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GERU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. 

que altera sua denominação social para 

RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ nº 21.976.484/0001-89 

NIRE 35.300.476.271 

 

FATO RELEVANTE 

 

Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., nova denominação social de Geru 

Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., companhia aberta com sede na cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Inácio Pereira da Rocha, 514, Pinheiros, CEP 05432-011 

(“Companhia”), em atendimento ao artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada, e às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de 

janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 

Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, aprovou, dentre outras matérias, um aumento 

de capital social da Companhia no valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), 

mediante a emissão de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) novas ações ordinárias, todas 

nominativas e sem valor nominal, a serem integralizados em 4 meses, com o objetivo de reforçar o 

caixa da Companhia. 

 

Adicionalmente, em linha com o disposto no “Acordo Operacional e Outras Avenças” celebrado entre 

a Companhia e a VERT Consultoria e Assessoria Financeira Ltda. em 18 de fevereiro de 2019, 

conforme comunicado por meio de Fato Relevante divulgado na mesma data, a Companhia comunica 

que a Assembleia Geral Extraordinária também aprovou a alteração: (a) da denominação social da 

Companhia para a Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., bem como a transferência 

de sua sede para Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo; e (b) dos cargos dos atuais membros para o Conselho de 

Administração, tendo sido nomeadas como membros do Conselho de Administração, as Sras. Martha 

de Sá Pessôa e Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello; e que na mesma data em Reunião 

de Conselho de Administração foi aprovada a alteração dos cargos dos atuais membros da Diretoria, 

tendo sido nomeadas como Diretoria Presidente e Diretoria Sem Designação Específica e Relações 

com Investidores, as Sras. Vitoria de Sá e Martha de Sá Pessôa, respectivamente. 

 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2019. 

 

MARTHA DE SÁ PESSÔA 

Diretora de Relações com Investidores 


