
 
 

 

OCTANTE SECURITIZADORA S.A. 

Companhia Aberta - CVM nº 22.390 

CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63 

NIRE nº 35.300.380.517 

Rua Beatriz, nº 226, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040 - São Paulo – SP  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS 

DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª SÉRIES DA 

11ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.  

 

A Octante Securitizadora S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, inscrita no CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63, com 

registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob 

o n° 22.390 (“Emissora”), nos termos da Cláusula 13.2.1 do “Termo de Securitização 

de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio das 1ª (Primeira) 2ª (Segunda), 3ª (Terceira), 4ª (Quarta) 5ª (Quinta) 

e 7ª (Sétima) Séries da 11ª (Décima Primeira) Emissão da Octante Securitizadora 

S.A.” (“Termo de Securitização”), vem, por meio do presente edital de convocação, 

CONVOCAR os senhores titulares de certificados de recebíveis do agronegócio das 

2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª Emissão de Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio da Octante Securitizadora S.A. (“CRA”) para reunirem-se em primeira 

convocação, em Assembleia Geral Extraordinária de Titulares de CRA, que se 

realizará no dia 27 de fevereiro de 2019, às 10:00 horas, na sede da Emissora, 

localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, CEP 

05445-040 (“Assembleia”), para deliberarem sobre:  

 

I. alteração da cláusula 4.1.13, para que restringir as hipóteses de 

incidência de multa e juros moratórios tão somente aos Titulares de 

CRA Sênior; 

 

II. alteração, pelos titulares dos CRA das 2ª e 3ª séries, da remuneração 

de tais séries, para que não haja cálculo de juros desde a data de 

emissão dos CRA, bem como de autorização para abatimento de 

eventuais juros remuneratórios já pagos do Valor Nominal Unitário de 

CRA integralizado; e 

 

Em ambos os casos, com a consequente autorização para a Emissora e para o Agente 

Fiduciário celebrarem o aditamento do Termo de Securitização e dos demais 

documentos dos CRA, se aplicável, para incluir as alterações decorrentes das 

aprovações supramencionadas, bem como para adotar as providências necessárias 

para cumprir o que for deliberado e aprovado na Assembleia.  

 

Os titulares dos CRA Subordinados e a titular dos CRA Mezanino deverão se 

apresentar no endereço da Emissora acima indicado, portando os documentos que 

comprovem sua condição de Titular dos CRA, sendo que os titulares dos CRA que se 



 
 

fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, 

com poderes específicos para representação na Assembleia, no mesmo endereço da 

Emissora indicado acima, até a data da referida Assembleia. Sem prejuízo, em 

benefício do tempo, os titulares dos CRA deverão encaminhar previamente a data de 

realização da Assembleia os documentos comprobatórios de sua representação para 

o e-mail da Emissora para cranufarm@octante.com.br com cópia para o Agente 

Fiduciário em fiduciario@planner.com.br. Por fim, os que optarem por utilizar o voto 

eletrônico deverão encaminhar o boletim de voto eletrônico (Anexo I) até 17 de 

fevereiro de 2019, por via eletrônica no e-mail da Emissora na 

cranufarm@octante.com.br com cópia para o Agente Fiduciário 

fiduciario@planner.com.br Após a confirmação pela Emissora, o titular do CRA deverá 

encaminhar a via física do boletim de voto eletrônico e das cópias autenticadas da 

documentação exigida, conforme consta no referido boletim, até 7 dias antes da data 

de realização da Assembleia, ou seja, até 20 de fevereiro de 2019. Eventuais boletins 

recepcionados pela Emissora após essa data ou sem a sua confirmação de que eles 

estão de acordo com o solicitado serão desconsiderados. 

 

MAIORES DETALHES SOBRE A PROPOSTA DA EMISSORA PARA DISCUSSÃO 

NA ASSEMBLEIA ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO SEGUINTE ENDEREÇO 

ELETRÔNICO MANTIDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(INTERNET): WWW.OCTANTE.COM.BR - NESTE WEBSITE CLICAR EM 

“SECURITIZADORA”, DEPOIS “EMISSÕES” E POSTERIORMENTE CLICAR EM 

“PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO” NO ÍCONE “NUFARM– R$ 141.331.000,00 

– [] []”; WWW.CVM.GOV.BR – NESTE WEBSITE, NO CANTO ESQUERDO, 

CLICAR EM “CENTRAL DE SISTEMAS”, DEPOIS SELECIONAR “COMPANHIA” 

E CLICAR NA SEQUÊNCIA EM “INFORMAÇÕES SOBRE COMPANHIAS” E 

“INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS (ITR, DFS, FATOS RELAVANTES, 

COMUNICADOS AO MERCADO, ENTRE OUTROS). NESTE CAMINHO, A PÁGINA 

OFERECERÁ UM CAMPO DE BUSCA CHAMADO “1 – CONSULTA POR PARTE DE 

NOME OU CNPJ DE COMPANHIAS ABERTAS”, ASSIM, NESTE CAMPO, BUSCAR 

POR “OCTANTE SECURITIZADORA” E POSTERIORMENTE, APÓS 

SELECIONADO O RESULTADO, CLICAR EM “ASSEMBLEIA”. POR FIM, NO 

QUADRO COM ASSUNTO “PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA 

ASSEMBLEIA DOS TITULARES DE CRA DA 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª E 7ª SÉRIES DA 

11ª EMISSÃO DE CRA DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.”, CLICAR EM 

“DOWNLOAD”. A EMISSORA SUGERE A LEITURA DA PROPOSTA 

PREVIAMENTE A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA. 

 

São Paulo, 24 de janeiro de 2019. 

 

 

____________________________ 

OCTANTE SECURITIZADORA S.A. 

p. Guilherme Antonio Muriano da Silva 

Diretor de Relação com Investidores 
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ANEXO I AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA 

 

1. NOME/RAZÃO SOCIAL: 

2. E-MAIL: 

3. CPF/CNPJ: 

4. Orientações de preenchimento: 

Caso opte por exercer o seu direito de voto eletrônico, nos termos da Instrução CVM nº 

481, o titular de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) deverá preencher o 

presente Boletim de Voto Eletrônico (“Boletim”), que somente será considerado válido e os 

votos aqui proferidos contabilizados no quórum da assembleia geral, se observadas as 

seguintes instruções: 

 

 Todos os campos deverão estar devidamente preenchidos; 

 Todas as páginas deverão ser rubricadas; e  

 A última página deverá ser assinada pelo titular de CRA ou seu(s) representante(s) 

legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente. 

 

É imprescindível que os itens 1 e 2 acima sejam preenchidos com o nome completo ou 

denominação social do titular de CRA e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, 

seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail 

para eventual contato. 

 

O prazo para o recebimento da via física original do boletim de voto à distância é até 7 dias 

antes da data da assembleia, ou seja, até 20 de fevereiro de 2019. 

 
5. Orientações para envio: 

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto eletrônico deverá preencher 1 (uma) 

via do Boletim de Voto Eletrônico, devidamente assinado e rubricado e enviar diretamente 

à Emissora, no endereço na na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, 

nº 226, , com a cópia autenticada dos seguintes documentos: 

 

 Pessoa 

Física 

Pessoa 

Jurídica 

Documento de identidade com foto do titular de CRA ou de seu 

representante legal 
✓ ✓ 

Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado N/A ✓ 

Documento que comprove os poderes de representação N/A ✓ 

 

Nos termos da Instrução CVM nº 481, a Companhia comunicará ao titular de CRA o 

recebimento da documentação e sua aceitação ou necessidade de retificação. Caso a 

Emissora verifique que o Boletim não foi integralmente preenchido ou devidamente 

acompanhado dos documentos descritos acima, o Boletim será desconsiderado e o titular 



 
 

de CRA informado da necessidade de retificação por meio do endereço de e-mail indicado 

no Boletim. 

Sem prejuízo, em benefício do tempo, o titular de CRA poderá encaminhar o Boletim e a 

documentação para a Emissora em até 10 dias antes da data de realização da Assembleia, 

ou seja, até 17 de fevereiro de 2019, por via eletrônica no e-mail cranufarm@octante.com.br, 

com cópia para o Agente Fiduciário, no e-mail fiduciário@planner.com.br. Após a confirmação 

pela Emissora, o titular do CRA deverá encaminhar as vias físicas da documentação até 7 

dias antes da data de realização da assembleia, ou seja, até 20 de fevereiro de 2019. 

Eventuais boletins recepcionados pela Emissora após essa data ou sem a sua confirmação 

de que eles estão de acordo com o solicitado serão desconsiderados. 

MANIFESTAÇÃO DE VOTO 

1. Alteração da cláusula 4.1.13, para que restringir as hipóteses de incidência de multa e 

juros moratórios tão somente aos Titulares de CRA Sênior; 

 

  

 [   ] Aprovo      [    ] Rejeito     [    ] Abstenção 

2. Alteração, pelos titulares dos CRA das 2ª e 3ª séries, da remuneração de tais séries, 

para que não haja cálculo de juros desde a data de emissão dos CRA, bem como de 

autorização para abatimento de eventuais juros remuneratórios já pagos do Valor Nominal 

Unitário de CRA integralizado 

 

[   ] Aprovo      [    ] Rejeito     [    ] Abstenção [    ] Não aplicável 

 

São Paulo, [] de [] de [] 

 

__________________________________ 

Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: 

mailto:craschio@octante.com.br

