
 

 
 

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

CNPJ/ME Nº 25.005.683/0001-09 

NIRE 35.300.492.307 

 

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS 

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE DA 29ª (VIGÉSIMA 

NONA) EMISSÃO DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

 

Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª 

(primeira) Série, da 29ª (vigésima nona) Emissão, da VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

(“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente) e a PENTÁGONO S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (“Agente Fiduciário”), nos termos da 

Cláusula 13 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª Série da 

29ª Emissão da Securitizadora (“Termo de Securitização”), nos termos da Instrução CVM nº 

625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), nos termos do §2º do artigo 124 da Lei 

6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404”) e nos termos da Deliberação CVM nº 848/20 

(“Deliberação 848”), a reunirem-se em 1ª convocação em Assembleia Geral de Titulares dos 

CRA (“AGT”), a realizar-se no dia 03 de fevereiro de 2022, às 10h00, exclusivamente de forma 

digital, inclusive para fins de voto, por meio de sistema eletrônico, através da plataforma Zoom, 

com link a ser disponibilizado pela Securitizadora aos Titulares dos CRA habilitados, para 

deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  

 

(i) Aprovar a desobrigação dos Auditores Externos e da Moinho Iguaçu Agroindustrial S.A., 

sociedade por ações com sede na Avenida República Argentina, nº 210, Conjunto 1202, 

CEP 80.240-210, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

77.753.275/0001-20 (“Moinho Iguaçu” e/ou “Cedente”), da elaboração e envio do 

relatório de Índices Financeiros para o exercício de 2021, conforme definido e previsto 

na cláusula 1.1, ficando dispensado o cumprimento da obrigação de enquadramento 

dos Índices Financeiros exclusivamente em relação ao exercício social de dezembro de 

2021, e consequentemente, a não incidência no Evento de Resgate Antecipado 

Obrigatório Não-Automático pela não entrega dos Índices Financeiros, conforme 

previsto no item “(iii)” da cláusula 7.2.1, todos do Termo de Securitização; e  

 

(ii) Autorizar a Securitizadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizar todos os atos 

necessários para a implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, 

mas não se limitando, à celebração de eventuais aditamentos aos Documentos da 

Operação e procedimentos perante a B3 S.A – Brasil, Bolsa Balcão e Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). 

 

Informações Gerais aos Titulares de CRA:  

 

(i) Nos termos do artigo 3º, inciso II, da Instrução CVM 625, a AGT será realizada de modo 

exclusivamente digital, sendo admitida a participação e o voto durante a AGT por meio de 
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sistema eletrônico, ou por meio do preenchimento e assinatura da Instrução de Voto, conforme 

exposto a seguir. Ademais, a AGT será realizada através de vídeo conferência, via plataforma 

eletrônica Zoom, conforme previsto na Instrução CVM 625, sendo a assinatura da ata realizada 

digitalmente, conforme previsto no artigo 121 e parágrafo único do artigo 127 da Lei 6.404; 

 

(ii) Nos termos do artigo 4º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM 625, o Titular de CRA 

que pretender participar da AGT, deverá encaminhar os documentos listados no item (iii) 

abaixo preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da AGT. Será admitida a 

apresentação dos documentos referidos no parágrafo acima por meio de protocolo digital, a ser 

realizado por meio de plataforma eletrônica, conforme previsto no artigo 4º, parágrafo 

terceiro, da Instrução CVM 625;  

 

(iii) Observado o disposto na Instrução CVM 625, e, de acordo com o item (ii), os Titulares 

de CRA deverão encaminhar, à Securitizadora e ao Agente Fiduciário, para os e-mails 

juridico.ops@vert-capital.com, ri@vert-capital.com e assembleias@pentagonotrustee.com.br, 

cópia dos seguintes documentos: 

 

(1) quando pessoa física, documento de identidade; 

 

(2) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem 

a representação do titular de CRA; e 

 

(3) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos 

para sua representação na AGT, obedecidas as condições legais, com reconhecimento de firma 

ou abono bancário ou ainda, na ausência destes, acompanhados de documento de identidade 

com foto do signatário outorgante. 

 

(iv) Com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos da AGT, os 

documentos mencionados no item (iii) acima podem, a critério do Titular de CRA, ser 

depositados na sede da Securitizadora, preferencialmente, até 2 (dois) dias úteis antes da data 

prevista para a realização da referida AGT;  

 

(v) Nos termos do art. 3º, inciso I da Instrução CVM 625, os Titulares de CRA poderão enviar 

sua Instrução de Voto previamente à AGT, devendo, para tanto, preencher o modelo do 

Instrumento Particular de Procuração e Orientação de Voto à Distância, disponível no site da 

Securitizadora: https://ri.vert-capital.com/#/detalhes/9/15 (www.vert-capital.com; Emissões; 

Buscar: Cavalca Trading; Documentos: Assembleias; Orientação de Voto à Distância – AGT 

03/02/2022). 

 

(vi) Os Titulares de CRA poderão enviar seu voto de forma eletrônica previamente à AGT, 

por meio do envio de procuração com orientação expressa de voto nos exatos termos da 

ordem do dia, em que o Titular de CRA deverá orientar expressamente o procurador a votar 

favoravelmente, contrariamente ou abster-se quanto à matéria da ordem do dia. Referida 
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procuração deverá ter sua cópia digitalizada enviada por correio eletrônico para 

juridico.ops@vert-capital.com, ri@vert-capital.com e assembleias@pentagonotrustee.com, até 

o horário da AGT, e deverá ser acompanhada do documento de identidade do outorgante, 

contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, 

contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com firma reconhecida 

sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Referidas orientações expressas de 

voto recebidas regularmente por e-mail, conforme os termos acima estipulados, serão 

computadas para fins de apuração de quórum, o qual que levará também em consideração 

eventuais votos proferidos durante a AGT; e 

 

(vii) Após o horário de início da AGT, os Titulares de CRA que tiverem sua presença verificada 

em conformidade com os procedimentos acima detalhados, poderão proferir seu voto na 

plataforma eletrônica de realização da AGT, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo 

para fins de apuração de votos. Caso não seja possível manifestar seu voto por meio da 

plataforma eletrônica de realização da AGT, o Titular de CRA poderá manifestar seu voto por 

correio eletrônico enviado para: juridico.ops@vert-capital.com, ri@vert-capital.com e 

assembleias@pentagonotrustee.com. 

 

Informações adicionais sobre a AGT ora convocada e a matéria constante da ordem do dia 

acima podem ser obtidas junto à Securitizadora, localizada na cidade de São Paulo/SP. 

 

São Paulo, 14 de janeiro de 2022 

 

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


