REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 2ª Convocação da Assembleia Geral de Titulares de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Emissão em Série
Única da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. A REIT
SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no
CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”),
nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegício da 2ª Emissão em Série Única de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da
Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os
titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA da 2ª Emissão
em Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
(“Assembleia Geral” E “Emissão”), a se realizar no dia 25/11/2020, às 15
horas, em 2ª convocação. O procedimento de votação se dará por meio de
consulta formal (“Consulta Formal”). A Emissora recebeu da SLW Corretora
de Valores e Câmbio Ltda (“Agente Fiduciário”), comunicado informando
que haviam oficializado a sua mudança de objeto social, e que deixariam de
atuar como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, se vendo
obrigados à renunciar às suas funções exercidas no âmbito da Emissão.
Em paralelo, indicaram como instituição financeira substituta, a Planner
Corretora de Valores S.A. (“Planner”). A Emissora convoca os titulares
para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação
da Planner, como instituição financeira que substituirá a SLW da função
de agente fiduciário do CRA. Procedimento de resposta à Consulta:
A manifestação dos titulares com relação às matérias da ordem do dia,
deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I.
Tal manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) dos documentos que
comprovem a representação do titular, incluindo mas não se limitando a,
contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii)
o documento de identificação dos signatários, e ser encaminhada, até o
dia 25/11/2020 aos cuidados do Agente Fiduciário e da Emissora por
e-mail para fiduciário@slw.com. br e ri@reit.com.br, respectivamente. As
deliberações constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão
obter votos de Titulares de CRA representando a maioria simples do CRA
em circulação presentes na Assembléia (“Quórum de Aprovação”). Uma vez
aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares
de CRA. A Emissora e o Agente Fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se
a matéria constante da Ordem do Dia, estarão autorizados a tomar todas
as providências necessárias para implementar as alterações necessárias.
A presente convocação da Assembleia Geral, cujas deliberações serão
tomadas por meio da Consulta Formal, será enviada, pelo agente fiduciário,
via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao
escriturador dos CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes,
após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora,
conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação
acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou
ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br,
respectivamente. A consolidação dos votos será publicada no site da CVM
e da Emissora até o dia 26 de novembro de 2020. Rio de Janeiro, 17 de
novembro de 2020. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
Assembleia Geral de Titulares de CRA da 2ª Emissão em Série Única da
Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. de 25 de Novembro
de 2020. Anexo I. Termo de Apuração de Votos. Com relação ao item (i)
da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( );
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:

