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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 70ª SÉRIE DA 

1ª EMISSÃO DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“EMISSORA”), REALIZADA EM 09 DE AGOSTO 

DE 2019 

 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 dias do mês de agosto de 2019, às 14:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132. 

 

CONVOCAÇÃO: Edital de 2ª Convocação publicado no Diário Comércio Indústria & Serviços (DCI), nas edições 

dos dias 25, 26 e 27 de julho de 2019 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 25, 26 e 

27 de julho de 2019. 

 

PRESENÇAS: (i) Presentes os titulares detentores de 22% (vinte e dois inteiros por cento) dos Certificados de 

Recebíveis Imobiliários (“CRI”) em circulação da 70ª série da 1ª Emissão da Emissora (“Emissão” e 

“Investidores”, respectivamente), representados por meio de seus procuradores, conforme lista de presença 

constante no Anexo I da presente ata; (ii) o representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários (“Agente Fiduciário”); e (iii) os representantes da Emissora, tudo conforme assinaturas constantes 

ao final desta ata. 

 

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Thiago Faria Silveira; e Secretária – Ana Beatriz Tendolini e Silva.  

 

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) definição das próximas providências no âmbito da Emissão, em razão do 

seu vencimento antecipado automático, conforme fato relevante divulgado pela Emissora em 17.06.2019, 

incluindo, sem limitação, a contratação de assessores legais para auxílio aos investidores em razão do pedido 

de recuperação judicial pela Odebrecht S.A., em conjunto com suas sociedades controladoras e certas 

controladas que tramita perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, conforme autos 

nº 1050977-09.2019.8.26.0100 (“RJ do Grupo ODB”), cujas propostas estão à disposição dos investidores para 

análise na sede da Emissora e serão discutidas no momento da Assembleia; e (ii) a autorização para a Emissora 

e o Agente Fiduciário praticarem todos os atos necessários para a efetivação do item acima. 

 

DELIBERAÇÕES: Colocada a matéria objeto da Ordem do Dia em deliberação, 5,50% (cinco inteiros e cinquenta 

décimos por cento) dos CRI em Circulação deliberaram pela suspensão da presente Assembleia para que as 

medidas sejam tomadas após a apresentação do plano da RJ do Grupo ODB e será retomada em 27 de setembro 

de 2019, às 14h, neste mesmo local. 

 



Ficou consignado pela unanimidade dos presentes que os Investidores que não compareceram até a suspensão 

dos trabalhos desta assembleia serão admitidos na retomada destes e terão assegurados seus direitos de 

participação, voto e deliberação das matérias da ordem do dia até o encerramento e lavratura da assembleia. 

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar na presente data o Presidente da Assembleia lavrou esta ata, 

que, após lida e aprovada, foi assinada em 2 (duas) vias de igual teor e conteúdo, pelo Presidente, pela 

Secretária, e pelos demais presentes, conforme Lista de Presença anexa. 

 

São Paulo, 09 de agosto de 2019. 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Thiago Faria Silveira Ana Beatriz Tendolini e Silva 

Presidente da Mesa Secretária da Mesa 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Emissora 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  

Agente Fiduciário 

 

 


