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TRUE SECURITIZADORA S.A. 

CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 

NIRE 35.300.444.957 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 190ª SÉRIE DA  

1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A. 

 

INICIADA EM 24 DE NOVEMBRO 2020 E RETOMADA EM  

10 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2020, às 11:00 

horas, de forma exclusivamente digital, em atenção à Instrução CVM no 625, de 14 de 

maio de 2020 (“ICVM 625”), coordenada pela TRUE SECURITIZADORA S.A. (“Emissora” 

ou “True”), sociedade com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, 

n.º 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 12.130.744/0001-00. 

 

2. CONVOCAÇÃO: O edital de convocação da assembleia que foi suspensa em 24 de 

novembro de 2020 foi publicado nas edições do jornal “Valor Econômico” dos dias 05, 06 e 09 de 

novembro de 2020, nos termos da Cláusula 13.13, do Termo de Securitização de Créditos 

Imobiliários da 190ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), tendo sido 

publicado edital cancelamento e convocação nas edições do jornal “Valor Econômico” nos dias 

18 e 19 de novembro de 2020. Tendo em vista que a assembleia foi suspensa em 24 de novembro 

de 2020 e retomada na presente data por deliberação dos titulares dos Certificados de Recebíveis 

Imobiliários da 190ª Série da 1ª Emissão da True, foi dispensada a publicação de novo edital. 

 

3. PRESENÇA: Presentes os representantes (i) dos titulares de 95% (noventa e cinco por 

cento) dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 190ª Série da 1ª Emissão da Emissora 

(“CRI”, “Titulares dos CRI” e “Emissão”, respectivamente), conforme se verificou pelas 

assinaturas constantes da Lista de Presença de Titulares dos CRI; (ii) da SLW CORRETORA 

DE VALORES E CÂMBIO LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 717, 10º andar, CEP 04.530-001, 

inscrita no CNPJ sob o nº 50.657.675/0001-86, na qualidade de agente fiduciário representante 

dos titulares dos CRI (“Agente Fiduciário”); (iii) da Emissora; e (iv) e da HM ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Campinas, Estado de São 

Paulo, na Rua Oriente, nº 91, 3º andar, sala 34, Jardim Chácara da Barra, CEP 13090-740, inscrita 

no CNPJ/ME sob o nº 47.062.179/0001-75 (“Devedora”).  

 

4. MESA: Presidente: Bruno Ricardo Mancini Rovella, e Secretário: Rodrigo Vinicius dos 

Santos. 

 

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: 

 

(i) aprovar ou não a substituição do Agente Fiduciário pela PLANNER CORRETORA DE 

VALORES S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
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na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 00.806.535/0001-54 (“Novo Agente Fiduciário” ou “Planner”); 

 

(ii) aprovar, ou não, a alteração da definição de “Empréstimos e Financiamentos” e 

“Obrigações pela Compra de Imóveis” , para fins de cálculo dos Índices Financeiros, conforme 

definidos no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures, em 

Série Única, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, para Colocação Privada, 

da HM Engenharia e Construções S.A.” celebrado entre a Devedora e a Emissora (“Escritura de 

Emissão de Debêntures”) e no Termo de Securitização; 

 

(iii) aprovar, ou não, a alteração da redação da Cláusula 15.1 do Termo de Securitização, de 

modo a excluir o jornal “Gazeta de São Paulo” como veículo de divulgação dos fatos e atos 

relevantes de interesse dos Titulares de CRI, bem como as convocações para as respectivas 

assembleias gerais; 

 

(iv) caso os itens (i) e (ii), acima sejam aprovados, autorizar que a Emissora, o Agente 

Fiduciário e a HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

47.062.179/0001-75 (“Devedora”), tomem as providências cabíveis à implementação da matéria 

supracitada, incluindo a formalização, às exclusivas expensas da Devedora, dos aditamentos 

necessários aos Documentos da Operação. 

 

6. DELIBERAÇÕES: Após a leitura da Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou em 

discussão e votação as matérias constantes na Ordem do Dia, pelos Titulares dos CRI, tendo sido: 

 

(i) aprovada a substituição do Agente Fiduciário pela Planner; 

 

(ii) rejeitada a alteração da definição de “Empréstimos e Financiamentos”, e, contudo, 

aprovada a alteração de definição de “Obrigações pela Compra de Imóveis”, para fins de cálculo 

dos Índices Financeiros. Nesse sentido, a alínea “p” da Cláusula 5.1.2 da Escritura de Emissão de 

Debêntures e a alínea “p” da cláusula 6.2.4 do Termo de Securitização passam e vigorar com a 

redação a seguir:  

 

“(p) não observância, pela Devedora de qualquer dos índices financeiros abaixo (em 

conjunto, "Índices Financeiros"), a serem apurados pelo Auditor Independente 

anualmente, e acompanhados pela Securitizadora no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis 

contados da data de recebimento, tendo por base as Demonstrações Financeiras 

Consolidadas a partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras Consolidadas da 

Devedora relativas a 31 de dezembro de 2019: 

 

Empréstimos e Financiamentos – Caixa e Equivalentes de Caixa 

+ Obrigações pela Compra dos Imóveis 

< 

0,60 

Patrimônio Líquido 

 

 

Contas a Receber + Imóveis a Comercializar > 

2,00  Empréstimos e Financiamentos – Caixa e Equivalentes de Caixa 
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+ Obrigações pela Compra de Imóveis  ou 

< 

0,00 

 

Para os fins desta alínea, considera-se: 

 

Empréstimos e Financiamentos: Conforme Balanço auditado da Devedora 

compreendendo Empréstimos e Financiamentos registrados no passivo circulante e 

no passivo não circulante. 

 

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme Balanço auditado da Devedora, 

compreendendo Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários 

registrados no ativo circulante. 

 

Obrigações pela Compra de Imóveis: Conforme Balanço auditado da Devedora, 

corresponde ao somatório das contas a pagar por aquisição de imóveis apresentado 

no passivo circulante e no passivo não-circulante. Para a apuração dos índices 

financeiros descritos nesta cláusula, serão deduzidas da rubrica Obrigações pela 

Compra de Imóveis os passivos por compra de imóveis que ainda estejam sujeitos a 

condições de pagar, conforme resolutivas de eventos futuros previstas no contrato de 

compra. 

 

Patrimônio Líquido: Conforme Balanço auditado da Devedora. 

 

Contas a Receber: Conforme Balanço auditado da Devedora compreendendo Contas 

a Receber registrados no ativo circulante e no ativo não circulante. 

 

Imóveis a Comercializar: Conforme Balanço auditado da Devedora compreendendo 

Imóveis a Comercializar registrados no ativo circulante e no ativo não circulante.” 

 

(iii) aprovar a alteração da redação da Cláusula 15.1 do Termo de Securitização que passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“15.1. Os fatos e atos relevantes de interesse dos titulares de CRI, bem como as 

convocações para as respectivas assembleias gerais, serão objeto de publicação em 

jornal de grande circulação, no qual a Emissora divulga suas informações societárias, 

obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares, ou, mediante a divulgação, com 

relação aos fatos e atos relevantes, em pelo menos 1 (um) portal de notícias com 

página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para 

acesso gratuito, a informação em sua integralidade, nos termos da ICVM 547/2014. 

As referidas publicações deverão ser encaminhadas pela Emissora ao Agente 

Fiduciário em até 01 (um) Dia Útil.” 

 

(iv) a autorização para que a Emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora tomem as 

providências cabíveis à implementação da matéria supracitada, incluindo a formalização, às 
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exclusivas expensas da Devedora, dos aditamentos necessários aos documentos da Emissão, em 

especial a Escritura de Emissão e o Termo de Securitização. 

 

6.1. Os termos iniciados em letra maiúscula que não estejam definidos na presente ata, têm o 

significado que lhes foi atribuído no Termo de Securitização, na Escritura de Emissão de 

Debêntures, e demais documentos da Emissão. 

 

6.2. Em virtude das deliberações acima e independentemente de quaisquer outras disposições 

nos Documentos da Operação, os Titulares dos CRI, neste ato, eximem a Emissora e o Agente 

Fiduciário de qualquer responsabilidade em relação às deliberações desta assembleia. 

 

6.3. O Presidente da Mesa, nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º, da ICVM 625, registra a 

presença dos Titulares dos CRI presentes, bem como da Devedora, de forma que serão dispensadas 

suas assinaturas ao final desta ata. 

 

6.4. Por fim, os presentes autorizam a Emissora a encaminhar à Comissão de Valores 

Mobiliários a presente ata em forma sumária, com a omissão da qualificação dos Titulares dos CRI, 

sendo dispensada, neste ato, sua publicação em jornal de grande circulação. 

 

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer 

uso da palavra, a reunião foi encerrada com a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi por 

todos assinada. 

 

São Paulo, 10 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Bruno Ricardo Mancini Rovella  

Presidente 

 Rodrigo Vinicius dos Santos 

Secretário 

 

 

[O restante da página foi deixado intencionalmente em branco.] 
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TRUE SECURITIZADORA S.A. 

Emissora 

 

 

 

Nome: Bruno Ricardo Mancini Rovella 

Cargo: Procurador 

 

 Nome: Rodrigo Vinicius dos Santos  

Cargo: Diretor  

 

 

 

 

 

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. 

 Agente Fiduciário 

 

 

 

Nome: Peter Thomas Grumbaum Weiss 

Cargo: Diretor 

 

 Nome: Simone Aparecida Gonçalves Veloso 

Cargo: Diretora 
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(Página de Assinaturas 2/2 da Ata de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários da 190ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A., realizada em 10 

de dezembro de 2020.) 

 

 

 

- Titulares dos CRI: 

 

 

MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/ME 

sob o nº 97.521.225/0001-25, por sua gestora XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.789.525/0001-98. 

Por: Evandro Alves dos Santos 

Cargo: Procurador 

 

 

XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no 

CNPJ/ME sob o nº, 28.516.301/0001-91, por sua gestora XP VISTA ASSET MANAGEMENT 

LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.789.525/0001-98. 

Por: Evandro Alves dos Santos 

Cargo: Procurador 
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