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EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS 
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 57ª (QUINQUAGÉSIMA 
SÉTIMA) EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 
 
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 
50ª (Quinquagésima Sétima) Emissão, em Série Única, da VERT COMPANHIA 
SECURITIZADORA (“Titulares dos CRA”, ”Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente) e 
a PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. (“Agente Fiduciário”), em atenção ao disposto 
na cláusula 12 do Termo de Securitização da Emissão, bem como, nos termos do artigo 
22, item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRA, que será realizada, 
em segunda convocação, no dia 29 de junho de 2022, às 14h30, via vídeo conferência, 
através da plataforma “Zoom”, coordenada pela Emissora, conforme previsto no §2º do 
art. 124 da Lei 6.404/76, no Ofício-Circular n° 6/2020/CVM/SIN, Deliberação CVM nº 
848/20 e Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Assembleia”), para examinar, 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

(i) Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações contábeis do 
Patrimônio Separado da Emissão (conforme definido no Termo de 
Securitização) apresentadas pela Securitizadora, acompanhadas do relatório 
dos auditores independentes sem ressalvas, relativas ao exercício social 
encerrado em 30.06.2021, nos termos do artigo 22, inciso I da Instrução CVM 
nº 600. 

 

Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º do 
artigo 26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado 
que não contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso 
a presente Assembleia não seja instalada em primeira e segunda convocação em virtude 
do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA. 
 
Informações Gerais: a presente Assembleia será realizada de modo exclusivamente 
digital, via vídeo conferência, através da plataforma “Zoom”, sendo certo que o link de 
acesso à Assembleia será disponibilizado, oportunamente, pela Emissora e, ainda, a 
assinatura da ata será realizada digitalmente, conforme autorizado pela Instrução CVM 
nº 625, de 14 de maio de 2020. 



 
Os titulares dos CRA poderão se fazer representar na Assembleia por procuração, emitida 
por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de 
identidade do outorgado, com orientação expressa de voto nos exatos termos da ordem 
do dia, ou solicitar ao Agente Fiduciário ou à Emissora, conforme definido abaixo, o Link 
para acesso remoto da assembleia. Os instrumentos de mandato com poderes para 
representação na referida assembleia deverão ser encaminhados, por e-mail, para o 
Agente Fiduciário, no e-mail agentefiduciario@planner.com.br, com cópia para a 
Emissora, no e-mail juridico.ops@vert-capital.com, com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência em relação à data de realização da Assembleia.  

 
A Assembleia será instalada, em segunda convocação, com a presença de Titulares dos 
CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em 
Circulação, nos termos da cláusula 12.8. do Termo de Securitização, sendo válidas as 
deliberações, em segunda convocação, pelos votos 50% (cinquenta por cento) mais 1 
(um) dos CRA em Circulação, nos termos da cláusula 12.10 do Termo de Securitização. 
 

 
São Paulo, 21 de junho de 2022. 

 
Victoria de Sá 

Diretora de Relação com Investidores 
 

 

 

 


