
 
 

 

TRUE SECURITIZADORA S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DA ÁPICE SECURITIZADORA S.A.) 
CNPJ/ME Nº: 12.130.744/0001-00 

ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 01ª E 02ª 
SÉRIES DA 10ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A. 

 

Entendimento da Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário” ou 
“Pentágono”) com relação aos quóruns de instalação e deliberação da referida assembleia, conforme abaixo: 

 

Instalação:   

A assembleia instalar-se-á em primeira convocação, com a presença de titulares dos CRA que representem, no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, e em segunda convocação, com 
qualquer número, conforme cláusula 11.3 do Termo de Securitização. 

Itens da Ordem do dia: 

(i) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras do Patrimônio Separado instituído para 
os fins da Emissão, conforme a Cláusula 11.13, do Termo de Securitização, referentes ao exercício 
financeiro findo em 31 de março de 2021. 

Entendemos ser aplicado o quórum de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em 
Circulação em primeira convocação ou ainda, em segunda convocação, titulares dos CRA 
representando a maioria dos CRA em Circulação presentes, desde que os titulares dos CRA 
presentes em assembleia representem, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRA em 
circulação, conforme previsto na cláusula 11.7 do Termo de Securitização. 

 
(ii) medidas a serem tomadas ante o não envio, ao Agente Fiduciário, dos documentos pendentes da 
Emissão, os quais serão apresentados aos Titulares dos CRA no ato da realização da AGT. 
 

Entendemos ser aplicado o quórum de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em 
Circulação em primeira convocação ou ainda, em segunda convocação, titulares dos CRA 
representando a maioria dos CRA em Circulação presentes, desde que os titulares dos CRA 
presentes em assembleia representem, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRA em 
circulação, conforme previsto na cláusula 11.7 do Termo de Securitização. 
 

 
A Pentágono ressalta que os quóruns acima indicados correspondem a uma interpretação deste Agente 
Fiduciário, com base nos documentos da Emissão em referência. 

 


