
OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF n" 12.139.92210001-63

NIRE 35.300.380.517

ATA N" 0112017 - LTVRO 001

REUN!ÃO ORDrNÁR|A DO CONSELHO DE ADMTNISTRAçÃO

REALIZADA EM 29 DE MARçO OÉ2017

Ao vigésimo nono dia do mês de março de dois mil e dezessete, às onze horas, na sede da

Octante Securitizadora S.A. na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz,

226, realizou-se reunião do Conselho de Administração da Octante Securitizadora S.A., sob a

presidência de Amanda Martinez Pires e com participação presencial dos Conselheiros William

lsmael Rozenbaum Trosman e Guilherme Antonio Muriano da Silva, ou seja, estavam

presentes a totalidade dos Conselheiros da Octante Securitizadora S.A, para tratar dos

seguintes assuntos: 1. Apreciação das contas dos administradores, das demonstrações

Íinanceiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de

dezembro de 2016; e 2. Proposta a ser encaminhada às Assembleias Gerais Ordinária e

Extraordinária de 30 de abril de 2017 ('AGOE") de destinação do lucro líquido do exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Dando início aos trabalhos, a Presidente iniciou a análise da pauta, esclarecendo que em

conÍormidade com a Lei 6.40411976 e com o Aftigo 19 do Estatuto Social da Octante

Securitizadora S.A., compete ao Conselho de Administração maniÍestar-se sobre as contas dos

administradores, as demonstrações financeiras e o Relatório da Administração referentes ao

exercício socialÍindo em 31 de dezembro de 2016, bem como a destinação o lucro líquido do

exercício. Em seguida, a Presidente inÍormou aos Conselheiros que as demonstrações

Íinanceiras haviam sido auditadas pela empresa de auditoria independente KPMG Auditores

lndependentes, com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 11o andar, Torre A,

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no

57.755.21710001-29. Com a concordância de todos os membros do Conselho de

Administração, foi dispensada a leitura da referida documentação, considerando que já havia

sido distribuída e analisada por todos os Conselheiros. Discutidos os documentos e,

considerando o parecer Íavorável emitido pelos auditores independentes, o Conselho de

Administração decidiu, por unanimidade, que o Relatório da Administração, as demonstrações

financeiras e a destinação do lucro líquido do exercício estavam em ordem para serem
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submetidos à AGOE. Após, o Conselho de Administração aprovou a carta de representação

em conexão com a revisão das demonstrações Íinanceiras da Companhia para o exercício

Íindo em 2016, da divulgaçáo do Relatório da Administração, das demonstrações Íinanceiras e

do parecer dos auditores independentes.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual, para

constar, eu, William lsmael Rozenbaum Trosman, servindo de Secretário, lavrei esta ata que

vai assinada por todos os participantes. São Paulo, 29 de março de 2017. Assinaturas:

Amanda Martinez Pires - Presidente;William lsmael Rozenbaum Trosman - Secretário

CertiÍico que a presente Ata é cópia Íiel extraída do Livro de Atas do Conselho de

Adm inistração da Companhia.
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