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AÍA N'04/2017 - LTVRO 001
REUNIÀo ORDINÁRIA Do coNSELHo DE ADMINISTRAÇÃo

REALIZADA EÍt'!09 DE JUNHO DE 20í7

Ao nono dia do més de junho de dois mil e dezessete, às nove horas, na sede da Octante
Securitizadora S.A. na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua BeaÍtiz,226
realizou-sê reuniáo do Conselho de Administraçáo da Octânte Securitizadoíâ S.A., sob a
presidência de Amanda l\,4artinez Pires com participação presencial dos Conselheiros WilliEm
lsmael Rozenbaum Trosman e Guilherme Antonio l\ruriano dâ Silva, ou seja, êstavam
presêntes a totâlidade dos Conselheiros da Octantê Sêcuritizadora S.4., para deliberar sobre â
âutorizaçáo à Diretoria da Octante Sêc!ritizadora S.A. para celebrar Contrato de Empréstimo
("Uú!9 ou Contrato") enlre a Companhia e o ConselheÍo e acionista controlador William
lsmael Rozenbaum Trosman ("W!lIa!!"), nos termos do inciso X, Artigo 19 do Estatuto Social
da Companhia.

Dando inÍcio aos trabalhos, a Presidentê esclaÍeceu quê a Companhiâ precisâ de reforço de
cêixa para honrar suas obrigaçÕes contraídas ern curto prazo e, por esse motivo, concorda
com a celebraçáo do Mútuo. A Companhia êmitiu uma cartê de suporte Ílnanceiro à KPÍ\íG
Auditores lndependentês ("KeUG ou Auditor da Comoanhia"). Alêm disso, a Presidente
apÍesentou aos demais Conselheiros a proposta de aurnentêr o caixa da Companhia por meio
do Conkato a sêr celebrado entre Williâm e a Companhia. Nos têrmos apresêntados Williarn
emprestaria o montante de RS300.000,00 (trezentos mil reais) por um perÍodo de 06 (seis)

meses ou quândo solicitâdo por Willlam, sem incidência de juros, com o desembolso intêgral
do montante acima proposto a ser realizado na data da rêfêrida desta ata.

Por fim, a Presidente informou que em conformidade com o inciso X, Artigo 19 do Estatlto
Social da Companhia, compete êo Conselho de Administraçáo autorizar ê aprovêr previamente

a celebraçáo de contratos de empréslimos por parte da Companhia. Com a concordância de
todos os membros do Conselho de Administração foi dispensada a leitura das demonsiraçôês
financeiras e da refêrida documentação, considerando que já haviam sido distribuldas e
analisêdas por iodos os Conselheiros. Discutidos os documentos, e considerando que os

termos do IVIúiuo proposto são benéfcos à Companhia, principalmênte poÍ ser de nãlureza
gratuita, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, aprovar e âutorizar a Dirêtorie

da Companhiã â praticar todos e quêisquer atos e fimaí quaisquer documentos nêcessários à

celebraçáo do referido Contrato, conforme êxigido pelo inciso x, Artigo 19 do Estatuto Socialda
Companhia.
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Nada mais havendo â tretat, a Presidente deu por encerrada a presente rêunião, da qua pârâ

constâr eu, Willlarn lsrnael Rozenbaum servndo de SecretáÍio lavrei esta ata que vai
assinadê poÍ todos os paftcpantes. Assinâturas: (a.a.) Amanda Mârtinez Pires - Presidente;
William lsmâel Rozenbaum Trosman - Consê hêiro e Secretário Gurlherme Antonio IVuriano
da Silva - Conselheiro.

São Paulo, 09 de junho de 2017.

Cêrtifco que a presente Atâ é cópia fiel exkaída do Livro de Atâs do Conselho de
Administrâçáo dâ Compânhla.

Wlliam lsmael Rozenbaum Írosman
Secrelário

Smunuro ,rrF
Amândê lVaft nez Pires

Presidente


