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COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Ne 08.769.451/0001..()8
NIREN' 35.300.340.949

ATA DA ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAEM 30 DEABRIL DE2014

DATA, HORA E LOCAL:
30 de abril de 2014, às 10hOOmin, na sede social situada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua
Tabapuã, 1123, 21e andar, CJ215, Itaím Bibi, São Paulo, SP.

PRESENÇAS:
Acionistas representando a totalidade do capital social com direito de voto, conforme assinaturas
lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

~.----..\!:',:I.~LI

1014 *'

C Ú L oj
CONVOCAÇÃO:
Dispensada, em virtude do quórum acima mencionado, conforme art. 124, ~4º da Lei n2 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA:
Sr. Alvaro Albérto SolltO Filguelra Barreto (Presidente) e Nelson de campos Júnior (Secretárioj.

ORDEM 00 DIA E DEUBERAÇOES;

ASSEMBLEIAGERALORDINAAIA:
~

1. DA TOMADA DE IZONTASDOS ADMINISTRADORES MEDIANTE O EXAME, DISCUSSÃO E
APROVAÇÃO DAS OEMONSTRAÇOESFINANCEIRAS DO EXERcfao SOCIALENCERRADOEM 31 DE
DEZEMBRODE 2013 ~ • . ' ..
Foram postos em votação e aprovados;' sem restrições, pcr unanimidade. abstendo-se de votar os
Iegâlmente impedidos, o .relatório dá administração. as demonstrações financeiras, as notas
e~p1icativas e o Pare;:er dos Auditores Independentes referentes ao exerckio findo em 31 de
dezembro de 2013. Referidos documentos foram publicados no jornal "O Dia" e no "Diário Oficial do, . .
Estado dê São Paulo/SP", ambos, ria data de 29 de março de 2014.. . -~ .
2. DA OESTINAÇÃODO ReSULTADO DO EXERdclO SOCIALENCERRADOEM 31 DE DEZEMBRO
DE 2013 ~~
Foi aprovada, sem restr;ções, por unanimidade, a proposta de destinação do lucro liquido do
exerclcio, no valor total de R$ 2.275.776,00 (DOis milhões, dU2entos e setenta e cinto mil, setecentos
li setenta e seis mil Reais), com distribuição de dividendos entre todas as ações neste exercício
social, conforme demonslrações financeiras publicadas.

3. DA NÃO INSTALAÇÃO DO CONSELHOFISCAL
Fica consignado que o Conselho Fiscal não foi instalado, tendo em vista a ausência de solicitação
para o seu funcionamento neste exercicio social.

4. DA RENÚNCIA E ELEIÇÃODO CONSELHODEADMINISTRAÇÃO
Foi acatado o pedido de. renúncia do Sr. Alvaro Alberto Souto Barreto Hezend~,. brasileiro, casado,

",~~d:_'p~.d"d'"')Jfj' ~.,",,~";,,00 ";'b , ~;;"':.::::,
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,,;~OJAZ:"-.7iJsidentee domiciliado no Municr~id .~~ São~a~n:". ~stado'~e:~~~ Paulo, na Rua Itarare, n," 168,
'-OO~~'Dt'J!to 164, Bela Vista, CEP01308.03ll. c.amo membro.do Con$elho:de Administração, agradecendo.o

~ pelos relevantes serviços prestados, que deixa o cargo a partir desta data, Os acionistas dão total
quitação em relação aos atos praticados durante o seu mandato, e este declara à companhia não
haver quaisquer valores adicionais a receber em decorrência de sua atuação na companhia, Os
acionistas elegeram, por unanimidade, o Sr. Moisés dos Santos Jardim, brasileiro. casado,
administrador de'empresas, portador do RG n2 6010294'772 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n,º
292.121.460.15, residente e domiciliado no Município de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Santo
André, n.º 85, Granja Vianna, para completar o mandato do conselheiro renunciante. O membro do
conselho ora eleito será empossado no respectivo cargo após O cumprimento das exigências legais e
estatutária, mediante assinatura nos termos de posse lavrado em livro próprio, e declara, sob as
penas da lei, não estar impedido por lei especial a exercer cargo de diretor de sociedade empresária.
bem como não está sujeito a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

públicos.

ASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINÁRIA

1. DA RENÚNOA EELEIÇÃODEMEMBRO DA DIRETORIA DA COMPANHIA
Os acionistas foram comunicados pelo Conselho de Administração do pedido de renúncia do cargo
de ,diretor da companhia do Sr. Moisés dos Santos Jardim, acima qualificado, acatando e
agradecendo pelo relevante serviço prestado, que deixa o cargo a partir desta data. Os acionistas
dão total quitação em relação' aos atos praticados durante o seu mandato, e este declara à
companhia não haver quaisquer valores adicionais a receber em decorrência de sua atuação na
companhia. Os acionistas decidem optar. em face da permissão do art. 13, Paragrafo Único, do
Estatuto Social da ISEC, pela não eleição de nova diretor para a companhia neste momento, e
referida decisão não ;era entendida ou interpretada como renúncia de tal direito.

2. DA ALTERAÇÃODEENDEReçO DA seDE DA I$EC
Os acionistas decidem alterar o endereço da sede da companhia, de Rua dos Pinheiros, 498, 32
andar, sala 1, CEP05422-{)12, para'R'ua:Tabapuã, 1123,212 andar, CJ215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP
04533-004. . "

3. DA ALTERAÇÃODOOBJ,ET-o"sOCIAL
OS acionistas deliberaram e decidiram ~ão alterar o Objeto Social da companhia, mantendo o art, 3
.••.., - I.

do Estatuto Social inalterado.

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a ser tratado, :foi encerrada a assembleia para a lavratura da presente Ata na
forma sumária, nos termos do ih. 130, parágrafo primeiro, da Lei n' 6.404/76, que vai assinada pelo
Presidente da mesa e pelo"Secretário, após o que, lida e achada conforme, foi por todos os

presentes assinada. ~.

São Paulo- SP,30 de abril de 2014.

De~ue a p.resente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
/<;(0

•• \ r !'.
I I I'}' I

:' 'I \ dJ '2"
'11 v"'" I I

Alvaro Alberto !'Duto Filgueira Barreto
Presidente da Mesa
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CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA

I5fC Securitizadora S.A.

CAPiTULO 1- DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

Artigo 1. A Companhia, sociedade por ações, operará sob a denominação de ISEC
Securltlzadora S.A.e reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.

Artigo 2. A Companhia tem sede e foro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Tabapuã, 1123, 21Q andar, CJ215, ltaim Bibi, CEP04533-004, e poderá, abrir, transferir e extinguir
filiais, escritórios administrativos ou quaisquer representações em qualquer localidade do pais ou no
exterior.

Artigo 3. A Companhia tem por objeto social: (a) a aqulslçao e securitização de créditos
imobiliários passíveis de securitlzação; (b) a emissão e colocação, junto ao mercado financeiro e de
capitais, de Certificados de Recebiveis Imobiliários, ou de qualquer outro titulo de crédito ou valor
mobiliário compatível com suas atividades; (c) a realização de negócios e a prestação de serviços
relacionados às operações de securitização de créditos imobiliários e emissões de Certificados de
Recebíveis Imobiliários; e (d) a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando a
cobertura de riscos na 'Suacarteira de créditos imobiliários.

Parágrafo Única - Estão incluídas no objeto social da Companhia, as seguintes atividades: (a) a
aquisição de créditos imobiliários; (b) gestão e administração de créditos imobiliários, própríos
ou de tenceiros; (c) a aquisição e a alienação de titulos de crédito imobiliários; (d) a emissão,
distribuição, recompra, revenda ou resgate de valores mobiliários de sua própria emissão no

mercado financeiro e de JàpitaiS; (e) a prestação de serviços envolvendo a estruturação de
operações de securitizaç:\b próprias ou de terceiros; (fi a realização de operações nos
mercados de derivativos v~ando a cobertura de riscos; e (g) a prestação de garantias para os-.., ,"

valpres mobiliários por ela !emitidos.- ~;

Artigo 4:
I">

A Companhia tem ~razo de duração indeterminado.
•l

CAPíTULO 11- CAPITAL SOCIAL

Artigo S. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R$
273.205,00 lduzentos e setenta_ói';três mil, duzentos e cinco reais], dividido em 272.205 (duzentas e
setenta e duas mil duzentas e clriéo) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 1.000 (mil)

ações preferenciais, nominativas, seJÍ:i,.yalornominal e sem direito a voto .. '. ~

Artigo 6. Cada ação ordinária confere ao seu titula' o direito a um 'Joto nas deliberações das

Assembleias Gerais.

Parágrafo Único - ,..S ações são indivisíveis perante a Companhia.
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emissão de ações

......~......
......
. . .

poderã~, ; P.: qual~uef; 'A1.oment'4 :g~!iberar a. . . ,.. .,... .. .. o...
Artigo 7. Os acionistas
preferenciais,

CAPiTULO JII - ASSEMBlEIA GERAL

Artigo 8, Os acionistas deverão reunir-se em Assembleia Geral da Companhia. ordinariamente,
uma vez ao ano dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social
e, extraordinariamente, sempre e na medida que o interesse social da Companhia exigir,

Parágrafo Único - A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão
ser, cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e
instrumentalizadas em ata única,

Artigo 9. A Assembleia Geral será convocada por qualquer acionista da Companhia com, no
mini mo, 15 (quinze) dias de antecedência, acompanhada de todos e quaisquer documentos que
devam ser analisados ou aprovados na Assembleia ou que sirvam de fundamento para as
deliberações a serem tomadas, sem prejuí20 das demais formalidades aplicá~eis,

Parágrafo Único - Independentemente das formalidades previstas neste Estatuto Social ou na
legislação aplicável, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos
os acionistas.

Artigo 10, Ressalvàdas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de acionistas que representem, no minimo, 2/3 (dois terços) do capital
social com direito de voto; em segunda convocação, instalar.se-á com qualquer número,

Parágrafo Único - Os acionistas poderio: ser representados nas Assembleias Gerais por
procurador constituido nos termos da lei ~plicável.

, "

ArtIgo 11. As deliberações das Assembleiás Gerais serão tomadas observados os quóruns da Lei
n." '6404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A:'), salvo se quórum maior for estabelecido neste

Es~tuto Social.

Artigo 12. Dependerão da deliberação d~s acionistas as seguintes matérias, sem prejui20 de

outras previstas neste Estatuto Social e que dev~~ão ser objeto de aprovação de 75% (setenta e cinco

por cento) do capital social votante:' "

(i) alteração do Estatuto Social;

(ii) fusão, cisão, incorporaçã~ ou transformação do tipo societá(o da Companhia;

(iii) a prestação de quaisquer garantias ou a concessão de qualquer mútuo ou

financiamento pela Companhia;

(iv) autorização para requerer a falência da Companhia, bem como sua recuperação

judicial e extrajudicial;

(v) dissolução, liquidação ou extinção da Companhia;

".[[\9;1
!
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(vi) partilha do ac€rvo soc'i~1ili\~omp?n~ili<!rr caso qe ~i~.idação;

Mil redução e aumento do capital da ~;"'p~~hia;

(viii) para fixar-se ou aiterar-se a remuneração dos administradores da Companhia;

Ilx) aprovação de qualquer contrato financeiro, inclusive para a obtenção de
financiamento;

Ix) alteração da polltica de distribuição de dividendos prevista no Estatuto Social, bem
como autorização para pagamento de juros sobre capital próprio; e

(xi) ingresso de novos acionistas na Companhia.

Parágrafo Único - Todos os acionistas deverão exercer o seu direito de voto nas Assembleias
Gerais, de forma a cumprir o disposto neste Capítulo. Votos proferidos em violação ao disposto
neste Estatuto Social serão desconsiderados pelo Presidente da Assembleia Geral correspondente

CAPfTULO IV - ADMINISTRAÇÃO

Artigo 13. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria.
O mandato dos conselheiros e diretores da Companhia será de 3 (três) anos, permitida a reeleição.

Parágrafo Único - Os acionistas poderão optar, a qualquer tempo, por não eleger todos os
membros do Consel~,ode Administração e da Diretoria da Companhia, e referida decisão não
será entendida ou interpretada como renúncia de tal direito.

,:' ; Conselho de Administração

•. " ~ -l'

Artigo 14. O Conselho de Administração será composto por 3 (três) membros, eleitos e
destituíveis a qualquerteinpo por deliberação dos acionistas, por meio de Assembleia Geral.

'.< .

f <
Parágrafo P;ime,ro .,' Os Conselheiros eleitos tomarão
assinatura de se~s res~~ctivos termos de posse.

I •

posse de seus cargos mediante a

t. i.'-

Parágrafo Segundo -,A deli~eração das matérias abaixo relacionadas são de competência
exclusiva do Conselhci;çltAiJrninistração, mediante a celebração de Reunião do Conselho de

Administração dá co~'pa'nhia:

(i) fixação da orientação geral dos negócios e do planejamento estratégico da Companhia;

(ii) eleição e destituição dos Diretores da Companhia;

(iií) manifestação prévia sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício, bem como exame dos balancetes mensais;

(iv) proposta de criação de nova classe ou espécie de ações, bem como mudanças nas

características das ações existentes;

x,
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~.,.'f",rtigo 21. O reembolso, ,'os casos previstos em lei, será efetivado por ',alar igual ao do valor
, patrimonial liquido das ações da Companhia, apurado de acordo as disposições legais aplicáveis.

CAPíTULO VII - LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 22. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendO à
Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, obedecidas as formalidades legais.

CAPíTULO IX - DISPOSiÇÕES GERAIS

Artigo 23. 'Ocorrendo a separação ou divórcio de qualquer acíonista, e sendo necessário
efetuar a partilha das ações de emissão da Companhia de que tai acionista seja titular, o cônjuge não
integrante da Companhia não poderá, nessascircunstâncias, nela ingressar.

Artigo 24. 05 casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela lei nº 6.404j76e
demais disposições legais aplicáveis.

Artigo 25. Os acionistas, antes de instaurarem qualquer procedimento litigioso contra outro
acionista em re'iação a qualquer assunto ou desacordo decorre~te deste Estatuto Social, deverão, em
30 (trinta) dias co~tados da primeira notificação por escrito enviada por qualquer acionista a outro
neste se~tido, utilizar"a boa-fé para negociar um acordo acerca de tal assunto, sem prejuízo do

disposto no Acordo de Acionistas da Companhia.

Parágrafo Únito -'Na hipótese de 05 acionistas não serem capazes de solucionar o assunto. "' .
•. conforme o dlspogo ~o Artigo 2S acima, os acionistas elegem o Foro da Cidade de São Paulo,
'. Estado de São PaLió,icomo competente para analisar quaisquer controvérsias em relação a

• "f •

qualquer assunto ou:desacordo decorrente deste Estatuto Social.
, "

, •••• _ f

..'t .•

Sã? Paulo- SP,30de abril de 2014'p~1
~' ~,.,1 ,.,
," \.,' h' H -I-..(l _
,;' NElSON DECAMPO~ JÚNIOR

Diretor Presidente

(Estatuto atualizado correspondente à AGOEde30.04.2014)
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I5'!'CSE( UFITIZADORA S,A:: '
• ("Ca'mpanhia")

CNPJ/MF n. 08.769.451/0001-08
NIREn. 35.300,340,949

TERMO DE POSSE

Pelo presente termo de posse, toma posse nesta data o signatário abaixo, Sr. MOISÉS DOS
SANTOS JARDIM, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nQ

6010294772 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.Q 292.121.460-15, residente e domiciliado no
Municipio de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Santo André, n,Q85, Granja Vianna, para o
cargo de Conselheiro do Conselho de Administração na Ata de Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária. realizada em 30 de abril de 2014, iniciando seu mandato a partir desta data.

O SI. MOISÉSDOS SANTOSJARDIM declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei
especial a exercer cargos de di\etor de sociedade empresária, bem Como não está sujeito a
pena que vede, ainda que ten;lPOrariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consump. ,a fé pública ou a propriedade, não estando impedido de
exercer o comercio ,ou a administraç50 de sociedade em virtude de qualquer condenação
criminal ou administrativa, nós termos do artigo 147 da lei Federal n, 6.404 de 15 de
dezembro de 1976,

,,' MOISÉS DOSSANTOSJARDIM,~.
".' " cPF: il,~292.121.460-1S

l!lji'!l
~; [E::,o.,

077AM852725
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CNPJ/MF N' 08.7Ô'.ffl/000i.ui: MRE N" 3~:300,;40.949 - Cia. Aberta

ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAâRDINÁRIA DA ISEC SEURITIZADORA
S.A., REALIZADA EM 30 DEABRIL DE 2014.

LISTA DE PRESENÇADE ACIONISTAS

..•.....•..••.. ':l........\
\'

\

;f

, .

".\
.~..... \.;

' ~).,
' .

"'.

ASSINATUR!' .[

90.735

ACIONISTA
Wolf Vel
Tramboeh

\
\

QUALIFICAÇÃO I ~ÇOES ORDINÁRIAS

Kos Brasileiro, G]sodo, RG i 90.735~,/"., ,
r, 2502.982, residente !. "O / ' (--'"
e domiciliado na Rua ~ / I '. '",

• Caconde, n. 546, i 'li ,I Ir / I .",)fUl:>
,àpartamento 41, no I I 'cvlil., 1.. j ,I fl,\ ;,1
Municjpià' de São li' li, 1,/" )

, Paul9. Estado de São I \_j í '
Pa '[' ,(Si> 01425-010 ' I' '-.-'"----- ... .l. ._,., ----- .. ,.~ •.

! Elôm Gestora d~' Soe edado Limitada, 90.735 II Nc~ócios Ltda EPP. ' ,regi!Ít;~ila no (NP J sob ((,"'\
, u n:98;473.225/0oo1- 'It<~\,

' 77, ~:é;rvsede no "\
MünLtipia de Natal,, , I
Estàdoido Rio Grande ., ",'""
dO:~~he, na Rua João

I ~':i~:l' Possoá. 267. sala 512,i ' '.- '" ,d, Ódad'e do Natal,
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L .... do seu~£ntr~~~~ociaf
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1 Município de São

I
, i Paulo, Estado de São

i Paulo, na Rua dos
I i Pinheiros, 498,
I / I Conjunto 32/parte,

I
I I I Pinheiros, CEP05422-
I 012, neste ato

'I ' .; repre~ent3da na forma I
f I do seu centrara 5 "9al;-d:' ~/~A~~~.
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