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São Paulo, 21 de setembro de 2021. 

 

 

Ref.: Resumo e justificativa sumária dos votos proferidos pelo Gestor dos Fundos em Assembleia 
Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 15ª Emissão da Planeta 
Securitizadora S.A., realizada em 08.09.2021.  

 
 

Prezado(s) Sr.(s) Cotista(s), 

 

O Banco Alfa de Investimento S.A. (“Banco Alfa”), na qualidade de Administrador/Gestor dos fundos 
de investimento abaixo relacionados (“Fundos”), em atendimento ao disposto na Política de Exercício de Direito 
de Voto dos Fundos, vem pela presente, apresentar o resumo dos votos proferidos pelo Gestor dos Fundos na 
Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 15ª Emissão da 
Planeta Securitizadora S.A., realizada em 08.09.2021. 

 
FUNDOS CNPJ/ME 

Alfa Investor 197 - Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado - 
Investimento no Exterior - Investidor Profissional 

12.993.338/0001-70 

Alfa Fei - Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado - Investidor 
Profissional 

15.441.465/0001-55 

Alfa Gemini Master – Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa 
– Crédito Privado 

33.422.113/0001-34 

Alfa Mix – Fundo de Investimento Renda Fixa – Longo Prazo 02.733.791/0001-94 
Alfa Polaris – Fundo de Investimento Renda Fixa – Crédito Privado 30.056.825/0001-99 
DMJP – Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado – Investidor 
Profissional 

28.504.495/0001-05 

RF Truck – Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado – Investidor 
Profissional  

36.368.438/0001-74 

 

Segue descrição da pauta da Assembleia, bem como o voto proferido pelo Gestor do Fundo: 

 

Ordem do Dia da Assembleia Geral: 

i. aprovar a proposta de concessão de anuência prévia para que a Devedora possa garantir a operação de 
emissão das Debêntures com: (a) cessão fiduciária de recebíveis de titularidade da Devedora; (b) alienação  
fiduciária de marca de titularidade da Devedora; (c) alienação fiduciária de imóvel de titularidade da Devedora; e  
(d) alienação fiduciária de equipamentos de titularidade da Devedora, conforme informado em carta Instrumento 
Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, Em Série Única, Para Colocação Privada, da J. Macêdo S.A., sem a incidência de qualquer 
penalidade no âmbito dos CRA e das debêntures que compõem seu lastro; e 

 

ii. aprovar, caso o item (i) acima seja aprovado, a autorização para a assinatura pela Emissora na qualidade 
de debenturista da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 
em Série Única, emitida pela Devedora, de instrumento que autorize a Devedora a participar de operação de 
securitização lastreadas nas Debêntures e a constituir as garantias discutidas nesta ordem do dia, bem como os 
demais instrumentos necessários para a devida formalização das deliberações tomadas nesta assembleia. 

 

Deliberações adotadas na Assembleia Geral:      

i. Aprovaram a proposta de concessão de anuência prévia para que a Devedora possa garantir a operação 
de emissão de Debêntures com: (a) cessão fiduciária de recebíveis de titularidade da Devedora; (b) alienação 
fiduciária de marca de titularidade da Devedora; (c) alienação fiduciária de imóvel de titularidade da Devedora; e 
(d) alienação fiduciária de equipamentos de titularidade da Devedora. 



 

SAC: 0800 772 3343 – e-mail: sacbancoalfa@alfanet.com.br / Ouvidoria: 0800 722 0140 - e-mail: ouvidoria@alfanet.com.br.  
Exclusivo para deficientes auditivos e de fala: SAC: 0800 770 5244 / Ouvidoria: 0800 770 5140. 

 

A deliberação do item ‘i’ foi aprovada por 50,07% (cinquenta inteiros e sete centésimos por 
cento) dos Titulares de CRA em circulação, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções.  

 

ii. aprovaram a assinatura, pela Emissora, na qualidade de debenturista da 4ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, emitida pela Devedora, de 
instrumento que autorize a Devedora a participar de operação de securitização lastreadas em Debêntures e a 
constituir as garantias discutidas nesta ordem do dia, bem como os demais instrumentos necessários para a 
devida formalização das deliberações tomadas nesta assembleia. 

A deliberação do item ‘ii’ foi aprovada por 50,07% (cinquenta inteiros e sete centésimos por 
cento) dos Titulares de CRA em circulação, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções.  

 

O GESTOR, exercendo o seu direito de voto, optou por aprovar todos os itens propostos na 
Ordem do Dia conforme acima elencado.  

 

Caso necessite de mais informações, por favor, contate seu Executivo de Relacionamento ou ligue para 
o ALFALINE: 4004-3344 (principais cidades) ou 0800 - 7253344 (RJ e demais localidades). 

 

Cordialmente, 

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.  

ADMINISTRADOR 


