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1. ESCLARECIMENTOS E ORIENTAÇÕES PRELIMINARES 

 

A Octante Securitizadora S.A., na qualidade de emissora dos certificados de recebíveis 

do agronegócio subordinados da 3ª (terceira) série da sua 11ª (décima primeira) emissão 

(“Emissora” ou “Octante”, “CRA Subordinado I”, e “Emissão”, respectivamente), em 

consonância com o disposto na Cláusula 13.1. e subsequentes do “Termo de Securitização 

de Créditos do Agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª Emissão de Certificados 

de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), 

convida os Senhores titulares do CRA Subordinado I (“Titulares de CRA”) a participarem da 

assembleia de Titulares de CRA ( “Assembleia de Titulares de CRA” ou “AGTCRA”) que 

será realizada em primeira convocação, na seguinte data, modalidade, local e horário: 

 

Data: Segunda-feira, 19 de julho de 2021 

Modalidade: Exclusivamente digital 

Local: Considerar-se-á como local a sede da Emissora – Rua Beatriz, 226, Alto de 

Pinheiros, CEP. 05.445-040, São Paulo-SP. 

Horário: 11h00. 

 

Serão examinadas, discutidas e votadas as seguintes materiais e ordens do dia:  

 

I. Deliberar sobre a possibilidade da Emissora renegociar a dívida de 

determinados Participantes dos CRA, com desconto de até 70% (setenta por cento) sob o 

respectivo Saldo Inadimplido, para quitação à vista e imediata; 

 

II. Deliberar sobre a aprovação da cessão onerosa da carteira composta pelos 

Direitos Creditórios Inadimplidos cedidos no âmbito da Emissão a terceiro, ensejando o 

encerramento do Patrimônio Separado e o resgaste do CRA Subordinado I; e 

 

III. Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos 

necessários, bem como celebrarem todos os documentos essenciais à efetivação da 

deliberação. 

 

O Edital de Convocação, os documentos necessários e as informações relacionadas 

à AGTCRA estão disponíveis na sede da Emissora e foram disponibilizados no site da Octante 

(https://www.octante.com.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Independente 

https://www.octante.com.br/ri
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de alteração na data da AGTCRA, a Emissora informa que não haverá alterações nos 

referidos documentos e informações. 

 

Adicionalmente, conforme previsto no Termo de Securitização, o Edital de Convocação 

foi publicado em primeira data no dia 17 de junho de 2021 no jornal “O Estado de São Paulo”, 

respeitando o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da Assembleia de Titulares 

de CRA e está disponível no Anexo I deste “Manual Para Participação dos Investidores na 

Assembleia de Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 3ª Série da 11ª 

Emissão da Octante Securitizadora S.A.” (“Manual”) 

 

Para que a AGTCRA seja instalada em primeira convocação, será necessária a 

presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, a maioria dos CRA em circulação 

com direito ao voto. 

 

Caso a Assembleia de Titulares de CRA não seja instalada em primeira convocação, 

a Emissora publicará um novo Edital de Convocação, anunciando uma nova data para a 

realização da AGTCRA em segunda convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, 

a qual se instalará com a presença de qualquer número de Titulares de CRA. 
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2. PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE TITULARES DE CRA  

 

Reiterando o comprometimento com o bem-estar da sociedade, com o intuito de evitar 

aglomerações e mantendo as medidas de distanciamento social para evitarmos a propagação 

do Covid-19, a Assembleia de Titulares de CRA será realizada de modo exclusivamente 

digital, nos moldas da Instrução CVM n° 625, de 14 de maio de 2020, conforme alterada 

(“Instrução CVM 625”), por meio de videoconferência via plataforma digital Microsoft Teams, 

cujo o link de acesso será disponibilizado pela Emissora aos Titulares de CRA que enviarem 

os documentos de representação conforme orientação abaixo, sendo possível o exercício do 

voto na Assembleia de Titulares de CRA por meio do preenchimento e envio da instrução de 

voto a distância: 

 

a) Participação por meio de videoconferência 

 

Para os Titulares de CRA participarem da Assembleia de Titulares de CRA os 

documentos de representação devem ser enviados ao endereço eletrônico 

cranufarm@octante.com.br, com cópia ao juridico@octante.com.br e ao Agente Fiduciário, no 

endereço eletrônico fiduciario@trusteedtvm.com.br;  

 

Pedimos que os documentos de representação sejam enviados até 2 (dois) dias antes 

da data de realização da Assembleia de Titulares de CRA, considerando, em primeira 

convocação, até o dia 15 de julho de 2021. 

 

Serão necessários os seguintes documentos: 

 

a. Quando Pessoa Física: cópia digitalizada do documento de identidade com foto; 

 

b. Quando Pessoa Jurídica: (a) último estatuto ou contrato social consolidado, 

devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários 

comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (c) documentos de 

identidade com foto dos representantes legais; e 

 

c. Quando Representado por Procurador: caso qualquer Titular de CRA indicado nos 

itens acima venha a ser representado por procurador, além dos documentos indicados 

anteriormente, deverá ser encaminhado a procuração com os poderes específicos de 

mailto:cranufarm@octante.com.br
mailto:juridico@octante.com.br
mailto:fiduciario@trusteedtvm.com.br
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representação na Assembleia dos Titulares de CRA. No Anexo II deste Manual 

disponibilizaremos sugestão de modelo de procuração, caso seja necessário. 

 

 

b) Participação por meio da instrução de voto a distância 

 

Nos termos da Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada 

(“Instrução CVM 481”) e da Instrução CVM  625, a Emissora disponibilizou no seu site e na 

CVM, o “Boletim de Voto a Distância – Assembleia de Titulares dos Certificados de Recebíveis 

do Agronegócio da 3ª Série da 11ª Emissão da Octante Securitizadora S.A. a Ser Realizada 

em Primeira Convocação no Dia 19  de Julho de 2021” ) (“Boletim de Voto”), presente no 

Anexo III deste Manual, aos Titulares de CRA, para que possam exercer o direito ao voto a 

distância na Assembleia dos Titulares de CRA, devendo para tanto, realizar o preenchimento 

e envio do Boletim de Voto até o dia 10 de julho de 2021, conforme orientações abaixo:  

 

É imprescindível que os campos do Boletim de Voto estejam preenchidos com nome 

(ou denominação social) completo do Titular de CRA e o número do Cadastro no Ministério 

da Economia, seja de pessoa jurídica (CNPJ/ME) ou de pessoa física (CPF/ME), além de um 

endereço de e-mail para eventual contato e recebimento do acesso à Assembleia de Titulares 

de CRA. 

 

Para que o Boletim de Voto seja válido e os votos nele proferidos sejam contabilizados 

no quórum da AGTCRA, é indispensável:  

 Que todos campos estejam devidamente preenchidos;  

 Todas as páginas estejam rubricadas, salvo se assinado digitalmente;  

 Que Titular de CRA ou seu representante legal assine o documento ao final, nos 

termos da legislação vigente; e 

 O envio dos documentos comprobatórios dos poderes de representações. 

 

Uma vez recebido o Boletim de Voto e a documentação exigida, a Emissora avisará 

ao Titular de CRA, em até 3 (três) dias, acerca de seu recebimento e/ou da necessidade de 

rerratificação ou reenvio do Boletim de Voto, nos termos da Instrução CVM n° 481. 

 

Orientações de entrega do Boletim de Voto 
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Os Titulares de CRA, ao exercerem seu direito de voto a distância, poderão: 

 

A. Enviar a via física do Boletim de Voto diretamente à Emissora 

Ao endereço: Rua Beatriz, 226, Alto de Pinheiros, São Paulo-SP, CEP. 05.445-040 

A/C: Samuel Gomes ou Caroline Sales 

 

B. Enviar via digital do Boletim de Voto diretamente à Emissora 

Ao e-mail: cranufarm@octante.com.br, mantendo em cópia 

fiduciario@trusteedtvm.com.br 

A/C: Samuel Gomes ou Caroline Sales 

 

Com o seguinte assunto: “CRA NUFARM – BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA –

[NOME DO TITULAR DE CRA SUBORDINADO]” 

 

C. Enviar a via física do Boletim de Voto diretamente ao Agente fiduciário 

Ao endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 11° andar, torre A, Itaim Bibi, São 

Paulo- SP, CEP. 04.538-133 

A/C: Zelia Pereira de Souza ou Estevam Borali 

 

D. Enviar via digital do Boletim de Voto diretamente ao Agente Fiduciário 

Ao e-mail: fiduciario@trusteedtvm.com.br, mantendo em cópia 

cranufarm@octante.com.br 

A/C: Zelia Pereira de Souza ou Estevam Borali 

 

Com o seguinte assunto: “CRA NUFARM – BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA –

[NOME DO TITULAR DE CRA SUBORDINADO]” 

 

A via digital do Boletim de Voto poderá: (i) ser preenchida manualmente e por 

consequência assinada fisicamente e digitalizada; ou (ii) preenchida digitalmente e assinada 

por meio digital, sem necessidade de certificação digital; ou (iii) preenchida digitalmente e 

assinada fisicamente, sendo digitalizada na sequência. 

 

Junto com a entrega do Boletim de Voto, independente da modalidade (via física ou 

digital) escolhida pelo Titular de CRA, deverão ser enviados os documentos comprobatórios 

mailto:cranufarm@octante.com.br
file:///C:/Users/zsouza/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K58TK7AZ/fiduciario@trusteedtvm.com.br
mailto:fiduciario@trusteedtvm.com.br
file:///C:/Users/zsouza/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K58TK7AZ/cranufarm@octante.com.br
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dos poderes de representações, observada a relação de documentos abaixo, conforme o 

caso:  

 

Pessoas físicas:  

(i) Documento de identidade com foto do Titular de CRA Subordinado (RG, RNE, 

CNH, passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas); e 

(ii) Em caso de procurador, documento de identificação com foto do mesmo e 

instrumento de mandato.  

 

Pessoas jurídicas:  

(i) Estatuto ou contrato social consolidado;  

(ii) Atos societários que comprovem os poderes de representação, caso aplicável 

(Ata de Eleição da Diretoria); 

(iii) Documento de identidade com foto do (s) representante (s) legal (is) (RG, 

RNE, CNH, passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente 

reconhecidas); e 

(iv) Em caso de procurador, documento de identificação com foto do mesmo e 

instrumento de mandato.  

 

Instrumento de mandato (Procuração): 

(i) O instrumento de mandato deve ter as firmas do outorgante reconhecidas;  

(ii) Em caso de cópia, deverá ser cópia autenticada; 

(iii) Junto com o instrumento de mandato, é imprescindível o envio do documento de 

identidade com foto do representante. 

 

Exclusivamente para o envio físico do Boletim de Voto: 

(i) As cópias dos documentos comprobatórios deverão ser encaminhadas junto com 

a via original do Boletim de Voto a Distância.  
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3. EXPLICAÇÕES E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DAS MATÉRIAS A 

SEREM DELIBERADAS NA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA DE TITULARES DE CRA  

 

Serão examinadas, discutidas e votadas as seguintes materiais e ordens do dia:  

 

I. Deliberar sobre a possibilidade de a Emissora renegociar a dívida de 

determinados Participantes dos CRA, com desconto de até 70% (setenta por cento) sob o 

respectivo Saldo Inadimplido, para quitação à vista e imediata. 

 

II. Deliberar sobre a aprovação da cessão onerosa da carteira composta pelos 

Direitos Creditórios Inadimplidos cedidos no âmbito da Emissão a terceiro, ensejando o 

encerramento do Patrimônio Separado e o resgaste do CRA Subordinado I; e 

 

III. Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos 

necessários, bem como celebrarem todos os documentos essenciais à efetivação da 

deliberação. 

 

3.1. Conceitos e Definições:  

 

  
 

3.2. Textos Explicativos 

 

 No que se refere ao item 3 (I), a Emissora solicita aos Titulares de CRA a autorização 

para celebrar acordos com os Devedores (conforme definido acima), para quitação à vista e 

imediata do Saldo Inadimplido, considerando um deságio de até 70% (setenta por cento) sob 

o respectivo Saldo Inadimplido. 
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Em relação ao item 3 (II) acima, nos foram apresentadas duas propostas de cessão onerosa 

da carteira composta pelos demais Direitos Creditórios Inadimplidos. Caso os Titulares de 

CRA aprovem a matéria constante no item 3 (I) e aceitem alguma das propostas recebidas e 

detalhadas abaixo, será possível encerrar o Patrimônio Separado após o resgate do CRA 

Subordinado I.  

 

 

 

 

 

Com a aprovação das ordens do dia acima, teremos dois cenários possíveis para o resgate 

do  

CRA Subordinado I: 

 

01º Cenário: Aprovação da cessão onerosa Proposta 01: 

 

DEVEDOR
SALDO 

INADIMPLIDO

VALOR OFERECIDO 

PELO CRÉDITO

PERCENTUAL 

DE DESÁGIO

Devedor I R$ 2.933.802,00 R$ 40.000,00 -98,64%

Devedor II R$ 648.634,00 R$ 36.000,00 -94,45%

Devedor III R$ 1.941.913,00 R$ 100.000,00 -94,85%

Devedor IV R$ 2.374.809,00 R$ 35.000,00 -98,5%

Devedor V R$ 1.231.057,00 R$ 20.000,00 -98,4%

Devedor VI R$ 1.574.885,00 R$ 23.000,00 -98,5%

Devedor VII R$ 411.764,00 R$ 6.000,00 -98,5%

Devedor VIII R$ 1.454.061,00 R$ 21.000,00 -98,6%

MONTANTE TOTAL: R$ 12.570.925,00 R$ 281.000,00

Proposta 01
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Resgate de aproximadamente 77,58% do principal do CRA Subordinado I 

 

02º Cenário: Aprovação da cessão onerosa Proposta 02: 

 

Resgate de aproximadamente 95,09 % do principal do CRA Subordinado I 
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ANEXO I AO MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES NA 

ASSEMBLEIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 

AGRONEGÓCIO DA 3ª SÉRIE DA 11ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA 

S.A. – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

 

 
 

OCTANTE SECURITIZADORA S.A. 

CNPJ/ME n° 12.139.922/0001-63 

NIRE n° 35.300.380.517 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 3ª SÉRIE DA 11ª EMISSÃO DA OCTANTE 

SECURITIZADORA S.A. 

 

Ficam convocados os Srs. titulares dos certificados de recebíveis do agronegócio subordinados da 3ª (terceira) 

série da 11ª (décima primeira) Emissão da Octante Securitizadora S.A. (“Titulares de CRA”, “CRA 

Subordinado I”, e “Emissora”, respectivamente), em consonância com o disposto na Cláusula 13.1. e 

subsequentes do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª 

Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A.” (“Termo de 

Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRA ( “Assembleia de Titulares de CRA” 

ou “AGTCRA”) , a ser realizada em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRA que representem 

no mínimo a maioria dos CRA em Circulação, em 19 de julho de 2021, às 11h00, de modo exclusivamente digital, 

inclusive para fins de contabilização de votos, sem a possibilidade de participação presencial, sendo a AGTCRA 

realizada por meio de videoconferência via plataforma digital Microsoft Teams, na qual o acesso será liberado de 

forma individual, após a devida habilitação do Titular de CRA, conforme previsto neste edital. A AGTCRA será 

instalada a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  

 

I. Deliberar sobre a possibilidade da emissora renegociar a dívida de determinados Participantes dos 

CRA, com desconto de até 70% (setenta por cento) sob o respectivo Saldo Inadimplido, para 

quitação à vista e imediata; 

 

II. Deliberar sobre a aprovação da cessão onerosa da carteira composta pelos Direitos Creditórios 

Inadimplidos cedidos no âmbito da Emissão a terceiro, ensejando o encerramento do Patrimônio 

Separado e o resgaste do CRA Subordinado I; e 

 

III. Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários, bem como 

celebrarem todos os documentos essenciais à efetivação da deliberação. 
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INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

1. Em linha com a Instrução CVM n° 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a AGTCRA será realizada 

de modo exclusivamente digital, por meio de videoconferência via plataforma digital Microsoft Teams, 

cujo o link de acesso será disponibilizado pela Emissora aos Titulares de CRA que enviarem os 

documentos de representação ao endereço eletrônico cranufarm@octante.com.br, com cópia ao 

juridico@octante.com.br e ao Agente Fiduciário, no endereço eletrônico fiduciario@trusteedtvm.com.br;  

2. Pedimos que os documentos de representação sejam enviados até 2 (dois) dias da data de realização da 

AGTCRA, observando o disposto na ICVM 625 e conforme documentação abaixo:  

a. Quando Pessoa Física: Cópia digitalizada do documento de identidade com foto; 

b. Quando Pessoa Jurídica: (a) último estatuto ou contrato social consolidado, devidamente 

registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários comprobatórios dos 

poderes de representação, quando aplicável; e (c) documentos de identidade com foto dos 

representantes legais; e 

c. Quando Representado por Procurador: caso qualquer Titular de CRA indicado nos itens acima 

venha a ser representado por procurador, além dos documentos indicados anteriormente, deverá 

ser encaminhado a procuração com os poderes específicos de representação na AGTCRA.  

3. Os Titulares de CRA poderão enviar a instrução de voto previamente à realização da assembleia até 7 

(sete) dias antes da AGTCRA, por meio do Boletim de Voto a Distância. 

4. Os documentos relacionados à ordem do dia, o Boletim de Voto a Distância, bem como as informações 

acerca do depósito dos documentos comprobatórios de representação e demais instruções referentes ao 

sistema e formato da AGTCRA estão disponíveis nos sites da (https://www.octante.com.br/ri) e da CVM 

(www.cvm.gov.br);  

5. Os termos iniciados em letra maiúscula nesse edital e não definidos expressamente possuem o mesmo 

significado que lhes é atribuído no Termo de Securitização. 

 

 

Guilherme Antonio Muriano da Silva 

Diretor de Relação com os Investidores 

 

 

Octante Securitizadora S.A. 

Rua Beatriz, 226, São Paulo – SP, CEP. 05.445-04 

  

mailto:cranufarm@octante.com.br
mailto:juridico@octante.com.br
mailto:fiduciario@trusteedtvm.com.br
https://www.octante.com.br/ri
http://www.cvm.gov.br/


 

14 
 

 

ANEXO II AO MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES NA 

ASSEMBLEIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 

AGRONEGÓCIO DA 3ª SÉRIE DA 11ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA 

S.A. – MODELO DE PROCURAÇÃO SUGERIDO 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO 

 

OUTORGANTE: 

 

[[=], sociedade [anônima ou limitada], com sede na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° [=], CEP. [=], 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º [=], neste 

ato representada na forma de seu contrato [ou estatuto] social  por seu(s) administrador(es) [ou diretor(es)], [nome], 

[nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG n° [=] [órgão expedidor/UF], 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o n° [=], residente e 

domiciliado na Cidade de [=], Estado de [=], com escritório na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° [=], CEP. 

[=] [SEDE DA OUTORGANTE] (“Outorgante”); e 

 

OU  

 

[nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG n° [=] [órgão 

expedidor/UF], inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o n° [=], 

residente e domiciliado na Cidade de [=], Estado de [=], com escritório na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° 

[=], CEP. [=] [SEDE DA OUTORGANTE] (“Outorgante”); e] 

 

 

OUTORGADO: 

 

[nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portadora da cédula de identidade RG n° [=] [órgão 

expedidor/UF], inscrito no CPF/ME sob o nº [=], residente e domiciliado na Cidade de [=], Estado de [=],com 

escritório na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° [=], CEP. [=] [SEDE DA OUTORGANTE] (“Outorgado 

[1]”); [e 

 

[CASO NECESSÁRIO PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO CONJUNTA] 

[nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portadora da cédula de identidade RG n° [=] [órgão 

expedidor/UF], inscrito no CPF/ME sob o nº [=], residente e domiciliado na Cidade de [=], Estado de [=],com 
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escritório na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° [=], CEP. [=] (“Outorgado 2”, e em conjunto com o 

Outorgado 1, “Outorgados” ou “Outorgado”). 

PODERES: 

 

Pelo presente instrumento particular de mandato, nos termos da cláusula [=] do contrato [ou estatuto] 

social da Outorgante, a Outorgante nomeia e constitui o[s] Outorgado[s], como seu[s] bastante[s] procurador[es], 

nos termos indicados abaixo, para representá-la no âmbito da emissão dos certificados de recebíveis do 

agronegócio (“CRA”) das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª séries da 11ª emissão da Octante Securitizadora S.A., sociedade 

anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, 226, Alto de Pinheiros, CEP. 

05.445-040, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 12.139.922/0001-63 (“Emissão” e “Octante”, respectivamente), 

emitidos por meio do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 

11ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A.” (“Termo de 

Securitização”). O[s] Outorgado[s] [agirá individualmente] [agirão em conjunto] [agirá em conjunto de um 

diretor/administrador], para, em nome da Outorgante e no âmbito da Emissão, participarem de quaisquer 

assembleias de titulares de CRA, incluindo, mas não se limitando, a Assembleia de Titulares dos Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio da 3ª Série da 11ª Emissão da Octante Securitizadora S.A. (“AGTCRA”), a ser 

realizada, em primeira convocação, no dia  19 de julho de 2021, ou em data posterior caso haja suspensão, 

mantendo-se sua vigência, podendo em nome da Outorgante, participar, deliberar, votar, assinar documentos, entre 

outros atos inerentes e necessários à AGTCRA. 

O presente mandato permanecerá vigente por [1 (um) ano] a partir da data de sua celebração, não podendo 

substabelecê-lo, no todo ou em parte, com ou sem reserva dos poderes nele conferidos. 

 

 

[=] de [junho/julho] de 2021. 

 

 

 

__________________________________ 

[=] 
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ANEXO III AO MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES NA 

ASSEMBLEIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 

AGRONEGÓCIO DA 3ª SÉRIE DA 11ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA 

S.A. – BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA 

 

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA - ASSEMBLEIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 3ª SÉRIE DA 11ª EMISSÃO DA OCTANTE 

SECURITIZADORA S.A. A SER REALIZADA EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO NO DIA 19 DE 

JULHO DE 2021 

 

Nome:   

CNPJ ou CPF:  

E-mail:   

 

A Octante Securitizadora S.A., na qualidade de emissora dos certificados de recebíveis do agronegócio 

subordinados da 3ª (terceira) série da sua 11ª (décima primeira) emissão (“Emissora”, “Companhia” ou “Octante”, 

“CRA Subordinado I”, e “Emissão”, respectivamente), em consonância com o disposto na Cláusula 13.2. e 13.5.1 

do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 11ª Emissão de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), nos 

termos da Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM n° 481”) e da 

Instrução CVM N° 625, de 14 de maio de 2020, conforme alterada (“Instrução CVM n° 625”), disponibiliza o 

presente “Boletim de Voto à Distância – Assembleia de Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio 

da 3ª Série da 11ª Emissão da Octante Securitizadora S.A. a ser realizada em Primeira Convocação no Dia 19 de 

Julho de 2021” ) (“Boletim de Voto”) aos Senhores titulares do CRA Subordinado I (“Titulares de CRA”) para a 

assembleia de Titulares de CRA (“Assembleia de Titulares de CRA” ou “AGTCRA”), a ser realizada em primeira 

convocação, com a presença de Titulares de CRA que representem no mínimo a maioria dos CRA em Circulação, 

no dia 19 de Julho de 2021, às 11:00, de modo exclusivamente digital, a fim de deliberar sobre as seguintes 

matérias. 

 

Ordem do dia:  

 

I. Deliberar sobre a possibilidade da emissora renegociar a dívida de determinados Participantes dos 

CRA, com desconto de até 70% (setenta por cento) sob o respectivo Saldo Inadimplido, para 

quitação à vista e imediata;  

 

II. Deliberar sobre a aprovação da cessão onerosa da carteira composta pelos Direitos Creditórios 

Inadimplidos cedidos no âmbito da Emissão a terceiro, ensejando o encerramento do Patrimônio 

Separado e o resgaste do CRA Subordinado I; e 
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III. Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários, bem como 

celebrarem todos os documentos essenciais à efetivação da deliberação. 

 

Instruções Gerais: 

 

 

Para que os Titulares de CRA possam participar da AGTCRA, os documentos de representação devem 

ser enviados ao endereço eletrônico cranufarm@octante.com.br, com cópia ao juridico@octante.com.br e ao 

Agente Fiduciário, no endereço eletrônico fiduciario@trusteedtvm.com.br;  

 

Os Titulares de CRA poderão enviar a instrução de voto previamente à realização da assembleia, em até 

7 (sete) dias que antecedem a Assembleia de Titulares de CRA, ou seja, até o 10 de julho de 2021. O envio deste 

Boletim de Voto, de acordo com as especificações abaixo, representa a presença do Titular de CRA, que o 

subscreve, com base no disposto no artigo 8° da instrução CVM 625;  

 

Os documentos relacionados a ordem do dia e demais instruções referentes ao sistema e formato da 

Assembleia de Titulares de CRA estão disponíveis nos sites da Octante (https://www.octante.com.br/ri) e da CVM 

(www.cvm.gov.br); 

 

Os termos iniciados em letra maiúscula nesse edital e não definidos expressamente possuem o mesmo 

significado que lhes é atribuído no Termo de Securitização. 

 

Orientações de preenchimento  

 

O presente Boletim de Voto deve ser preenchido caso o Titular de CRA opte por exercer o seu direito de 

voto a distância, nos termos das Instrução CVM n° 481 e Instrução CVM n° 625. 

 

Nesse caso, é imprescindível que os campos acima estejam preenchidos com nome (ou denominação 

social) completo do Titular de CRA e o número do Cadastro no Ministério da Economia, seja de pessoa jurídica 

(CNPJ/ME) ou de pessoa física (CPF/ME), além de um endereço de e-mail para eventual contato e recebimento 

do acesso à Assembleia de Titulares de CRA. 

 

Para que este documento seja válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da 

AGTCRA, é imprescindível:  

 Que os campos deste Boletim de Voto estejam devidamente preenchidos;  

 Todas as páginas estejam rubricadas, salvo se assinado digitalmente;  

 Que Titular de CRA ou seu representante legal assine o documento ao final, nos termos da 

legislação vigente; e 

 O envio dos documentos comprobatórios dos poderes de representações. 

 

mailto:cranufarm@octante.com.br
mailto:juridico@octante.com.br
mailto:fiduciario@trusteedtvm.com.br
https://www.octante.com.br/ri
file://///osaot001/users/Samuel%20Gomes/www.cvm.gov.br
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Uma vez recebido o Boletim de Voto e a documentação exigida, a Companhia avisará ao Titular de CRA, 

em até 3 (três) dias, acerca de seu recebimento e/ou da necessidade de rerratificação ou reenvio do Boletim de 

Voto, nos termos da Instrução CVM n° 481. 

 

Orientações de entrega 

 

Os Titulares de CRA, ao exercerem seu direito de voto a distância, poderão: 

 

A. Enviar a via física do Boletim de Voto diretamente à Emissora 

Ao endereço: Rua Beatriz, 226, Alto de Pinheiros, São Paulo- SP, CEP. 05.445-040 

A/C: Samuel Gomes ou Caroline Sales 

 

B. Enviar via digital do Boletim de Voto diretamente à Emissora 

Ao e-mail: cranufarm@octante.com.br, mantendo em cópia fiduciario@trusteedtvm.com.br 

A/C: Samuel Gomes ou Caroline Sales 

 

Com o seguinte assunto: “CRA NUFARM – BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA –[NOME DO 

TITULAR DE CRA SUBORDINADO]” 

 

 

C. Enviar a via física do Boletim de Voto diretamente ao Agente fiduciário 

Ao endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 11° andar, torre A, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 

CEP. 04.538-133 

A/C: Zelia Pereira de Souza ou Estevam Borali 

 

D. Enviar via digital do Boletim de Voto diretamente ao Agente Fiduciário 

Ao e-mail:  fiduciario@trusteedtvm.com.br, mantendo em cópia cranufarm@octante.com.br: 

A/C: Zelia Pereira de Souza ou Estevam Borali 

 

Com o seguinte assunto: “CRA NUFARM – BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA –[NOME DO 

TITULAR DE CRA SUBORDINADO]” 

 

A via digital do Boletim de Voto poderá: (i) ser preenchida manualmente e por consequência assinada 

fisicamente e digitalizada; ou (ii) preenchida digitalmente e assinada por meio digital, sem necessidade de 

certificação digital; ou (iii) preenchida digitalmente e assinada fisicamente, sendo digitalizada na sequência.  

 

 

mailto:cranufarm@octante.com.br
file:///C:/Users/carolinesales/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JUOE1SS4/cranufarm@octante.com.br
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Junto com a entrega do Boletim de Voto, independente da modalidade (via física ou digital) escolhida 

pelo Titular de CRA, deverão ser enviados os documentos comprobatórios dos poderes de representações, 

observado, conforme o caso:  

 

Pessoas físicas:  

(i) Documento de identidade com foto do Titular de CRA (RG, RNE, CNH, passaporte ou carteiras 

de classe profissional oficialmente reconhecidas); e 

(ii) Em caso de procurador, documento de identificação com foto do mesmo e instrumento de 

mandato.  

 

Pessoas jurídicas:  

(i) Estatuto ou contrato social consolidado;  

(ii) Atos societários que comprovem os poderes de representação, caso aplicável (Ata de Eleição da 

Diretoria); 

(iii) Documento de identidade com foto do (s) representante (s) legal (is) (RG, RNE, CNH, passaporte 

ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas); e 

(iv) Em caso de procurador, documento de identificação com foto do mesmo e instrumento de 

mandato.  

 

Instrumento de mandato (Procuração): 

(i) O instrumento de mandato deve ter as firmas do outorgante reconhecidas;  

(ii) Em caso de cópia, deverá ser cópia autenticada; 

(iii) Junto com o instrumento de mandato, é imprescindível o envio do documento de identidade com 

foto do representante. 

 

Exclusivamente para o envio físico: 

(i) As copias dos documentos comprobatórios deverão ser encaminhadas junto com a via original 

do Boletim de Voto a distância. 

 

Explicações e informações necessárias acerca das matérias a serem deliberadas na Ordem do Dia da 

AGTCRA. 

 

Serão examinadas, discutidas e votadas as seguintes materiais e ordens do dia:  

 

I. Deliberar sobre a possibilidade de a emissora renegociar a dívida de determinados Participantes 

dos CRA, com desconto de até 70% (setenta por cento) sob o respectivo Saldo Inadimplido, para quitação à vista 

e imediata. 
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II. Deliberar sobre a aprovação da cessão onerosa da carteira composta pelos Direitos Creditórios 

Inadimplidos cedidos no âmbito da Emissão a terceiro, ensejando o encerramento do Patrimônio Separado e o 

resgaste do CRA Subordinado I; e 

 

III. Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários, bem como 

celebrarem todos os documentos essenciais à efetivação da deliberação. 

 

3.3. Conceitos e Definições: 

 

3.4. Textos Explicativos 

  

No que se refere ao item 3 (I), a Emissora solicita aos Titulares de CRA a autorização para celebrar 

acordos com os Devedores (conforme definido acima), para quitação à vista e imediata do Saldo Inadimplido, 

considerando um deságio de até 70% (setenta por cento) sob o respectivo Saldo Inadimplido. 

 

Em relação ao item 3 (II) acima, nos foram apresentadas duas propostas de cessão onerosa da carteira 

composta pelos demais Direitos Creditórios Inadimplidos. Caso os Titulares de CRA aprovem a matéria constante 

no item 3 (I) e aceitem uma das propostas recebidas e detalhadas abaixo, será possível encerrar o Patrimônio 

Separado após o resgate do CRA Subordinado I. 

 

 

 
DEVEDOR

SALDO 

INADIMPLIDO

VALOR OFERECIDO 

PELO CRÉDITO

PERCENTUAL 

DE DESÁGIO

Devedor I R$ 2.933.802,00 R$ 40.000,00 -98,64%

Devedor II R$ 648.634,00 R$ 36.000,00 -94,45%

Devedor III R$ 1.941.913,00 R$ 100.000,00 -94,85%

Devedor IV R$ 2.374.809,00 R$ 35.000,00 -98,5%

Devedor V R$ 1.231.057,00 R$ 20.000,00 -98,4%

Devedor VI R$ 1.574.885,00 R$ 23.000,00 -98,5%

Devedor VII R$ 411.764,00 R$ 6.000,00 -98,5%

Devedor VIII R$ 1.454.061,00 R$ 21.000,00 -98,6%

MONTANTE TOTAL: R$ 12.570.925,00 R$ 281.000,00

Proposta 01
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Com aprovação das ordens do dia acima, teremos dois cenários possíveis para o resgate do CRA Subordinado I: 

 

01º Cenário: Aprovação da cessão onerosa Proposta 01: 

 

Resgate de aproximadamente 77,58 % do principal do CRA Subordinado I 

 

02º Cenário: Aprovação da cessão onerosa Proposta 02: 

 

Resgate de aproximadamente 95,09 % do principal do CRA Subordinado I 

 

 

Deliberação 

 

I. Deliberar sobre a possibilidade da Emissora renegociar a dívida de determinados Participantes 

dos CRA, com desconto de até 70% (setenta por cento) sob o respectivo Saldo Inadimplido, para quitação à vista 

e imediata;  

 

 [ ] Aprovar  [ ] Rejeitar  [ ] Abster-se 

 

II. Deliberar sobre a aprovação da cessão onerosa da carteira composta pelos Direitos Creditórios 

Inadimplidos cedidos no âmbito da Emissão a terceiro. 

 

[ ] Aprovar  [ ] Rejeitar  [ ] Abster-se 

 

CASO VOTE PELA APROVAÇÃO DO ITEM “II” ACIMA, QUAL PROPOSTA ESCOLHIDA: 

 

PROPOSTA 01 [ ]    PROPOSTA 02[ ] 
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III. Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários, bem como 

celebrarem todos os documentos essenciais à efetivação da deliberação. 

 

[ ] Aprovar  [ ] Rejeitar  [ ] Abster-se 

 

 

______________________ - ____, ____ de ________________ 2021 

 

 

________________________________________ 

Titular de CRA: [=] 


