárias da Companhia, referentes primeiro trimestre do ano fiscal de 2017, o qual
êncêrrou-se em 31 de março de 2017, acompanhadas do relatório da âdministração, do balanço
patrimonial, demais demonstrações financeiras e notas explicativas.

Enceramento: nada mais havendo a tratâr, êncerrou-se a sessáo, têndo-se anies redigido e
feito lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do Artigo '130, Parágrafo 1'dâ Lei
das S.4., a quã|, lida e achada conformê, foi devidamentê assinada. Asqilêtue§: [4esat (a.a.)
Guilhermê Antonio ÀIuriano dâ Silva - Presidente; Willaam lsmâêl Rozênbaum Trosman -
Secretário; Acionistas Presentes: (a.a.) Octante Gestão dê Rêcursos Ltdâ. e William lsmael
Rozenbaum Trosman-

Certifico que a presente ê cópia autêntica da ata lavrada em livro próprio.

Sáo Paulo, 16 dê maio de 2017.
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