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TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 

CNPJ nº 26.609.050/0001-64 

NIRE: 35.300.498.119 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2017 

 

Senhores Acionistas, 

 

A Administração da Travessia Securitizadora S.A. (“Companhia”), nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), vem apresentar a V. Sas. a seguinte 

proposta, a ser apreciada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia (“AGO”), a ser realizada, em 

primeira convocação, no dia 28 de abril de 2017, às [09:00 horas], na sede social da Companhia, localizada 

na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, Conjunto 43, sala 05, República, na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, observada a legislação societária vigente e as disposições do Estatuto Social da Companhia. 

 

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da 

Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do Parecer 

dos Auditores Independentes. 

 

A proposta da Administração da Companhia é pela aprovação do Relatório de Administração, bem como 

das Demonstrações Financeiras do exercício de 2016, acompanhadas das suas respectivas notas explicativas 

e do parecer dos auditores independentes, que aprovaram o balanço de 2016, sem ressalvas. 

 

(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos. 

 

No tocante à destinação dos resultados, a Companhia não apresentou resultados neste exercício, visto que 

foi constituída no último trimestre de 2016, sendo que seu registro de emissor na Categoria B foi concedido 

pela CVM em 09 de fevereiro de 2017. Desta forma, até a data de elaboração das Demonstrações 

Financeiras de 31 de dezembro de 2016 estava em fase pré-operacional, restando, desta forma, prejudicada a 

deliberação prevista no inciso ii do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações. 
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Os documentos e informações prévias à realização da AGO, conforme dispõe o artigo 21, VIII da Instrução 

da CVM nº 480/09, abaixo relacionados, estão disponíveis na sede da Companhia e em seu site mantido na 

rede mundial de computadores, a partir desta data: 

 

(a) Relatório da Administração sobre os negócios sociais e principais fatos administrativos no exercício, que 

será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Dia até 05 (cinco) dias antes da data 

marcada para a realização da AGO; 

 

(b) Cópia das Demonstrações Financeiras, que será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 

no Diário de Notícias de São Paulo até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização da AGO; 

 

(c) Comentário dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia; 

 

(d) Relatório dos administradores independentes, que será publicado no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo e no Diário de Notícias de São Paulo até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização da 

AGO; e 

 

(e) Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP). 

 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 

DA TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 


