
OCTA}ITE SECURITIZADORA S.A.
Companhla AbêÉa

CNPJ/MF n" í2.t39.922l000í-63
NtRE 35.300.380.5í7

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÀRIA
REALIZADA EÍÚ 30 DE MAIO DE 20í8

Dd3-HOIal-Lesa.l: em 30 de maio de 2018, às 9100 horas, na sede da Octante Securitizadora
S A. ("Companhia"), na Rua Beakiz, 226, Cidade de São Pau o, Estado de Sáo Paulo.

Edital de Cônvocecãô ê Publicâcóêst dispensada a publicaçáo do "Editalde ConvoCaÉo" e
dos demais avisos, dê acordo com o facultado, rêspectivamente, pelo PaÉg@Ío 4o do Atligo 124
e pelos Parágrafos 40 e 5" do Artigo 133 dê Lêi no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforrÍlê
alterada ('tqt!ês:SÂ"), considerando que a presençâ dâ totalidade dos acionistas.

çO0lCsiçAq-d!-llrse: Sr. Guilhêrme Antonio l\ruriano da SiMa, Diretor de Relações com
lnvestidorês, assumiu a presidência dos trabalhos dâs assembl€ias, tendo convidado a Oheiora
Presidente da Companhia, Sra. Jeniffer Kalaisa Padilha, para secretariar os tíâbalhos.

EIes!!§Â: presentes acionistês rêpresentando a totêlidade do capital social votantê da
Companhia ('Agp!is!ês"), coníorme sê verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença
deAcionistas.

QI!|sO-CA-QiÂr 1. Renúncia da Presidente do Consêlheiro de Administraçáo Alhanda Martinez
Pirês ê do conselheiro Guilherme Antonio L'luriano da Silva; e 2. Éleiçáo de dois membros do
Conselho de Administraçáo da Compenhia, paÉ mandâto dê 2 (dois) anos ê í0 (dez) meses,
com término em 30 de abtil de2021.

@:
As declaraçóes de votos, protestos e dissidências porventuía apresêntadas serão numeradas,
recebidas ê autenticadas pela Mesa ê ficarão arquivadâs na sede da Companhia, nos têrmos do
disposto no PârágÍafo 1o, alinêa "a' do Artigo 130 da Lêi das S.A Autorizada, por unanimidade, a

lavratura da presente atâ em forma de sumário e ê sua publicaçáo com a omissão das assinaturas
dos Acionistas, nos termos dos PaÍágrafos 1'ê 2" do Arugo 130 da Le das S.A.

DelibÊIÂctigs: após análise ê discussáodâs matérias constantes da Ordem do Dia, osAcionistâs
deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquêr Íestriçôes:
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Rêconhecer a renúncia da Srta. Amanda Martinez Pires, brasileira, solteira, nascida em

08/'11l'1994, administradora de ernpresas, portêdora da Cédula de ldentidade RG n' 45.623.936-
4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n'393.859.838- 73, rêsidente e domiciliada na Cidade de
Sáo Paulo, Estado dê Sáo Paulo, na Rua Serra da Bragança, n' 953, apaÍtamenlo 2'1 B, Vila
Gomes Cardim, CEP 03318-000, ao cargo de Prêsidente do Conselho de Administraçáo da
Companhia, para o qualfoi êlêita em Assembleia Gêral Ordinária da Companhia realizada em
30 de abril de 2018, conforme termo de rcnúnda identificado no Anexo I poí êla apresêntada à
Companhia em 28 de maio de 2018, arquivada na sede social;

Rêconhecer a renúncia do Sr. Guilherme Antonio MuÍiano da Silva, brasileio, solteiro, nêscido
êm 23/08/1988, economista. portêdor da cédula de identidade RG no 44.216.871-8 SSP/SP,
inscrito no CPF/lúF sob nó 378.665.998-23, rêsidente ê domiciliado na Avenida 8ârão do Rego
Barros, n'58, Apartamento 43, Vilê Congonhas, lMunicípio de Sáo Paulo, Estado de São Paulo,

CEP 04612-040, ao cârgo de conselhêiro, para o qual foi elêito em Assembleia Geral Ordinária
da Companhia rea,azada em 30 de abril de 2018, conformê têrmo de renúncia idenüficâda no

Anexo ll por êle apresentâda à Companhia êm 28 de maio de 20'18, arquivada na 6ede social;

Elêger a Srta. Lea Futami Yassuda, brasileka, solteira, nascida em 11/01/'1978, advogeda,
devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brâsil, seÉo de São Paulo ("OAB/SP") sob o
no 192766 e no CPF/lVlF sob n" 272.358.218-33, residentê e domíciliada na Rua Otávio TarquÍnio
de Sousâ, 1139, âpartamênto 72, Campo Belo, l\,1unicÍpio de São Pêulo, Estado de São Paulo,

CEP 04613-003, como consêlheira do Conselho de Administraçáo da Companhia, com mandato
êté 30 de abrilde 2021, conforme Termo de Posse e Declaraçáo de Desimpêdimento idenüficado

no Anexo lll: e

Eleger o Sr. Thiâgo Augusto Françâ Lobâto, brasileiÍo, cêsâdo sob o regime de separação total

de bens, êconomista, portador da cédula dê identidade RG no l\4G-10.473.858 SSP/MG, inscrito

no CPF/MF sob no 062.625.946-04, residente e domiciliado na Rua Padre Lebret, 801,

apartamênto 1'1'1, bloco 4, Jardlm Leonor, lVunicÍplo de Séo Paulo, Estado dê São Paulo, CEP

05653-160, como Presidente do Conselho dê Administraçáo da Companhia, com mândato até
30 de ãbíilde 2021, conforme Termo de Posse e DeclaraÉo de Desimpêdimento identificado no

EoceIl3treúq: nada mais havêndo a trêtar, encêrrou-se a sessão, têndo-se anles redigido e
íeito lavraí a presente êta em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, Parágmfo 1' dâ Lei
das S.A., a qual, lida e achada conforme, Íoi devidamente assinada. 

^§g!!etqa§: 

Mesa: (4.a.)

GuilheÍme Antonio IVIuriano da Silva - Presidente;Jeniffer Kalaisa Padilhâ - Secretária; Acionistas
Prêsêntêsi (a.a.) Octantê Gestáo de Recursos Ltda. e William lsmael Rozenbaum Trosman.

Cenifico que a presente é cópia autênticâ da ata lavradâ em livro póprio

Sáo Paulo, 30 de maio de 20'18-
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Antonid l\,luriano da SilvaGuilhe lâisâ Pâdilhâ
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