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ESTATUTO SOCIAL DA

cERu sEcuRrrrzADoRA DE cRiDrros lr*o*aErRos s.A.

cnpirulo r
DA DENoMrrungAo, sEDE e ounngAo

Artigo 10 - A Geru Securitizadora de Cr6ditos Financeiros S.A. ('Comoanhia') 6 uma sociedade

por agdes, que se rege pelo presente estatuto social ('Estatuto'), pela Lei no 6.404, de 15 de

dezembro de L976, conforme alterada ('Lei das Sociedades por Ag6es') e pela legislagSo

aplicdvel.

Aftigo 20 - A Companhia tem sua sede na Rua In5cio Perfira da Rocha, 514, Pinheiros, CEP

05432-Olt, na cidade de S5o Paulo, Estado de S5o ea{rn, podendo, por deliberafro do

Conselho de AdministragSo, abrir e encerrar filiais, escrit6rios e representag6es em qualquer

localidade do Pai1s.

Aftigo 30 - O prazo de duragSo da Companhia 6 indeterminddo.

CAPiTULO II
DO OB]ETO SOCIAL

Aftigo 40 - A Companhia tem por objeto: (a) a aquillpo e securitizaEso de cr6ditos

financeiros; (b) a emissSo e colocagSo, privada ou nos meicados financeiro e de capitais, de

titulos de cr6dito e/ou valores mobiliSrios compatilveis com suas atividades; e (c) a realizagSo de

neg6cios e a prestagSo de servigos relacionados is operagdes de securitizagSo de cr6ditos

financeiros e emissdes de t[tulos lastreados em tais cr6ditos.

CAPiTULO III
DO CAPITAL SOCIAL E DAS 4
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Artigo 50 - O capital social da Companhia 6 de R$300.000,b0

subscrito e integralizado, dividido em 300.000 (trezenlas

nominativas e sem valor nominal.

(trezentos mil reais) totalmente

mil) agdes ordin6rias, todas
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Par5grafo 0nico - As ag6es representativas do caRifal social s5o indivisiveis em relafro

i Companhia e cada agSo ordin6ria confere ao sei.r titular o direito a um voto nas

Assembleias Gerais de Acionistas.

CAPITULO ry
DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 60 - A Assembleia Geral de Acionistas reunir-se-5, ordinariamente, dentro dos

4 (quatro) primeiros meses ap6s o encerramento do exerclcio social da Companhia, a fim de

serem discutidos os assuntos previstos em lei e, extraordinaniamente, sempre que os interesses

sociais a exigirem.

Par5grafo 10 - Ressalvadas as exceg6es previstas nl ,"' das Sociedades por Ag6es, as

Assembleias Gerais de Acionistas serSo convocada$ por iniciativa do Presidente do

Conselho de AdministragSo ou a pedido da maioria {" ,um membros, com 15 (quinze)

dias de anteced6ncia em 1a (primeira) convocagSo e; pelo menos, com 8 (oito) dias de

antecedGncia em 2a (segunda) convocagSo.

Par6grafo 20 - Todas as convocag6es serSo feitas mediante anrincio publicado por 3
(tr6s) vezes, no mfnimo, contendo, al6m do local, datfl e hora da assembleia, a ordem do

dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicagSo df mat6ria.

Par5grafo 3o - Independentemente de qualquer formalidade prevista neste Estatuto e

na Lei das Sociedades por Agdes, serd consideradA regularmente instalada qualquer

Assembleia Geral de Acionistas a que comparecer a tttalidade dos acionistas,

Artigo 70 - A Assembleia Geral de Acionistas, seja ela ordin5ria ou extraordin5ria, ser6

instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de AdnfinistragSo, que convidarS um dos

presentes para secretariar os assuntos tratados.

Par6grafo 0nico - Na aus6ncia do Presidente do Conselho de Administra$o, a

Assembleia ser5 instalada por qualquer um dos adrninistradores da Companhia, que a

presidir5.
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Artigo 8o - Compete privativamente A Assembleia Geral de Acionistas, sem preju2o de outras

atribuig5es determinadas por lei, regulamentagSo ou por estd Estatuto:

(i) reformar o estatuto social;

(ii) eleger e destituir, a qualquer tempo, os mem

do Conselho Fiscal;

(iii) tomar, anualmente, as contas

demonstragSes financeiras por eles

do Conselho de AdministragSo e

e deliberar sobre as

(iv) suspender o exercicio de direito dos acionistasl nos termos do artigo 120 da Lei

das Sociedades por Ag6es;

(v) fixar o montante global da remuneragSo dos administradores e dos membros do

Conselho Fiscal, quando instalado;

(vi) deliberar sobre a destinagSo do lucro liquido do exerclcio e a distribuigSo de

dividendos;

(vii) deliberar sobre transformagSo, fus5o, cis5o,

ag6es envolvendo a Companhia;

incorporagSo, ou incorporagSo de

(viii) aprovar a apresentagSo de pedido de recuperfgSo judicial e/ou extrajudicial, ou

fal6ncia; e

(ix) deliberar sobre a dissolugSo e liquidagSo da ConrfOanhia.

Artigo 90 - As deliberag6es das Assembleias Gerais Ordin6rias e ExtraordinSrias, ressalvadas as

exceg6es previstas em lei, serSo tomadas pelo voto dos acionistas que representem a maioria

absoluta do capital social da Companhia.

Par5grafo Unico - Fica vedada a prdtica dos seguirttes atos, at6 o pagamento integral

das obrigag6es representadas pelos t[tulos e valores mobili5rios emitidos pela

Companhia, no 6mbito de seu objeto social: (a) transfer6ncia do controle; (b) redugSo
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do capital, incorporagSo, fus5o, cisSo ou

atribuigSo de qualquer direito sobre os mesmos/ ao

ele ligada, em condigdes distintas das previstas nos

ou valores mobili5rios.

(c) cessSo dos cr6ditos, ou

ador ou a qualquer pessoa a

de emissSo dos tittulos

CAPfTULO V

DA ADMINISTRACAO

Artigo 10 - A Companhia ser6 administrada por um Conselho de AdministragSo e por uma

Diretoria, conforme previsto em lei, neste Estatuto e nas ddliberagdes da Assembleia Geral de

Acionistas.

Par6grafo 10 - A representagSo da Companhia cab{r5 i Diretoria,vez que o Conselho

de Administra$o se trata de um 5rg5o de deliberaES! coleOiada.

ParSgrafo 2" - A investidura dos administradores da Companhia nos seus cargos far-se-

5 por termo lavrado em livro pr6prio, assinado pelo administrador empossado, sendo que

os administradores estarSo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigag5es e

responsabilidades previstos nos atigos 745 a 158 da Lei das Sociedades por Agdes,

dispensada qualquer garantia de gestSo.

Par6grafo 3" - Os administradores permanecerSo ern seus cargos at6 a posse de seus

substitutos, exceto se de outra forma for deliberado: (a) pela Assembleia Geral de

Acionistas, em relagSo aos membros do Conselho de AdministragSo; ou (b) pelo

Conselho de AdministraSo, em relagSo aos Diretores.

Artigo 11 - O mandato dos membros do Conselho de AdnninistragSo e da Diretoria 6 de 02

(dois) anos, sendo possilvel a reeleiSo de quaisquer dos eleitbs.

CAPiTULO VI
DO CONSELHO DE ADMTNTSTM9AO

Aftigo L2- O Conselho de AdministragSo 6 composto n$r : (tr6s) membros, eleitos pela

Assembleia Geral de Acionistas.
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Par5grafo 10 - A Assembleia Geral de Acioniitas que eleger o Conselho de

AdministragSo deve indicar, entre os membros eleitos, o Presidente do Conselho de

AdministragSo.

Par6grafo 2o - No caso de aus6ncia ou incapacidade temporSria de qualquer membro

do Conselho de AdministragSo, este dever5 ser substituido interinamente por substituto

designado pelo Conselho de Administrafro. No caso de vaga em decorrGncia de

ren0ncia, falecimento ou incapacidade permanente de qualquer membro, ou de sua

recusa em cumprir suas respectivas obrigag6es, devfrd ser convocada Assembleia Geral

de Acionistas para eleigSo e preenchimento dos calgos vagos, devendo o conselheiro

substituto completar o mandato do conselheiro substi(uido.

Par5grafo 30 - O Conselho de AdministraEso, ppra melhor desempenho de suas

fung6es, poderd criar comit6s ou grupos de traballtro com objetivos definidos, sendo

integrados por pessoas por ele designadas dentre oB membros da AdministragSo e/ou

outras pessoas que nio fagam parte da AdministragSo da Companhia. Caber5 ao

Conselho de AdministragSo estabelecer as normas aplicSveis aos comit6s, incluindo

regras sobre composi$o, prazo de gestSo, remunera$o, funcionamento, abrang6ncia e

6rea de ag5o.

Artigo 13 - O Conselho de AdministragSo reunir-se-5, ordinariamente, uma vez a cada

trimestre e, extraordinariamente, sempre que julgado necessfirio.

Par5grafo 10 - O Presidente do Conselho presldirS as reuniSes do Conselho de

AdministragSo. A maioria dos membros do Crnselho {e AdministragSo presentes decidir6

quem presidir5 a reuniSo caso o Presidente do esteja ausente e, em qualquer

caso, a pessoa que atuar5 como Secret5rio da re n6o havendo necessidade de que

tal Secret5rio seja membro do Conselho de Admini

Par5grafo 20 - A convocagSo para reuniSes ou a alterafro das datas

fixadas para as reuni6es ordin5rias, deverS ser enviad]a com, no minimo, 15 (quinze) dias

de anteced6ncia, e indicar expressamente a ordem do dia. Em at6 5 (cinco) dias ap5s o

recebimento da convocagSo para reuniSes extraordindrias ou com antecedOncia minima

de 10 (dez) dias da realizagSo de uma reuniSo ordindria, qualquer membro do Conselho

de AdministragSo poderS solicitar a inclusSo de novos itens na ordem do dia. A
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convocagSo n6o serd necessSria para as reuniSes do Conselho de AdministragSo em que

estejam presentes todos os seus membros.

Par5grafo 30 - As reuni6es do Conselho de Administrafro s6o instaladas, em 1a

(primeira) convocagSo, com a presenga da maioria de seus membros, e, em 2a

(segunda) convocagSo, com qualquer nfimero de membros.

Par6grafo 4o - Os membros do Conselho de A(ministragSo que pafticiparem das

reuniSes por meio de confer6ncia telef6nica ou outro sistema de telecomunicagSo serSo

considerados presentes A reuniSo. Ser5 ainda con regular a reuniSo do Conselho

de Administrafro da qual todos os conselheiros m participado por meio de

conferGncia telef6nica ou outro sistema de desde que as deliberagdes

tomadas sejam objeto de ata assinada por todos os posteriormente, ou que o

respectivo voto seja enviado i Companhia na forma dp Par5grafo 50 abaixo.

Par5grafo 50 - Os membros do Conselho de AdministragSo poderSo votar por e-mail,

cafta ou telegrama, enviados i Companhia, em atenESo do Presidente do Conselho de

AdministragSo e caber5, neste caso, ao SecretSrio da reuniSo do Conselho de

AdministragSo lavrar a respectiva ata, i qual o voto serS anexado.

Par5grafo 6o - Exceto conforme disposto em contr5fio neste Estatuto, nas reuni6es, as

deliberagSes do Conselho de Administrafro serSo tpmadas pelo voto da maioria dos

membros do Conselho de AdministragSo, cabendo I cada Conselheiro um voto e ao

Presidente do Conselho de AdministragSo o voto de grlralidade, em caso de empate.

Par5grafo 70 - As atas de reuniSo do Conselho dd AdministragSo serSo lavradas em

livro pr6prio, permitida a utilizafro de sistema mecdnizado ou eletr6nico, observada a

regulamentaEso da ComissSo de Valores Mobili5rios ('CVM'), devendo ser arquivadas no

Registro do Com6rcio competente aquelas que cdntiverem deliberagSo destinada a

produzir efeitos perante terceiros.

Aftigo 14 - Compete ao Conselho de AdministragSo, alem das mat6rias elencadas pela

legislagSo vigente:
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(i) fixar e aprovar os planos de neg6cios e Oe inve{timentos da Companhia, propostos

pela Diretoria;

(ii) eleger, destituir e substituir os membros da Diretoria, fixando suas atribuig6es e

remuneraESo mensal;

(iii) fiscalizar a gestSo dos Diretores, examinando os livros e pap6is da Companhia,

seus contratos formalizados ou em vias de celebragSo, bem como solicitar

informagSes sobre quaisquer outros atos;

(iv) convocar a Assembleia Geral Ordin5ria e, quando julgar conveniente, ou nos casos

em que a convocagSo 6 determinada pela lei ou pelo presente Estatuto, a

Assembleia Geral Extraordin5ria;

(v) manifestar-se sobre o relat5rio da administrafro e as contas da Diretoria;

(vi) escolher e destituir os auditores independentes da Companhia;

(vii) aprovar a alteragSo do enderego da sede social da Companhia, bem como a

abertura de filiais, escrit6rios ou representag6es;

(viii) autorizar a alienagSo ou oneragSo de elemento do ativo permanente da

Companhia;

(ir) autorizar a constituigSo de 6nus reais e a prestagSo de garantias e obrigagSes i
terceiros, exceto quando realizada no curso normal dos neg6cios; e

(x) deliberar a emissSo de deb6ntures n5o conversfveis em ag5es.

CAPiTULO vII
DA DIRETORIA

Artigo 15 - A Diretoria ser6 composta por 2 (dois) membrqs, acionistas ou n5o, residentes no

Brasil, eleitos e destituiiveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 (um) Diretor

Presidente e de Relag6es com Investidores e 1 (um) Diretor dem designagSo especlfica.
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Par6grafo 10 - Um diretor poder6 acumular mais de uma fungSo, desde que obseruado

o n0mero minimo de Diretores previsto na Lei de SociEdades por Agdes.

Par6grafo 20 - Para o exerclcio da fungSo de membro da Diretoria, poderao ser

contratados proflssionais para este fim especifico, qu ainda membros do Conselho de

AdministraSo.

Artigo 16 - Na hip6tese de vac6ncia do cargo de Presidente da Diretoria, seu substituto ser5

eleito pelo Conselho de AdministragSo e, enquanto n6o houver esta escolha, o Diretor sem

designa$o especlfica cumular5 esta fun6o.

Par5grafo 10 - A mesma situaESo acima aplicar-se-5 na hip6tese de vac6ncia do cargo

de Diretor de RelagSes com Investidores, cujo cargq serd preenchido pelo Diretor sem

designaSo especifica, e com este cumulado, at6 que ocorra nova nomeagSo pelo

Conselho de AdministragSo.

Par5grafo 20 - As situag6es acima descritas tamb6nn aplicar-se-do na hip6tese de falta,

impedimento ou ausencia de quaisquer dos dois diretores.

Artigo 17 - A Diretoria reunir-se-6 por meio de convocagSo feita por qualquer de seus

membros.

Artigo 18 - Competir5 i Diretoria:

(i) administrar e gerir os negocios da Companhia;

(ai) praticar todos os atos para cumprir o objeto social da Companhia;

(iii) aprovar os planos, programas e regras gerais de operagSo, administragSo e

controle da Companhia;

(iv) preparar e apresentar em Assembleia Geral OrdinSria um relat6rio referente ao

exerclcio das atividades da Companhia; e
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(v) gerenciar todas as atividades da Companhia e

interesses.

o pertinente atendimento de seus

Artigo 19 - A Companhia ser6 representada por: (a) 2 (dois) Diretores, em conjunto; (b) 1

(um) Diretor e 1 (um) procurador, em conjunto; ou (c) 2 (dois) procuradores com poderes

especlficos, nos termos do Par6grafo 0nico do presente artigo.

Par5grafo 0nico - As procuragdes serSo outorgadas em nome da Companhia pela

assinatura de 2 (dois) Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, devendo

especificar os poderes e o prazo de dura$o. As pn:curag5es deverSo sempre ter um

prazo determinado, exceto as procuragdes para fins de representagSo da Companhia em
juizo.

Aftigo 20 - Compete ao Diretor Presidente e de Relag6., .f, Investidores:

(i) coordenar a diregSo geral dos neg5cios da Cornpanhia, fixar as diretrizes gerais,

assim como supervisionar as operag6es da Compqnhia;

(ii) zelar pelo cumprimento de todos os membros da Diretoria das diretrizes

estabelecidas pela Assembleia Geral de Acionistas e Conselho de AdministragSo; e

(iii) convocar e presidir as reuniSes da Diretoria.

(iv) representar a Companhia perante a CVM, o Banco Central do Brasil e demais

6rg5os relacionados is atividades desenvolvidas no mercado de capitais;

(v) representar a Companhia junto a seus investidores e acionistas; e

(vi) manter atualizado o registro de companhia aberta da Companhia.

Artigo 21 - Compete ao Diretor sem designagSo espefifica assistir e auxiliar o Diretor

Presidente na administraESo dos neg5cios da Companhia, befn como ter5 fung6es que lhe sejam

atribuldas pelo Conselho de AdministragSo, por ocasiSp de sua eleigSo, ressalvada a

compet6ncia do Diretor Presidente fixar-lhe outras atribuig6e{ n5o conflitantes.
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CAPiTULO VIU
CONSETHO FISCAL

Artigo 22 - A Companhia terS um Conselho Fiscal, de furicionamento n5o permanente que,

quando instalado, dever5 ser composto de, no mfnimo, 3 (tr6s) e, no mSximo, 5 (cinco)

membros efetivos e igual n0mero de suplentes, acionistas ou n5o.

Par5grafo Unico - Os membros do Conselho Fiscal serSo eleitos pela Assembleia Geral

Ordin5ria para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleig5o.

CAPiTULO il
EXERCiCTO SOCTAL E DEMONSTRA96ES FTNANCETRAS

Aftigo 23 - O exercicio social da Companhia ter5 inicio em 10 de janeiro e se encerrar5 em 31

de dezembro de cada ano, data em que deverSo ser preparados o balango patrimonial e as

demonstragSes financeiras exigidas por lei.

Artigo 24 - A administraESo poder6 levantar balango semestral ou em periodos menores,

respeitados os preceitos legais, e aprovar a distribuigSo de dividendos com base nos lucros

apurados.

Par5grafo 10 - A qualquer tempo, a administragSo poder6 deliberar a distribuifro de

dividendos intermedi5rios, a conta de lucros acun'fulados ou de reservas de lucros

existentes no [rltimo balango anual ou semestral.

Par5grafo 2o - Do lucro liquido do exercicio, o{tiOo ap6s a dedugSo prevista na

legislagSo aplic5vel, destinar-se-5:

(i) 5olo (cinco por cento) para a reserua legal, atd atingir 20% (vinte por cento) do

capital social integralizado;

(ii) do saldo do lucro lQuido do exerclcio, obtido aSs a dedugSo prevista na legislagSo

aplic5vel e ajustado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ag5es,

destinar-se-5 1% (um por cento) para pagamento de dividendo obrigat5rio a todos

os seus acionistas;
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(iii) sempre que o montante do dividendo obrigatorio ultrapassar a parcela realizada do

lucro liquido do exerclcio, a administragSo poder5 propor, e a Assembleia Geral

aprovar, destinar o excesso i constituigSo de reserua de lucros a realizar, nos

termos do artigo L97 da Lei das Sociedades por A95es; e

(iv) o saldo remanescente ter5 a destinafro que tfr[ for atribuida pela administra$o,

no pressuposto da aprovageo pela Assembleia $eral de Acionistas e caso esta nao

deli bere diversamente.

CAPiTULO X

LreurDAgAo r orssoluf4o

Artigo 25 - A Companhia entrard em liquidagSo nos casob previstos em lei, e a Assembleia

Geral de Acionistas deverd estabelecer a forma de liquidag6o, eleger o liquidante, bem como
- fixar a sua remuneragao.

CAPiTULO XI
DrsPosrcoes cemrs

Aftigo 25 - Fica eleito o foro da cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, para dirimir

quaisquer d[vidas ou disputas oriundas do presente Estatuto]

*.rF.x.*.x
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