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ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020 

 

Data, Hora e Local: em 30 de abril de 2020, às 9:00 horas, na sede da Octante Securitizadora 

S.A. (“Companhia”), na Rua Beatriz, 226, Alto de Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo. 

Edital de Convocação e Publicações: dispensada a publicação do “Edital de Convocação” e 

dos demais avisos, de acordo com o facultado, respectivamente, pelo Parágrafo 4º do Artigo 

124 e pelos Parágrafos 4º e 5º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada (“Lei das S.A.”), considerando que a presença da totalidade dos acionistas e 

que as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e o Parecer 

dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2019 foram publicados na edição do dia 31 de março de 2020 do Diário Oficial do Estado de 

São Paulo e do Jornal Diário Comercial. 

Composição da Mesa: Sr. Guilherme Antonio Muriano da Silva, Diretor de Relações com 

Investidores, assumiu a presidência dos trabalhos das assembleias, tendo convidado a Diretora 

Presidente da Companhia, Sra. Jeniffer Kalaisa Padilha, para secretariar os trabalhos. 

Presença: presentes acionistas representando a totalidade do capital social votante da 

Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de 

Acionistas. 

Ordem do Dia: 1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 

demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2019; e 2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado 

em 31 de dezembro de 2019. 

Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: dispensada, por 

unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, uma 

vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas, os quais foram publicados conforme 

disposto no Artigo 133 da Lei das S.A., e divulgados no endereço eletrônico mantido na rede 

mundial de computadores da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), 

www.octante.com.br e www.cvm.gov.br, respectivamente, de acordo com o previsto na 

Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada. As declarações de 

votos, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e 

autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto 

no Parágrafo 1º, alínea “a” do Artigo 130 da Lei das S.A. Autorizada, por unanimidade, a 

lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das 

assinaturas dos Acionistas, nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das S.A. 

http://www.octante.com.br/
http://www.cvm.gov.br/


 

Continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2020 

 

Deliberações: após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os 

Acionistas deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições: 

1.  aprovar integralmente as contas da Administração, na forma consignada nas 

Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial, 

demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas e Relatório dos Auditores 

Independentes elaborado pela Grant Thornton Auditores Independentes, sociedade simples, 

com sede na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 12º andar, conjunto 121/122, torre 

4, Cidade Monções, CEP 04.571-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita 

no CNPJ/ME sob o n° 10.830.108/0001-65; e, 

2. aprovar a destinação do lucro líquido de R$ 262.195,53 mil (duzentos e sessenta e dois 

mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos) apurado no exercício findo em 

31 de dezembro de 2019, a ser distribuído, conforme o Artigo 28 do Estatuto Social, da 

seguinte forma: o valor global destinado a dividendos a serem distribuídos é de R$ 62.271,44 

(sessenta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), o que 

corresponde a aproximadamente R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) por ação. Foi destinado 

R$ 13.109,78 (treze mil, cento e nove reais e setenta e oito centavos), para a composição da 

reserva legal. Conforme descrito no Relatório da Administração, R$ 186.814,32 (cento e oitante 

e seis mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) foi destinado para a reserva de 

lucros.  

Encerramento: nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e 

feito lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1° da Lei 

das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Assinaturas: Mesa: 

(a.a.) Guilherme Antonio Muriano da Silva - Presidente; Jeniffer Kalaisa Padilha - Secretária; 

Acionistas Presentes: (a.a.) Octante Gestão de Recursos Ltda. e William Ismael Rozenbaum 

Trosman. 

 

São Paulo, 30 de abril de 2020. 

Mesa: 
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Presidente 
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Jeniffer Kalaisa Padilha 

Secretária 

 

 


