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CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO 

CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 
NIRE 35300151402 

 
 

FATO RELEVANTE 
 
 
A CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, com sede em São Paulo, Capital do 
Estado, na Avenida Paulista, 1.439, 2ª Sobreloja, Cerqueira César, inscrita no CNPJ nº 
02.105.040/0001-23 (“CIBRASEC” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução 
CVM n.º 358/2002, conforme alterada, e à Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante da 
Companhia, vem a público informar que em 18 de dezembro de 2013, determinado número de 
acionistas (representando mais de 75% do capital social da Companhia), aderiu ao 3º 
Aditamento de 04 de julho de 2013 do Acordo de Acionistas datado de 13 de setembro de 
2004 (“3º Aditamento”).  
 
O 3º Aditamento introduz as seguintes modificações no Acordo de Acionistas: (i) inclui, no 
conceito de “Ações”, quaisquer títulos, direitos ou interesses conversíveis em ações, de 
forma a que os “Bônus de Subscrição”, que permanecerem em poder dos acionistas, não 
poderão ser transferidos a terceiros sem observar as mesmas condições estabelecidas no 
acordo para as “ações”; (ii) estabelece que quando a intenção do acionista for vender as ações 
que excedem o percentual máximo de 9,99% previsto no Estatuto, não se aplica a 
obrigatoriedade de venda integral das ações por ele detidas; e (iii) estabelece que não será 
aplicável o direito de preferência, previsto no Acordo de Acionistas, quando a venda dessas 
ações excedentes for efetuada à companhia. 
 
O 3º Aditamento ao Acordo de Acionistas da Companhia encontra-se arquivado na sede da 
CIBRASEC, e será disponibilizado ao mercado através do sistema IPE da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), e posteriormente, quando da reapresentação das Informações Anuais – 
IAN à CVM, no prazo regulamentar. 
 

São Paulo, 18 de dezembro de 2013 
 
 

ONIVALDO SCALCO 
Diretor de Relações com Investidores 

 


