
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE 

CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 3ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA 

DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. 

 
A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 

13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Créditos 

Imobiliários (“Termo de Securitização”) da sua 3ª Emissão em Série Única de Certificados de Recebíveis 

do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente), vem convocar os Titulares, para a Assembleia 

Geral de Titulares de CRA (Assembleia Geral), no dia 28/05/2020, às 10 horas, em primeira convocação, 

na sede da Emissora, na Av. Rio Branco, nº 181, sala 710, Centro, Rio de Janeiro/RJ, com a seguinte 

ordem do dia: (i) deliberar sobre as demonstrações contábeis do patrimônio separado acompanhadas do 

relatório do auditor independente, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 

 

Os Titulares que se fizerem representar por procuradores, deverão encaminhar o instrumento de mandato 

acompanhado dos documentos pessoais do procurador, aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora 

por e-mail para fiduciário@commcor.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente, até o dia 27 de maio de 

2020, bem como deverão ser levados os originais para a Assembleia Geral.  

 

A deliberação constante da ordem do dia, para ser aprovada, deverá obter votos de Titulares 

representando a maioria simples dos CRA em circulação. As demonstrações contábeis do patrimônio 

separado que não contêm ressalvas, podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a 

Assembleia Geral não seja instalada em virtude do não comparecimento de nenhum Titular. 

 

Aprovada, a matéria da ordem do dia será oponível a todos os Titulares dos CRA. 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@commcor.com.br, respectivamente.  

 

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2020 

 

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. 
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