
TRAVESSIA SECURIIIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS xxII S.A.

CNPIME no ut0.997.635/0001-20

NIRE 35.300.565.444

ATA DA REUNrÃO DO COilSELHO DE ADMTNTSTRAçÃO
REALüZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

1, DATÀ HORA E LOCAL: No dia 29 (vinte e nove) de abril de 2022, às 09h00, na sede social

da TRAVESSIA SECURTTIZADORA DE CRÉDITOS FIilANCEIROS XXII S.A. (.C.ompanhia'),
localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, no 600, conj.44,
Sala 13, Itaim Bibi, CEP 04532-001.

2. COXVOCÁCÃO E PRESENCA: Dispensada a convocaçãq em face da presença de todos os
membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.

3. UE§A: Presidente: Vínicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretária: Thais de Castro
Monteiro.

4, ORDEM DO DIA: Nos termos do Artigo 18, inciso (v) do Estatuto Social da Companhia,
examinar, discutir e deliberar sobre sobre:

4.1, o Relatorio da Administração, as contas dos administradores e as demonstrades
financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relati\ros

ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

4.2. a destinação do lucro líquido do exercício; e

4.3. a autorização à Diretorla para prática de todos os atos necesúrios à efeti\6ção das

deliberações tomadas nos termos da presente ata,

5. DELIBETTACõES:

5.1. Por unanimidade de votos e sem quaisquer restriÉes ou ressalras, os Conselheiros

decidiram:

(D Recomendar à Assembleia Geral a aprovação do Relatório da Administração,
das contas dos administmdores e das demonstra6es financeiras da Companhia,
acompanhados do parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social

encerrado em 31 de dezembrc de 2021; !,
(ii) Recomendar à Assembleia Geral que em face do valor apurado no exercício /\
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 0,00 (zero reais), V



6.

não destinar yalores à constituiÉo de reserva legal e à resenra de contingências, nem

distribuir dividendos.

(iaD Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à efetivação das

deliberações tomadas nos termos da presente ata.

E CERRAI,IEÍITO:

6.1. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada

pelos membros da Mesa e pelos conselheiros presentes à Assembleia. Mesa: Presídente:

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretária: Thais de Castro Monteiro. Conselheiros

Presentes: Vinícíus Bernardes Basile Silveira Stopa, Maria Regina Basile Stopa e Mariana

Bernardes Basile Silveíra Stopa Bernardi.

Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro proprio.

Thais de Castro ilonteiÍo
*oetáriaPrútdente



AÍ{EXO I
RELATóRrO DA ADtUiltSTRAçÃO DO PEÚODO

A administração da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros )Ofi S.A. Ccompanhial
apresenta o Relatório da Administração em conjunto com as anexas demonstrações financeiras e

parecer dos auditores independentes da Companhia, referentes ao perírado compreendido entre 21

de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021. O Relatório da Administração deve ser lido em

conjunto com as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas Notas Explicati\ràs.

1, CONSIDERAçõESGERAIS

A Companhia tem por objeto social: (i) a aquisição e securitização de crájitos, desde que

enquadmdos no artigo 10 da Resolução 2.686 ('Créditos Financeiros'); (ii) a emissão e colocação
privada ou junto ao mercado financeiro e de câpitais, de qualquer título de credito ou valor mobiliário

compatível com suas atividades, respeitados os trâmites a legislaÇo aplicavel; (iii) a realização de

negocios e a prestação de serviços relacionados às opera@s de securitização de créditos

supracitadas; e (iv) a realização de opera@ de hedge em mercados de derivativos visando à

cobertura de riscos na sua carteira de cráiitos.

2. COí{TEXTOOPERACIONAL

A Companhia foi constituída em 25 de fevereiro de aOZL, por meio de sua Assembleia Geral de

Constituição.

3. OUTRASTÍ{FORUAçõES

Tendo em vista o seu enquadramento no artigo 294 da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia

deixa de publicar os documentos de que tratam a Ordem do Dia da presente Ata, incluindo este

relatório, a cópia das demonstmções financeiras e o parecer dos auditores independentes, bem

como demais documentos pertinentes,

A Administração

tl
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ANEXO II
DEMOilSTRAçõES FINANCETRAS

I
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Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXll S.A.

Demonstrações financeiras

Período de 21 de janeiro de 2021 (data da constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021 .
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Relatório da Administração

Aos Senhorcs Acionistas.

Atendendo às disposiçôes legais e estatutárias, a Administração da TRAVESSIA SECURITIZADORA DE

CREDITOS FINANCEIROS XXll S.A. ("Companhia" ou "Travcssia Securitizadora") apresentaJhes o

presenre Relatório da Administração e as Demonstrações Financeira dc 202 l, elaboradas pela Baker Tilly

4Partners Auditores Indepcndentes S.S. Esclareccmos quc as Demonstrações Financciras foram prcparadas

de acordo com as práticas contábeis adotâdas no Brasil. que incluem as normas introduzidas pelos

pronunciamcntos, orientações e interpÍetaçôes técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),

aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), obsenando as nornas da Comissão de Valores

Mobiliários ("CVM") e as diretrizes contábeis emanadas da Lei n'6.404, de l5 de dezembro de 1976.

conforme alterada ("Let n" 6.404/'76").

l. Contexto Operecional

A Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXll é uma sociedatle por ações constituída em 25 de

janeiro de 2021, de acordo com a Lei f 6.404176 e demais leis brasileiras. A companhia possui dois

acionistas: a Travessia Assessoria Financeira Ltda., inscrita no CNPJ,4úF sob o n" 26.264.2i710001-7i e

o Sr, Vinicius Bemardes Basile Silveira Stopa, inscrito no CPF/MF sob o n.218.718.5ó8-09, que além de

acionista atua como Diretor Presidente da Companhia.

A Companhia tem como objeto social: (i) a aquisição e securitização de creditos, desde que enquadrados no

artigo 1' da Resolução 2.686 ("créditos Financciros"); (ii) a emissão e colocação privada ou junro ao

mcrcado financeiro e de capitais, de qualquer titulo de crédito ou valor mobiIiário compatível com suas

atividades, respeitados os trâmites a lcgislaçào aplicáveJ: (iii) a rcalização de negócios e a prestação de serviços

relacionados às operações de securitizaçâo de créditos supraciladas; e (iv) a realiz-ação de operaçôes de hedge

em mercados de derivativos visando à cobeÍura de riscos na sua carteira de créditos.

A Companhra sc reuniu nas seguintes datas para:

a. Em 2l/01/2021 , para realizar a constituiçào da Companhia; e

b Em 19/04/2021. para realizar a abeíura de capital da companhia e a submissào do pedido de

regisrro de companhia abena emissora de valores mobiliános na "Categoria B" perante a Comissào

de valores Mobiliários ("cVM"), além da refoma e consolidaçào do estatuto social da companhia

e deliberar sobre a Política de Divulgaçâo de Informações.

2. Condições econômicas da Companhia em 2021

Nào é possívcl indicar as condições econômicas da Companhia, visto quc na data dcste Rclarório de
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Adnrinistração, a Companhia se encontra em fase pré-operacional.

2.1 Política de reinvestimentos de lucros e distribuição de dividendos

A destinação do lucro liquido do exercício se dará da seguinte forma:

(i) 5% (cinco por ccnto) será aplicado na constituição de reserva lcgal, observado que não poderd

exceder 20% (vinte por cento) do capital social;

(ii) pagamento de dividendo mínimo obrigatório; e

(iii) pagamento de dividendos extraordinários, caso aprovado pela Asscmbleia Geral.

O saldo remanescente, depois de atendidas as cxigências legais, terá a destinação determinada pela

Assembleia Geral.

Scrá distribuído, em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório pela Compaúia, o
rnontante correspondentc a 10oÁ (dez por cento) do lucro líquido do cxercício ajusÍado nos termos do
inciso I do aÍÍigo 202 da Lei das Sociedades por Açôes.
2,2 Emissão de DÍvidas

A companhia não emiliu ou adquiriu quaisquer outros títulos de dívida, e lambém nâo possui contratos de

empréstimos e financiamentos com outras instituições lmanceiras.

3. Investimentos em sociedades coligadas e/ou controladas

Â Companhia não possui participação em nenhuma outra sociedade.

4. Projetosdesenvolüdos

Nâo é possível indicar projetos desenvolvidos pela companhia, visto que na data deste Relatóno de

Administração, a Compaúia se encontra em I'ase pré-operacional.

5. Informaçôes sobre a prestação, pelo auditor independente ou por partes a ele relacionadas, de

qualquer serviço que não seja de auditoria externa

A Companhia contratou o auditor independente apenas para a prestaçào do serviço de auditoria extema,

cvitando assim, qualqucr tipo de conflito de intercssc.

6. Perspectivas

Para o ano de 2022, a Compaúia pretende focaÍ na realização de novos negócios e a prestação dc serviços

relacionados às operaçôes de securitização de títulos de créditos, além da realização de operações de hedgc

em mercados de derivativos visando à çobertura de riscos na sua carteira cle créditos.

Esclarecemos, por fim, que este Rclatório da Administraçâo é paÍe rnregrante das Demonstrações

Financeiras.



DocuSign Envelopo lD: 9187908E-AF7E-42CF-8524-90AD7444F60C

São Paulo, 3 I de dezembro de 2021-

l-O-tat rV
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Diretor Presidente
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L ui s enrYp'§&liiffi'd'Pas so s

Diretor de Relações com Investidores
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y' Travessia
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXII S.A

CNPJ: 40.997.635 IOOOI -2O

São Paulo, 14 de marco de 2022.

Aos acionistas da

Travessia SecuritizadoÍa de Créditos Financeiros XXll S.A.

Senhores Acionistas,

A Administração da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXll S.A., em

cumprimento às disposições legais e estatuáíias, submete à apÍeciação de V.Sas as

Demonstrações Financelras acompanhadas do Relatório dos Auditores lndependentes

relativas ao exercício Íindo 31 de dezembro de 2021.

A Companhia está em processo de obtenção de registro na CVM - Comissão de Valores

Mobiliários e, portanto, náo realizou nenhum evento.

Em atendimento a insti.ução no 38í de 14 de janeiro de 2003, inÍormamos que a empresa

Baker Tilly 4Partners auditores independentes S/S foi contÍatada pela Companhia, para

a prestaçáo de serviços de auditoria externa relacionados aos exames das

demonstrações Íinanceiras de 31 de dezembro de 2021. Ressaltamos que a Baker Tilly

4Partners auditores independentes S/S não prestou nenhum oulro serviço para

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXll S.A. alem de auditoria externa.

Atenciosamente,

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXll S.A.

í-úú?rn
I M tt4ln^r f,ow

r-u i s e rr ii-ipÊtâliiffi ã P"""o"

DiÍetor de Relações com lnvestidores
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Decleração dos Diretores sobre as Demonstrâçõ€s Finânceiras

Eu, Vinicius Bemardes Basile Silveira Stopa, com endereço comercial na Citlade de Sâo
Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandcira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Itatm Bibi,
CEP 04,532-001, DECLARO, na qualidade dc Diretor Presidenre da Travessia
Securitizadora de Créditos Financeiro XXII S.A; sociedade por ações com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de Sào Paulo, rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, Itaim Bibi,
CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF n' 40.997.635/0001-20 (Companhia"), nos rermos
do incisos V e VI do parágrafo l'do artigo 25 da Instrução CVM n. 480. dc 7 de
Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Compaúia: (i) revi,
discuti e concordei com as demonstrações financeiras da Companhia referente ao
exercício social encerrado em 3 I de dezembro de 2021 .

São Paulo, l4 de março de 2022.

,-*-v
I tt^aru 5fu,

Vinierus ít R#Bttile Siiveira Sropa

Diretor Presidente

Declaração dos Dirctores sobre as Demonstrações Financeiras

Eu, Luis Philipe Camano Passos, com endereço comercial na Cidade de São paulo, Estado
de São Paulo, na rua Banderra Paulista, 600, conjunto zl4, sala 4, Itaim Brbi, CEp 04.532-
001, DECLARO, na qualidade de Diretor de Retações com Investidorcs da Travcssia
Securitizadora de Créditos Financeiro XXII S.A; sociedade por ações com sede na Cidade
dc Sâo Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandeira paulista, 600, conjunto 44, Itaim Bibi,
CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF n. 40.997,635/000 t -20 (Companhia ), nos termos
do incisos V e VI do parágrafo l'do artigo 25 da Instrução CVM n" 480. de 7 de
Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Compaúia: (i) revi,
discuti e concordei com as demonstrações financeiras da Companhia referente ao
excrcício social encerrado em 3 I de dezcmbro de 2021.

São Paulo, l4 de março de 2022.

(-ú>.*
I bt ll'Á* (t *t ?ss

Luis P Êiliptr€urdro Passos

Diretor de Relações com Investidores
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Declaração dos Diretores sobre es I)emonstrações Financeiras

Eu, Camila Maria Oliveira, brasileira, com endereço comercial na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na rua Bandcira Paulista,600, conjunto 44, sala 4, Itaim Bibi, CEP
04.532-001. DECLARO, na qualidade de Diretora Sem Designaçâo Específica
Investidores da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiro XXII S.A; sociedade por
açôes com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandcira Paulista, 600,
conjunto 44, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF n" 40.997.635/0001-20
(Companhia ), nos termos do incisos V e VI do parágrafo l'do aÍigo 25 da Instmção
CVM n' 480, de 7 de Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores ü
Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as demonstraçôes financeiras da Companhia
referente ao exercício social encerrado em 3 I de dezembro de 2021.

São Paulo, 14 de março de 2022.

(rrdr-t'Uru Ni'Ai1

Dirctora Sem Dcsignação Específica

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Eu, Thais de Castro Monteiro, com endereço comercial na Crdade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Iraim Bibi, CEP 04.532-
001, DECLARO, na qualidade de Diretora de Compliance da Trar.essia Securitizadora de
Créditos Financeiro XXII S.Al sociedade por ações com sede na Cidade de Sào paulo,

Estado de Sào Paulo, rua Bandeira Paulista. 600, conjunto 44, Itaim Bibi, CEP 04.532-
001, inscrita no CNPJ/MF n" 40.997.635i0001-20 (Cornpanhia ), nos termos do incisos
V e VI do parágrafo 1'do arligo 25 da Instrução CM\{ n" 480, de 7 de Dezembro de
2009, quejuntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei
com as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021 .

São Paulo, 14 de margo de 2022.

f-ú-'..tr
1 Il'^t l, bf'z kr^hrr

Thais àr.6 lftlffitrrciro

Diretora de Compliance

Cami
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras

AoS
Administradores e Acionistas da
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXll S.A.
São Paulo - SP

Opinião sobre as demonstraçóes financeiras

Examinamos as demonstrações financeiras da Travessia Securitizadora de Créditos
Financeiros XXll S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2021 , e suas respectivas demonstraÇões das mutaÇões do patrimônio
Iíquido e dos fluxos de caixa para o período de 21 de janeiro de 2021 (data de
constituição da Companhia) a 31 de dezembrc de 2021, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opiniáo, as demonstrações Íinanceiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXll S.A., em 3i de dezembro de
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 21
de janeiro de 2021 (data de constituição da Companhia) a 31 de dezembÍo de 2021 , de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião sobre as demonstrações financeiras

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conÍormidade com tais normas, estão descritas
na seçáo a sêguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras". Somos independentes em relação a Companhia, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no código de Ética proÍissional do
contador e nas normas profissionais emitidas pelo conselho Federal de contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufictente
fundamentar nossa opinião.

com essas normas.
e apropriada para
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Principais Assuntos de Auditoria ("PAA")

Com exceção do assunto descrito na seção "Base para opinião", não existem principais
assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.

Responsabilidade da Adminisúação e da governança pelas
demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações Íinanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboÍaçâo de demonstraçôes financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstraçôes financeiras, a Administração e responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboraÇão das demonstrações financeiras, a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operaçõês.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações Íinanceiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável e um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria Íealizada de acordo com as noÍmas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorgões relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
Íazoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações fi nanceiras.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
fi nancei ras-Conti nuação

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:

. ldentiÍicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtivemos êvidência de auditoria apropriada e suficiente para Íundamentar nossa
opinião. O risco de não detecÇão de distorÇão relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode ênvolvêr o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representaÇões falsas
intêncionais;

o Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opiniâo sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia;

o Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

o Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administraçâo, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
signiÍicativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
ou incluir modificaçáo em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas;
Nossas conclusôes estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas ate a
data de nosso Íelatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;

r Avaliamos a apresentação geÍal, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financei[as representam
as correspondentes transaçôes e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durantê nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de maryo de 2022.

Baker Tilly 4Partners Auditores lndependentes S.S.
cRC 2SP-031.269/0-1

Baker T lly 4Partners aluando como Baker Trlly é membro da rede global da Baker Trlly nternatronal Ltd , cujos rnembros
são pessoas luridicas separadas e rndependenles.
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Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXll S.A.

Balanço patrimonial
Em 3í de dezembro de 2021

(Valores expressos ern milhares de Reais)

Atlvo

Atlvo circulanle

Caixa e equivalentes de caixa

Total do ativo circulante

Total do atlvo

As notag erpllc€tlvâg da administràção são pa,io lntggrantg das dgmonsfaçóG Ílnâncat.a§.

Notas

3

31t12t2021



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XX!! S.A.

Balanço patrimonial
Em 3í de dezembro de 2O21

(ValoÍes expressos em milhaíes de Reais)

Passivo o pat.lmônlo liquldo

Patrlmônlo liquldo

Capitalsocial

Total do p€t,imônlo liquldo

Total do pas§lvo € patrlmônlo liquldo

Iotas 71t12J2021

4.1

As notas expllcativas da admlnist..ção sáo pans integrantg das dgmonstrôçóes flnancolias.



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXll S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Período de 21 de janêiro dê 2021 (data constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2021

(Valorcs erpÍessos em mrlhâÉsde Reais)

CBpliEl lociâl
LucíG e projulzoa

.cumuladoB
Totãl do pat imônio

liquido

Saldo! lnlciais

lnlêgralizâçao de capitâl

Rêsullâdo liquido do peÍiodo

SaldG.m 3í dê dezembÍo dô m2l

A3 nolr! oxpllcaüv.3 da âdmini§EeÉo são psrta htegrântâ dâs demoflsEaçóes hnsncetlâs,

1 1



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXll S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

Período de 21 de janeiro de 2021 (data constituição da Companhia) a 31

de dezembro de 2021

(Valores expÍessos em mílhares de Reais)

Oe 2110112021

a 31112,12021

Atlvldados opeÍaclonais

Píejulzo do período

Aumênto/(redução) no passivo:

Contas a pagar

Obígações tÍibutáÍias

Fluxo de caixa liquido pÍov€ni€nt€ dag atlvldades opsracionais

Oas atlvidades de financiamento com sóclos

lntegÍalização de capital

Fluxo de câixa provonigntg das attuldadeE ds llnanclamsnto

Aumonto de caixa e equivalontG de calxa

Caira I equivalontes de caira

No inicio do peÍíodo

No fnaldo período

Aumgnto ds caixa ê êquivalentes dg calxa

As nolas explicativas da admlnlsiração sâo parte intêgrãnte das dsmonatEçó99 tinancoirás.
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Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXll S.A.
Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias
Para o período de 2í de janeiro de 2021 (dala de constituição da Companhia) a 31 de
dezemúo de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando mencionado de outÍa
forma)

1. Contextooperacional

A Travessia SecuÍitizedora de Créditos Financeiros XXll S.A. (,,Companhia,,),
foi constituída por meio da Assembleia Geral de ConstituiÇão, realizada no dia 21
de janeiro de 2021.

A Companhia tem por objeto social: (i) A aquisição e securitizaÇão de creditos,
desde que enquadrados no artigo 1o da Resolução CMN no 2.686/2000 ("Créditos
Financêiros"); (ii) A emissão e colocação privada ou junto ao meÍcado financeiro
e de capitais, de qualquer título de crédito ou valor mobiliário compatível com suas
atividades, respeitados os trâmites a legislação aplicável; (iii) A realização de
negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização
de créditos supracitadas, (iv) A realizaÇão de operações de hedge em mercados
de derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos.

1.1 lmpactos do COVID-í 9

Em atendimento ao Ofício Circular SNC/SEP 02l2O2O da CVM, a
Companhia analisou e não identificou quaisquer alterações significativas na
operação. Os possíveis impaclos econômicos esperados foram
devidamente amenizados com intensificação de cobrança dos Íecebíveis,
além de revisão dos cálculos de provisão para perdas que foram ajustados
paÍa que possam demonstrar os efeitos de inadimplência considerando os
impactos do COVID-19 na elaboração das informações contábeis
intermediárias. Ainda sob os possíveis efeitos da reduÇão ao valor
recuperável nas informagões contábeis intermediárias, estes decorrem da
perda estimada e incorrida por parte do devedor da operação, tendo sua
contrapartida direta o valor presentê das obrigaçóes com investidores da
securitização.

Assim, no contexto das operaÇões de securitizâção, não há riscos de
creditos que possam ser assumidos no âmbito da Companhia e
consequentemente, sobre suas demonstraçôes Íinancei[as.

A AdministraÇão revisou os possíveis impactos e concluiu que não existe
ajustes ou considerações a serem realizadas nas informações contábeis
findas em 31 de dezembro de 2021 .
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Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXll S.A.
Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias
Para o período de 2í de janeiro de 2021 (data de constituiçáo da Companhia) a 31 de
dezembro de 202í
(Valores expressos em milhares de Reais (Rg), exceto quando mencionado de outra
forma)

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras
intermediárias e principais práticas contábeis adotadas

Autorização

Em coníormidade com o Artigo 25, § 1o, incisos V e Vl da lnsÍução CVM
no 480/09, os Diretores declaram que reviram, discutiram e aprovaram as
informações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores
independentes em 14 de março de 2022.

Base de apresentação

As presentes demonstraÇôes financeiras da Companhia foram elaboradas e
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(cPC)

As demonstrações contábeis são apresentadas em valores expressos em
milhares de Reais, que é a moeda funcional da Companhia.

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstraÇões
financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser
registrado nas demonstraÇões financeiras. ltens significativos sujeitos a
essas estimativas e premissas pode incluir entre outros a avaliaçâo dos
ativos financeiros pelo valorjusto e pelo método de ajuste a valor presente,
análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de
liquidação duvidosa, assim como da análise dos demais riscos para
determinação de outras provisões, inclusive para Iitígios e riscos.

A liquidaçáo das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores significativamente divergentes dos registrados nas
demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa
periodicamênte, não superior a um ano.

As demonstrações financêiras foram preparadas utilizando o custo histórico
como base de valor, exceto pela valorizaçáo de certos ativos e passivos
como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

Apuração do resultado

A Companhia encontra-se em fase pré-operacional, não tendo apresentado,
até a presente date, resultado operacional.

2.1.

2.3.
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Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXll S.A.
Notas explicativas da Administração às informaçÕes financeiras intermediárias
Para o período de 2í de janeiro de 2021 (data de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando mencionado de outra
forma)

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras
e principais práticas contábeis adotadas-Continuação
2.4. lmposto de renda e ContÍibuição social

A provisão para imposto de renda é constituída com base no lucro real
(tributável) à alíquota de í5%, acrescida do adicional de 10% e a provisão
para contribuiçáo social à alíquota de 9%, conforme legislaÇão em vigor. A
Companhia não constituiu créditos tributários, estes seráo reconhecidos
somente quando houver perspectiva consistente de sua realização.

2.5. Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a Íinalidade de atender a
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros
fins, A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação Íinanceira
de conversibi[dade imediata em um montante conhecido de caixa e estando
sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando
tem vencimento de curto prazo, como por exemplo, três meses ou menos, a
contar da data da contratação.

2.6. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que
seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor da Companhia
e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é
reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para laquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são regislradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como citculantes quando sua
realização ou liquidação é provável que ocoÍra nos próximos 12 meses.
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.



Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXll S.A.
Notas explicaiivas da Administração às informações financeiras intermediáÍias
Para o período de 2í de janeiro de 2021 (dala de constituição da Companhia) a 3í de
dezembÍo de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando mencionado de outra
forma)

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras
e principais práticas contábeis adotadas-Continuaçáo
2.7. lnstrumentos financeiÍos

Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor justo,
acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo Íinanceiro que não seja
pelo valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo flnanceiro ou
passivo financeiro- Sua mensuÍação subsequente ocorre a cada data de
balanço de acordo com a classiÍicaÇão dos instrumentos financeiros nas
seguintes categorias:

(i) Custo amortizado;
(ii) Valor justo por meio do resultado;
(iii) Valor justo por meio do resultado abrangente.

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido e
apresentado no balanÇo patrimonial quando há um direito legal de
compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidáJos em uma
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O
direito legal não deve ser contingêntê êm eventos futuros e deve ser
aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência,
insolvência ou falência da emprêsa ou da contraparte.

2.7.í. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
são ativos financeiros mantidos principalmente com a finalidade ativa
e frequente de negociação no curto prazo. É designado pela
Companhia, no reconhecimento inicial, como mensurado ao valor
justo por meio do resultado.

2.7.2. lnstrumentos financeiÍos mantidos até o vencimento

Os instrumentos financeiros mantidos até o vencimento são ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis
com vencimentos definidos e para os quais a Companhia tem
intenção positiva e capacidade de manteÍ até o vencimento. São
avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos
auferidos em contrapartida ao resultado do exercício.

2.7.3. Empréstimos e recebíveis

São classificados como empréstimos e recebíveis os ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis
que não são cotados em mercado ativo.

13



Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXll S.A.
Notas explicativas da Administração às informaçóes financeiras intermediárias
Para o período de 21 de janeiro de 2021 (dala de constituiÇão da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais (Rg), exceto quando mencionado de outra
Íorma)

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras
e principais práticas contábeis adotadas-Continuaçáo

2.8. Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interprêtaçôes de
pÍonunciamentos emitidos pelo IASB e CPC

A Companhia não adotou antecipadamente as IFRSs novas e revisadas a
seguir, já emitidas e ainda não vigentes:

Aplicável a períodos anuals
Pronunciãmento
Alleíaçóes à IAS 1

Alterações à IFRS 3
AlteraçÕes à IAS 16
AlleÍaçóes à IAS 37
lúelhorias Anuais ao
Ciclo de IFRSS 2018
- 2020

01t01t2023
01t01t2022
01t01t2022
01t01t2022

01t01t2022

como ciÍculanles ou Nào Cúculantes
ReíeÍência à Estrutura Conceilual.
lmobrlizado - Recursos Antes do Uso PÍetendido.
Contralos Onerosos - Custo de Cumpnmenlo do Contralo.
Aherações à IFRS 1 - Adoção lnicialdas Normas lnternacionais
de Contabrlidade. IFRS I - hstrumentos Financeiros e IFRS 16 -
Anendamentos.

A Administração está avaliando potenciais impactos e, neste momento, não
se espera que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto
relevante sobre as informações Íinanceiras da Companhia em períodos
futuros.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Ooacriçáo 31t12J2021
Caixa
Total

4. Patrimônio líquido

4.'1. Capital Social

O capital social subscrito da Travessia Securitizadora de Créditos
Financeiros XXll S.A., em 3í de dezembro de2021, é de Rg í, divididos em
500 (quinhentas) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e
sem açóes em tesouraria.

Em 31 de dezembro de 2021 o capital social estava totalmente integralizado
pelos seus acionistas no montante de R$ 1 .

4.2. Reserva legal

A reserva legal é constituída anualmente como destinaÇão de 5% do lucÍo
líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva
legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá
ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.
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Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXll S.A.
Noias explicativas da Administração às informaçóes financeiras intermediárias
Para o período de 2í de janeiro de 2021 (data de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando mencionado de outra
forma)

4. Patrimônio líquido-Continuação

4.3. Dividendospropostos

Feitas as necessárias anotaÇões dos lucÍos líquidos apurados no balanço
anual deduzir-se-ão:

. 5% (cinco por cento) para constituição de Reserva Legal, ate alingü 2oyo
(vinte por cento) do capital social;

. í0% do lucro líquido ajustado, em conÍormidade com o disposto no art.
2O2 da Lei no 6.404176, para distribuição, como dividendo obrigatório,
aos acionistas;

. O saldo que se veriÍicar após as destinaçóes mencionadas terá a
aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral, mediante proposição
da Diretoria, observadas as disposições legais.

5. Provisão para contingências

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou no periodo de 21 de janeiro
de 2021 (data de constituiÇáo da Companhia) a 31 de dezembro de 202l qualquer
provisão para demandas judiciais, tendo em vista quê, com base em seus
assessores jurÍdicos, não possui contingências judiciais com avaliação de risco de
perda provável ou possível de perda.

6. lnstrumentosfinanceiros

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos Íinanceiros, todos
registrados em contas patrimoniais. A administraÉo desses riscos é realizada por
meio de definição de estratégias conservadoras, visando segurança, rentabilidade
e liquidez:

6.í. Valorização dos instrumentos financêiros

Os instrumentos financeiros ativos em 31 de dezembro de 2021 sáo
descritos a seguir:

. Caixa e equivalentes de caixa (Nota Explicativa n' 3): O valor de
mercado desses ativos não difere dos valores apresentados nas
informações financeiras.

A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo, em
derivativos ou quaisquer outros ativos de Íiscos.
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Travessía Securitizadora de Creditos Financeiros XXll S.A.
Notas explicativas da AdministraÇão às informações financeiras intermediárias
Para o período de 21 de janeiro de 2021 (data de constituição da Companhia) a 31 de
dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais (Rg), exceto quando mencionado de outra
forma)

7. Remuneração do pessoal-chave da Administração

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no período
findo em 31 de dezembro de 2021.

8. Relação com auditores

A Empresa de auditoria independente por nós contratada, não realizou nenhum
outro serviço durante o exercício social, alem da auditoria e)Íerna.

9. Eventossubsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data de encerramento do
período findo em 3í de dezembro de 2021.



TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXII S.A.

CNPJ/ME no 40.997.635i 0001-20

NIRE 35.300.565.,144

PROPOSIA DA ADMINISTRAçÃO PARA A

ASSEÍIIBLEIÂ GERAT ORDIilÁRIA DE 29 DE ABRIL DÉ2022

Senhores Acionistas,

A Administração da Travessia Securitizadora de CráJitos Financeiros »OI S.A. ('Companhial, nos termos da Lei

no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ('Lei das Sociedades por A@s1, vem apresentar

a V. Sas. a seguinte proposta, a ser apreciada na Assembleia C,eral Ordinária da Companhia (AGOJ, a ser

realizada, em primeira convocação, no dia 29 de abril de 2022 às 10:00 horas, na sede social da Companhia,

localizada na Rua Bandeira Paulista, no 600. Conjunto 44, sf,la 13,Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, observada a legislação societiíria vigente e as disposições do Estatuto Sbcial da Companhia:

(i) Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas dos administradores e

as demonstra6es financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores

Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de ZO2l.

A Administração da Companhia proÉe a aprovação do Relatório da Mministração, das contas dos

administradores e das Demonstra$es Financeiras da Companhia, acompanhadas das suas respectivas notas

explicativas e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 3l de

dezembro 2021.

O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras elaborados pela diretoria foram aprovados pelo

Conselho de Administração em reunião realizada em 29 de abril de 2022, com base na minuta do Relatório

elaborado pelos Auditores Independentes, que emitiu relatório de auditoria com opinião sem ressalvas.

(ii) Deliberar sobre a destinaéo do lucro líquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos.

A Administração da Companhia pro@ em face do valor apurado no exercício social encenado em 31 de

dezembro de 2021, no montante de R$ 0,00 (zero reais), não destinar valores à constituiÉo de resewa legal e à

reserva de contingências. nem distribuir dividendos.
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(iii) Deliberar que os administradores da Companhia (Conselho de AdministraÉo e Diretoria), não

receberão nenhuma remuneração para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de

2022.

Os documentos e informações prévias à realização da AGO, conforme dispõe o artigo 133 da Lei das Sociedades

por Ações e do 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:

(D Cópia das Demonstra@s Financeiras com o Relatório da Administração sobre os negócios sociais e

principais fatos administrativos no exercício anexo;

(ii) Comenüário dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia;

(iii) Relatório dos auditores independentes; e

(iv) Formulário de Demonstrô@s Financeiras padronizadas (DFp).

CoNSELHO DE ADMTNISTRAçÃO E DTRETORIÂ DA

TRAVESSIA SECURITIZADORÂ DE CRÉDTTOS FIÍ{AI{CEIROS XXII S.A.


