
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XIV S.A.

CNPJ/ME n° 38.042.694/0001-00 
NIRE 35.300.554.035

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020

1. Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de setembro de 2020, às 10 horas, na sede social 
da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XIV S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Bandeira Paulista, n° 600, Conjunto 44, Sala 4, Itaim Bibi, CEP 04532-
001 (''Companhia").

2. Convocação, Presença e Publicação: Dispensada a convocação, em razão da presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, 
parágrafo 4o, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das
Sociedades por Ações").

3. Mesa: Presidente: Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa. Secretário: Sr. Luis Philipe 
Camano Passos.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a abertura de capital da Companhia e a submissão do 
pedido de registro de companhia aberta emissora de valores mobiliários na "Categoria B" perante a 
Comissão de Valores Mobiliários C'CVM"), nos termos da Instrução da CVM n° 480, de 7 de 
dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 480"); (ii) a reforma e consolidação do 
estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"); (iii) a Política de Divulgação de Ato ou Fato 
Relevante e de Uso de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo da Companhia ("Política 
de Divulgação de Informações"), nos termos do artigo 16, da Instrução da CVM n° 358, de 3 
de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 358"); (iv) eleição dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia; (v) a autorização expressa para que a administração da 
Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias 
à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembléia com vistas à 
efetivação do pedido de registro de companhia aberta na "Categoria B" inclusive a autorização para 
que o Diretor de Relação com Investidores represente a Companhia junto à CVM e demais órgãos 
competentes, bem como a ratificação de todos os atos já praticados pela administração da 
Companhia para tanto; e (vi) a autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, 
conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação das deliberações 
acima.

5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e 
discussões, os acionistas:



(i) Aprovaram a abertura de capital da Companhia e a submissão do pedido de registro 
de companhia aberta emissora de valores mobiliários na "Categoria B" perante a CVM, nos 
termos da Instrução CVM 480;

(ii) Aprovaram a reforma e consolidação do Estatuto Social nos termos do Anexo I a 
esta ata;

(iii) Aprovaram a Política de Divulgação de Informações da Companhia, constante no 
Anexo II a esta ata, nos termos da Instrução CVM 358. Ficando dispensada a publicação 
do referido anexo que integra a presente ata, o qual, para todos os efeitos, permanecerá 
arquivado na sede da Companhia, bem como permanecerá disponível na página da 
Companhia na rede mundial de computadores (www.grupotravessia.com) e na página da 
CVM na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br);

(iv) Aprovaram a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 
quais sejam: (a) o Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, brasileiro, casado em regime 
de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de 
Identidade (RG) n° 30.393.860-2 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Economia ("CPF") sob o n° 218.718.568-09, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, n° 600, Conjunto 44, Sala 4, Itaim Bibi, CEP 
04532-001; (b) a Sra. Maria Regina Basile Stopa, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, professora, portadora da Cédula de Identidade (RG) n° 
3.782.361-9 SSP-SP, inscrita no CPF sob o n° 689.156.168-04, com endereço comercial na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, n° 600, Conjunto 44, 
Sala 4, Itaim Bibi, CEP 04532-001; e (c) a Sra. Mariana Bernardes Basile Silveira Stopa 
Bernardi, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, 
portadora da Cédula de Identidade (RG) n° 29.737.433-3, inscrita no CPF sob o n° 
286.839.768-90, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Bandeira Paulista, n° 600, Conjunto 44, Sala 4, Itaim Bibi, CEP 04532-001.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos e abaixo assinados declaram, sob as 
penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das 
Sociedades por Ações, aceitam as suas respectivas designações, declarando, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos, por lei especial, nem condenados ou sob efeito de 
condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou qualquer 
outro que o impeça de exercer atividades mercantis. Os membros do Conselho de 
Administração ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos mediante assinatura dos 
termos de posse constantes no Anexo III à presente ata;

0?(V) Autorizaram expressamente a administração da Companhia a praticar todos os atos, 
tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias » fr>rmaii7arãn
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efetivação e administração das deliberações desta Assembléia, com vistas à efetivação do 
pedido de registro de companhia aberta na "Categoria B", inclusive o Diretor de Relação 
com Investidores a representar a Companhia junto à CVM e demais órgãos competentes, 
bem como ratificam todos os atos já praticados pela administração da Companhia para 
tanto; e

(vi) Autorizaram expressamente o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o 
caso a praticarem todos os atos necessários para a implementação e formalização das 
deliberações constantes desta ata.

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a 
Assembléia foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo 
artigo 130, parágrafos Io e 2o, da Lei das Sociedades por Ações, que lida e achada conforme, foi 
assinada pelos acionistas presentes.

7. Assinaturas: Presidente: Sr. Vinícius Bernardes Basile Silveira Stopa. Secretário: Sr. Luis 
Philipe Camano Passos; Acionistas Presentes: Travessia Assessoria Financeira Ltda. e Vinicius 
Bernardes Basile Silveira Stopa.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 11 de setembro de 2020.
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ANEXO I

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XIV S.A. 

REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020

ESTATUTO SOCIAL

(Restante da página deixada intencionalmente em branco.)
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ESTATUTO SOCIAL

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XIV S.A.

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE SOCIAL E DURAÇÃO

Artigo Io - A Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XIV S.A. ("Companhia") é uma 
sociedade anônima regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em 
especial a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por 
Ações") e a Resolução n° 2.686 do Conselho Monetário Nacional, de 26 de janeiro de 2000, 
conforme alterada ("Resolução 2.686").

Artigo 2o - A Companhia tem sua sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Bandeira Paulista, n° 600, Conjunto 44, Sala 4, Itaim Bibi, CEP 04532-001, não sendo permitida a 
abertura de filiais, escritórios ou representações em qualquer parte do território nacional ou no 
exterior.

Artigo 3o - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

Artigo 4o - A Companhia tem por objeto social: (i) a aquisição e a securitização de créditos, desde 
que enquadrados no artigo Io da Resolução 2.686 ("Créditos Financeiros"); (ii) a emissão e 
colocação privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de crédito ou 
valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os tramites da legislação aplicável; (iii) 
a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de 
créditos supracitadas; e (iv) a realização de operações de hedge em mercados de derivativos 
visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos.

Parágrafo Primeiro - No âmbito das securitizações e emissões de valores mobiliários 
realizadas pela Companhia, será permitida a recompra dos Créditos Financeiros por seus 
cedentes originais, se feita à vista. No mesmo sentido, será permitida a substituição de 
Créditos Financeiros.

Parágrafo Segundo — Estão incluídas no objeto social da Companhia as seguintes 
atividades: (i) a gestão e administração dos Créditos Financeiros supracitados, sendo 
permitida a contratação de terceiros para a prestação dos serviços de gestão, administração 
e cobrança dos Créditos Financeiros, incluindo poderes para conceder descontos, prorrogar 
vencimentos ou mudar características dos Créditos Financeiros; (ü) a aquisição e a alienação 
de títulos representativos de Créditos Financeiros; (iii) a emissão, distribuição, recompra, 
revenda ou resgate de valores mobiliários de sua própria emissão nos mercados financeiro e 
de capitais, com lastro nos Créditos Financeiros; (iv) a prestação de serviços envolvendo a 
estruturação de operações de securitização dos Créditos Financeiros; (v) a realização de 
operações nos mercados de derivativos visando à cobertura de riscos; e (vi) a prestação de 
garantias para os títulos e valores mobiliários por ela emitidos.
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CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5o - 0  capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente 
nacional, é de R$500,00 (quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.

Artigo 6o - Cada ação ordinária confere ao seu titular um voto nas Assembléias Gerais de Acionistas.

Artigo 7o - O capital social somente será representado por ações ordinárias.

Artigo 8o - A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no livro 
de "Registro de Ações Nominativas".

CAPÍTULO III - ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 9o - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes 
ao término do exercício social da Companhia, a fim de serem discutidos os assuntos previstos em 
lei e, extraordinariamente quando convocada, a fim de discutirem assuntos de interesse da 
Companhia, ou ainda quando as disposições do Estatuto Social ou da legislação vigente exigirem 
deliberações dos Acionistas, nos casos previstos em lei.

Parágrafo Primeiro - A convocação de qualquer Assembléia Geral, seja Ordinária ou 
Extraordinária, deverá ser feita pelo Presidente do Conselho de Administração ou, no seu 
impedimento, por outro membro do Conselho de Administração. As Assembléias Gerais 
Ordinárias ou Extraordinárias deverão ser convocadas, em primeira convocação, com pelo 
menos 15 (quinze) dias de antecedência e, em segunda convocação, com 8 (oito) dias, da 
data designada, informando a data, a hora e o local da reunião, bem como a ordem do dia.

Parágrafo Segundo -  Independentemente do disposto no parágrafo primeiro do presente 
artigo, será considerada regularmente instalada a Assembléia Geral a que comparecer a 
titularidade dos acionistas.

Artigo 10 - A Assembléia Geral, seja ela ordinária ou extraordinária, será instalada e presidida pelo 
Presidente do Conselho de Administração que, por sua vez, deverá indicar o secretário dentre os 
presentes.

Parágrafo Único - A representação do Acionista na Assembléia Geral dar-se-á nos termos 
do parágrafo Io do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, desde que o respectivo 
instrumento de procuração tenha sido entregue na sede social da Companhia com até 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência do horário para o qual estiver convocada a respectiva 
Assembléia. Se o instrumento de representação for apresentado fora do prazo de 
antecedência acima mencionado, este somente será aceito com a concordância do Presidente 
da Assembléia.
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Artigo 11 - A Assembléia Geral tem poder para decidir todos os negócios relativos ao objeto da 
Companhia e tomar as decisões que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento, observadas 
as competências específicas dos demais órgãos de administração da Companhia.

Artigo 12 - Com exceção do disposto no artigo 13 abaixo, as deliberações da Assembléia Geral 
serão tomadas por maioria de votos, não computados os votos em branco, exceto nos casos em 
que a lei, este Estatuto Social e/ou, caso existam, acordos de acionistas registrados nos livros da 
Companhia que prevejam quórum maior.

Artigo 13 - As matérias abaixo somente poderão ser consideradas aprovadas em Assembléia Geral 
quando tiverem o voto favorável de Acionistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das ações ordinárias emitidas pela Companhia: (i) alteração de quaisquer das disposições 
do Estatuto Social que envolva a alteração do objeto social da Companhia, inclusive para a inclusão 
da prática de novas atividades econômicas; (ii) operações de fusão, incorporação ou cisão da 
Companhia, ou ainda sua liquidação ordinária ou cessação do estado de liquidação; (iii) redução 
do dividendo obrigatório; (iv) dissolução da Companhia; e (v) participação em grupo de sociedades, 
nos termos do artigo 265 da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo Primeiro - Até o pagamento integral dos valores representados pelos títulos e 
valores mobiliários emitidos pela Companhia, fica vedada a prática dos seguintes atos: (i) 
transferência do controle da Companhia; (ii) redução do capital social, incorporação, fusão, 
cisão ou dissolução da Companhia; e (iii) cessão dos créditos financeiros objeto de suas 
operações de securitização, ou atribuição de qualquer direito sobre os mesmos, ao(s) 
controlador(es) da Companhia, ou a qualquer pessoa a ele(s) ligada(s), em condições 
distintas das previstas na documentação que embasa suas operações de securitização, nos 
termos da Resolução 2.686.

Parágrafo Segundo - O disposto no Parágrafo Primeiro acima não se aplicará caso haja 
prévia autorização dos detentores de 50% (cinquenta por cento) ou mais do valor nominal 
de referidos títulos e valores mobiliários, excluídos de tal computo aqueles eventualmente 
detidos pelo(s) controlador(es) da Companhia, sociedade coligada ou submetida a controle 
comum, e titulares de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia que sejam 
detidos pelo cedente dos Créditos Financeiros, em assembléia geral especificadamente 
convocada e realizada segundo as normas aplicáveis.

Parágrafo Terceiro - Tendo em vista que a formalização dos incisos "i" e "ii" do Parágrafo 
Primeiro acima, é feita nos Livros de Registro de Ações da Companhia, os Acionistas declaram 
estar cientes e de acordo com as vedações previstas neste artigo, sendo que qualquer 
operação feita em desacordo com o aqui disposto será considerada nula de pleno direito, não 
sendo oponível à Companhia ou a terceiros.

Parágrafo Quarto - É vedada a emissão, pela Companhia, de partes beneficiárias. e
X s
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CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 14 - A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, 
que terão as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Conselheiros 
e Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções.

Parágrafo Primeiro -  Todos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
estarão devidamente investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos 
"Termos de Posse" lavrados no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até 
a efetiva posse de seus sucessores.

CAPÍTULO V -  CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 15 - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 
(cinco) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral, e por esta destituíveis a qualquer 
tempo, para ocuparem seus cargos pelo período de até 2 (dois) anos, conforme definido na 
Assembléia Geral de sua eleição, permitida a sua reeleição.

Parágrafo Primeiro - A Assembléia Geral dos Acionistas deverá nomear o Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será 
fixada pela Assembléia Geral e levada à conta de despesas gerais.

Artigo 16 - No caso de impedimento ou ausência do Presidente do Conselho de Administração, 
este será substituído pelo Vice-Presidente.

Parágrafo Primeiro - No caso de impedimento ou ausência de qualquer outro membro do 
Conselho de Administração, o Conselheiro impedido ou ausente deverá indicar, mediante 
comunicação por escrito ao Presidente do Conselho de Administração, seu substituto dentre 
os demais membros do Conselho para representá-lo na reunião que não puder estar presente.

Parágrafo Segundo - Nos casos previstos neste artigo, o membro do Conselho de 
Administração que estiver substituindo o Conselheiro impedido ou ausente votará por si e 
pelo Conselheiro ausente.

Artigo 17 - No caso de vacância de cargo do algum Conselheiro, caberá ao Conselho de 
Administração escolher o seu substituto, que servirá até a próxima Assembléia Geral.

Artigo 18 - As seguintes matérias deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração:

(i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições e 
remunerações individuais, respeitados os limites globais fixados pela Assembléia Geral;
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(iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos 
da Companhia, bem como solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de 
celebração, e quaisquer outros atos;

(iv) convocar a Assembléia Geral, quando julgar conveniente;

(v) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

(vi) aprovar o código de ética e as políticas corporativas da Companhia, incluindo, mas 
não se limitando, a políticas relacionadas a: (a) divulgação de informações e negociação de 
valores mobiliários; (b) gerenciamento de riscos; e (c) transações com partes relacionadas e 
gerenciamento de conflitos de interesses;

(vü) escolher e destituir os auditores independentes; e

(viii) declarar dividendos intermediários, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e 
demais leis aplicáveis.

Artigo 19 - As reuniões do Conselho de Administração ordinárias ocorrerão anualmente, nos 
primeiros 4 (quatro) meses subsequentes ao encerramento de cada exercício social, com a finalidade 
de examinar e acompanhar os resultados financeiros e operacionais da Companhia e deliberar sobre 
todos os assuntos de sua competência. As reuniões extraordinárias ocorrerão sempre que 
necessário.

Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração da Companhia serão 
presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, que indicará outro membro do 
aludido Conselho para secretariar os trabalhos e lavrar as atas das reuniões.

Parágrafo Segundo - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por seu 
Presidente ou por quaisquer de seus membros, mediante carta, notificação escrita, correio 
eletrônico ou telegrama endereçado a todos os demais membros, com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias. As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão 
sempre conter a ordem do dia, o local, data e horário da respectiva reunião.

Parágrafo Terceiro - As reuniões do Conselho de Administração serão consideradas 
instaladas com a presença da maioria dos seus membros, sendo suas deliberações tomadas 
pelo voto da maioria dos seus membros presentes. Os membros do Conselho de 
Administração poderão participar das reuniões por meio de conferência telefônica, 
videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação eletrônico, sendo considerados 
presentes à reunião e devendo confirmar seu voto através de declaração por escrito 
encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração por carta ou correio eletrônico 
logo após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente do Conselho de 
Administração ficará investido de plenos poderes para assinar a ata de reunião em nome do 
conselheiro.

n
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Parágrafo Quarto - Independente das formalidades acima mencionadas, será considerada 
regular a Reunião do Conselho de Administração à qual todos os Conselheiros em exercício 
comparecerem.

CAPITULO VI - DIRETORIA

Artigo 20 - A Diretoria será composta por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, 
residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, para ocuparem seus cargos pelo período 
de 2 (dois) anos, permitida a sua reeleição, sendo 1 (um) Diretor Presidente e os demais Diretores 
sem designações específicas, podendo ser destituídos de seus cargos, a qualquer tempo, com ou 
sem justificativa, pelo Conselho de Administração. Sendo que dois membros da Diretoria deverão 
acumular a função de Diretor de Relações com Investidores e de Diretor de Compllance, conforme 
aplicável.

Parágrafo Primeiro - Para o exercício da função de membro da Diretoria, poderão ser 
contratados profissionais para este fim específico.

Parágrafo Segundo -  A remuneração dos Diretores será fixada pelo Conselho de 
Administração e levada à conta de despesas gerais da Companhia.

Artigo 21 - Na hipótese de vacância do cargo de Presidente da Diretoria, seu substituto será eleito 
pelo Conselho de Administração e, enquanto não houver esta escolha, o Diretor de Relações com 
Investidores cumulará esta função.

Parágrafo Primeiro - A mesma situação acima aplicar-se-á na hipótese de vacância do 
cargo de Diretor de Relações com Investidores, cujo cargo será preenchido pelo Diretor 
Presidente, e com este cumulado, até que ocorra nova nomeação peio Conselho de 
Administração.

Parágrafo Segundo - A situação acima descrita também aplicar-se-á na hipótese de falta, 
impedimento ou ausência de quaisquer dos diretores.

Artigo 22 - Os membros da Diretoria possuem amplos poderes para representar a Companhia ativa 
e passivamente, gerir seus negócios, praticar todos os atos necessários para realização de operações 
relacionadas com o objeto social descrito neste Estatuto Social, conforme normas e diretrizes 
determinadas pelo Conselho de Administração, podendo, para este fim, contrair empréstimos e 
financiamentos, adquirir, alienar e constituir ônus reais sobre bens e direitos da Companhia, definir 
a política de cargos e salários dos funcionários e prestadores de serviços da Companhia, sempre em 
conformidade com o Artigo 23, abaixo.

Artigo 23 - A Companhia devera obrigatoriamente ser representada: (i) pela assinatura do Diretor 
Presidente, agindo isoladamente; (ii) por assinaturas conjuntas de 2 (dois) Diretores quaisquer; (iii) 
por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) Procurador da Companhia; ou (iv) por 2 (dois) 
Procuradores da Companhia em conjunto, desde que investidos de poderes específicos.
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Parágrafo Primeiro - As procurações mencionadas no caput deste artigo deverão ser 
outorgadas obrigatoriamente pelo Diretor Presidente, agindo isoladamente, ou por 2 (dois) 
membros da Diretoria em conjunto, devendo ter expressamente especificados os poderes 
outorgados, sob pena de invalidade do mandato, não podendo possuir validade superior a 1 
(um) ano, exceto as de caráter "adjudicie!'.

Parágrafo Segundo - A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) membro 
da Diretoria, ou ainda por apenas 1 (um) Procurador com poderes especiais, perante 
repartições públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas e concessionárias de 
serviços públicos:

(0  em atos que não acarretem criação de obrigações para a Companhia;

0 0  no exercício do cumprimento de obrigações tributárias, parafiscais e trabalhistas; e

(iii) na preservação de seus direitos em processos administrativos.

Parágrafo Terceiro - A representação ativa e passiva da Companhia em Juízo, para receber 
citação ou notificação, prestar depoimento pessoal ou atos análogos, caberá ao Diretor 
Presidente e, na sua ausência, a qualquer um dos demais Diretores.

Artigo 24 - Compete ao Diretor Presidente:

(0  fazer cumprir o Estatuto Social e as diretrizes as deliberações tomadas em assembléia 
gerais e nas suas próprias reuniões;

(ü) administrar, gerir e superintender os negócios sociais, e emitir e aprovar instruções e 
regulamentos internos que julgar úteis ou necessários, para se fazer cumprir a orientação 
geral do Conselho de Administração acerca dos negócios da Companhia;

(iii) manter o Conselho de Administração informado sobre as atividades da Companhia e 
o andamento de suas operações;

(iv) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da 
Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores 
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício 
anterior;

(v) elaborar e propor, ao Conselho de Administração, os orçamentos anuais e plurianuais, 
os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento; e

(vi) exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração.

Artigo 25 - Compete ao Diretor de Relações com Investidores:
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(i) representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), Banco 
Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de 
capitais;

(ii) representar a Companhia junto a seus investidores e acionistas; e

(iii) manter atualizado o registro de Companhia Aberta perante a CVM.

Artigo 26 - Compete aos Diretores Sem Designação Específica:

(0  exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pelo Conselho de Administração; 
e

(ii) praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, conforme 
deliberado em assembléia geral.

Artigo 27 -  Compete ao Diretor de CompUance.

(i) zelar pelos ativos, financeiros e não financeiros da Companhia;

(ii) responsabilizar-se pela manutenção predial da estrutura física da Companhia;

(iii) gerenciar a estrutura interna de tecnologia da informação da Companhia;

(iv) implementar os sistemas e programas de gestão da qualidade na Companhia;

(v) planejar, definir, coordenar e controlar as operações, atividades e projetos de recursos 
humanos da Companhia, responsabilizando-se pelos processos de admissão, desligamento, 
pagamentos, controles trabalhistas, bem como relacionamento com sindicatos e pela 
definição e gestão das políticas e procedimentos de administração salarial e de benefícios;

(vi) planejar, implantar e coordenar o projeto de Compliance da Companhia e, quando 
julgar aplicável, propor aos órgãos e áreas responsáveis os aprimoramentos necessários;

(vii) assessorar a administração da Companhia na gestão de riscos corporativos;

(viii) definir a estratégia de implementação de novas práticas nos negócios, acompanhando 
a integração de risco socioambiental e de governança;

(ix) assessorar no desenvolvimento de ferramentas e procedimentos para garantir que os 
riscos socioambiental e de governança corporativa sejam devidamente identificados, 
avaliados, classificados e controlados; e

(x) consolidar as informações e dados que evidenciem a adoção das melhores práticas 
de mercado e o cumprimento das exigências legais e regulatórias aplicáveis para a gestão 
dos de riscos socioambientais e de governança.
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CAPÍTULO VII - CONSELHO FISCAL

Artigo 28 - A Companhia possuirá um Conselho Fiscal, com as atribuições legais, o qual será 
composto por 3 (três) membros, sendo um Presidente, um Vice-Presidente e um conselheiro sem 
denominação específica, eleitos pela Assembléia Geral, admitida a reeleição, com atribuições e 
prazos de mandato previstos em lei.

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios fiscais em 
que for convocado pelos Acionistas, que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das 
ações com direito a voto ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto.

Parágrafo Segundo - A Assembléia Geral que deliberar sobre a instalação do Conselho 
Fiscal também será responsável por estabelecer as respectivas remunerações.

CAPÍTULO VIII - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
DESTINAÇÃO DO LUCRO

Artigo 2 9 - 0  exercício social da Companhia inicia-se no dia Io de janeiro e encerra-se em 31 de 
dezembro de cada ano, findo o qual serão elaboradas pela Diretoria as demonstrações financeiras 
do correspondente exercício, as quais serão apreciadas pela Assembléia Geral em conjunto com o 
parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento, da proposta de destinação do lucro líquido do 
exercício, bem como da distribuição de dividendos.

Parágrafo Primeiro — A destinação do lucro líquido do exercício dar-se-á da seguinte 
forma:

(xi) 5% (cinco por cento) será aplicado na constituição de reserva legal, observado que 
não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social;

(i) pagamento de dividendo mínimo obrigatório; e

(ii) pagamento de dividendos extraordinários, caso aprovado pela Assembléia Geral.

Parágrafo Segundo - O saldo remanescente depois de atendidas as exigências legais terá 
a destinação determinada pela Assembléia Geral.

Artigo 30 - Será distribuído em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório pela 
Companhia, o montante correspondente a 10% (dez por cento) do lucro líquido do exercício, 
ajustado nos termos do inciso I do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo Único - O montante a ser distribuído será reduzido pela importância destinada à 
constituição da reserva legal, mencionada no inciso I, do parágrafo primeiro do artigo 27, e 
da reserva para contingências previstas no artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações, 
acrescido do montante eventualmente revertido da reserva para contingências formada em 
exercícios anteriores.
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Artigo 31 - A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-os como dividendo 
mínimo.

Artigo 32 - A Companhia poderá, mediante deliberação do Conselho de Administração: (i) levantar 
balanços semestrais; e (ii) declarar dividendos à conta do lucro apurado nesse balanço.

Parágrafo Primeiro - Sem prejuízo das disposições previstas no Parágrafo Segundo acima, 
a Companhia poderá levantar balanços e distribuir dividendos em períodos menores, nos 
termos do disposto no Parágrafo Io do Artigo 204, da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo Segundo - Os órgãos da administração da Companhia poderão declarar 
dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes 
no último balanço anual ou semestral.

CAPÍTULO IX -  LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO

Artigo 33 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da 
Assembléia Geral, caso em que competirá aos acionistas em sede de Assembléia Geral nomear o 
liquidante, bem como fixar a remuneração do mesmo. Nessa hipótese, os haveres da Companhia 
serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os 
acionistas em proporção ao número de ações que cada um possuir.

Parágrafo Único - No período de liquidação da Companhia, a Assembléia Geral continuará 
em funcionamento.

CAPÍTULO X -F O R O

Artigo 34 - Fica eleito o Foro Central da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia 
de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, como único competente a conhecer 
e julgar qualquer questão ou causa que, direta ou indiretamente, derivem da celebração deste 
Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos.
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ANEXO II

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XIV S.A. 

REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA COMPANHIA

(Restante da página deixada intencionalmente em branco.)
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TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XIV S.A.

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE E DE USO DE 
INFORMAÇÕES RELEVANTES E PRESERVAÇÃO DE SIGILO E DE NEGOCIAÇÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS

PROCEDIMENTOS A SEREM SEGUIDOS POR TODOS OS ACIONISTAS CONTROLADORES (DIRETOS 
OU INDIRETOS), DIRETORES, MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DO CONSELHO 
FISCAL (SE INSTALADO) E DE QUAISQUER ÓRGÃOS COM FUNÇÕES TÉCNICAS OU CONSULTIVAS, 
CRIADOS POR DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA, OU POR QUEM QUER QUE, EM VIRTUDE DE SEU 
CARGO, FUNÇÃO OU POSIÇÃO NA COMPANHIA, SEUS CONTROLADORES, SUAS CONTROLADAS OU 
COLIGADAS, TENHA CONHECIMENTO DA INFORMAÇÃO RELATIVA À ATO OU FATO RELEVANTE OU 
NEGOCIE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA COMPANHIA.

1. PROPÓSITO E ABRANGÊNCIA

1.1. A presente Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Uso de Informações 
Relevantes e Preservação de Sigilo e de Negociação de Valores Mobiliários ("Política") tem 
por objetivo disciplinar as condições de divulgação de ato ou fato relevante e os 
procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não 
divulgadas publlcamente e negociação de Valores Mobiliários de emissão da Travessia 
Securitizadora de Créditos Financeiros XIV S.A. ("Companhia"), nos termos da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada 
("Instrução CVM 358"), e deverá ser compulsoriamente observada pelos acionistas 
controladores, diretos ou indiretos, membros do Conselho de Administração, do Conselho 
Fiscal (se instalado) e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por 
disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição 
na Companhia, seus controladores, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento de 
informação relativa a ato ou fato relevante ("Partes Envolvidas").

1.1.1. A Companhia, em ato de gestão discricionária da Política, poderá solicitar 
que outras pessoas não expressamente referidas na Cláusula 1.1 acima, mas que 
possam ter conhecimento de Ato ou Fato Relevante (conforme definido abaixo) ainda 
não divulgado ao mercado, celebrem o Termo de Adesão e/ou contrato de 
confidencialidade.

2. PRINCÍPIOS

2.1. As Partes Envolvidas deverão pautar a sua conduta em conformidade com os valores 
da boa-fé, lealdade e veracidade, seguindo elevados padrões éticos, respeitando e zelando 
pelo cumprimento das normas legais e regulamentadoras, desenvolvendo relacionamentos 
caracterizados pela transparência e a boa governança corporativa.
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2.2. Esta Política está baseada nos seguintes objetivos:

I. Prestar informações completas aos acionistas e investidores dos Valores Mobiliários 
emitidos pela Companhia;

II. Garantir ampla e imediata divulgação de Ato ou Fato Relevante (conforme definido 
abaixo);

III. Possibilitar acesso equânime às informações públicas sobre a Companhia a todos os 
investidores;

IV. Zelar pelo sigilo do Ato ou Fato Relevante não divulgado;

V. Colaborar para a estabilidade e o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro;

VI. Zelar pela negociação transparente e ordenada dos Valores Mobiliários de emissão da 
Companhia; e

VII. Evitar o uso inadequado de Ato ou Fato Relevante (conforme definido abaixo).

3. DEFINIÇÃO

3.1. Para efeitos desta Política, considera-se:

I. "Ato ou Fato Relevante": qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da 
Assembléia Geral ou dos órgãos de administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou 
fato de caráter político-administrativo, técnico, negociai ou econômico-financeiro ocorrido ou 
relacionado aos seus negócios, que possa influir de modo ponderável:

(a) na cotação dos Valores Mobiliários de emissão da Companhia e/ou a eles 
referenciados;

(b) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter Valores Mobiliários 
por eles detidos; e

(c) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à 
condição de titular de Valores Mobiliários emitidos pela Companhia e/ou a eles 
referenciados.

II. "Valores Mobiliários": quaisquer ações, debêntures conversíveis ou não, bônus de 
subscrição, recibos e direitos de subscrição, notas promissórias, ou, ainda, quaisquer outros 
títulos ou contratos de investimento coletivo de emissão da Companhia ou a eles 
referenciados que, por determinação legal, sejam considerados "valores mobiliários".

3.2. Observado o disposto na Cláusula 3.1 acima, são considerados Atos ou Fatos 
Relevantes, dentre outros, os seguinte eventos:

I. assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da 
Companhia, ainda que sob condição suspensiva ou resolutiva;
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II. mudança no controle da Companhia, inclusive através de celebração, alteração ou 
rescisão de acordo de acionistas;

III. celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a Companhia seja 
parte ou interveniente, ou que tenha sido averbado no livro próprio da Companhia;

IV. ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a Companhia, contrato ou colaboração 
operacional, financeira, tecnológica ou administrativa;

V. autorização para negociação dos Valores Mobiliários de emissão da Companhia em 
qualquer mercado, nacional ou estrangeiro;

VI. decisão de promover o cancelamento do registro de Companhia aberta;

VII. incorporação, fusão ou cisão envolvendo a Companhia ou empresas ligadas;

VIII. transformação ou dissolução da Companhia;

IX. mudança na composição do patrimônio da Companhia;

X. mudança de critérios contábeis;

XI. renegociação de dívidas;

XII. aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações;

XIII. alteração nos direitos e vantagens dos Valores Mobiliários emitidos pela Companhia;

XIV. desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação;

XV. aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento, 
e alienação de ações assim adquiridas;

XVI. lucro ou prejuízo da Companhia e a atribuição de proventos em dinheiro;

XVII. celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, quando a 
expectativa de concretização for de conhecimento público;

XVIII. aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação;

XIX. início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de produto ou da 
prestação de serviço;

XX. descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da 
Companhia;

XXI. modificação de projeções divulgadas pela Companhia;

XXII. pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento de falência ou 
propositura de ação judicial, de procedimento administrativo ou arbitrai que possa vir a afetar 
a situação econômico-financeira da Companhia; e
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XXIII. quaisquer outros atos ou fatos relevantes considerados ou que assim venham a ser 
considerados por Lei ou atos regulamentares da CVM, editados posteriormente à aprovação 
dessa Política,

4. DEVERES DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ABRANGIDAS POR ESTA POLÍTICA,
QUANTO À DIVULGAÇÃO DE ATO E FATO RELEVANTE

4.1. Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema 
eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, 
à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os Valores Mobiliários 
de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, qualquer Ato ou Fato Relevante 
ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata 
disseminação, simultaneamente, em todos os mercados em que tais Valores Mobiliários sejam 
admitidos à negociação.

4.1.1. As Partes Envolvidas deverão comunicar, por escrito, por meio de 
comunicação física ou eletrônica, qualquer Ato ou Fato Relevante de que tenham 
conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, ou, na sua ausência, à pessoa 
indicada pelo Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua divulgação, 
respeitado o disposto na Cláusula 4.2 abaixo.

4.1.2. Caso as Partes Envolvidas tenham conhecimento pessoal de Ato ou Fato 
Relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no 
cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, somente se eximirão de 
responsabilidade caso comuniquem imediatamente o Ato ou Fato Relevante à CVM.

4.1.3. Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores fazer com que a divulgação 
do Ato ou Fato Relevante, na forma prevista na Cláusula 4.1 acima e na Cláusula 4.1.4 
abaixo, preceda ou seja feita simultaneamente à veiculação da informação por 
qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de 
entidade de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou no 
exterior.

4.1.4. A divulgação deverá se dar por meio de, no mínimo, um dos seguintes canais 
de comunicação: (i) anúncio divulgado em portal de notícias com página na rede 
mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso 
gratuito, a íntegra do comunicado do Ato ou Fato Relevante, conforme o caso, 
denominado "DCI", cujo endereço na rede mundial de computadores é 
www.dci.com.br; ou (ii) jornal de grande circulação habitualmente utilizado pela 
Companhia, qual seja, o Jornal "0  Dia", cuja publicação poderá ocorrer na rede 
mundial de computadores.

4.1.5. Observado o disposto na Cláusula 4.1.4 acima, a divulgação, ocorrerá, 
preferencialmente, por meios eletrônicos, sendo facultado à Companhia a divulgação
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do anúncio de Ato ou Fato Relevante por meio da publicação em jornais de grande 
circulação utilizados habitualmente pela Companhia, nos termos do inciso (ii) da 
Cláusula 4.1.4 acima. Desta forma, caso a Companhia opte pela divulgação por meio 
da publicação em jornais, esta poderá ser feita de forma resumida com indicação dos 
endereços na rede mundial de computadores, onde a informação completa deverá 
estar disponível a todos os investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido 
à CVM.

4.1.6. A divulgação e a comunicação de Ato ou Fato Relevante, inclusive da 
informação resumida referida na Cláusula anterior, devem ser feitas de modo claro e 
preciso, em linguagem acessível ao público investidor.

4.1.7. Ademais, o Diretor de Relações com Investidores poderá, a seu exclusivo 
critério, além de divulgar o anúncio de Ato ou Fato Relevante no portal de notícias 
acima previsto, divulgar o anúncio de Ato ou Fato Relevante em outros portais de 
notícias na rede mundial de computadores, sempre com o objetivo de ampliar o 
acesso aos seus acionistas e investidores.

4.1.8. A mudança no canal de divulgação do anúncio de Ato ou Fato Relevante 
somente poderá ser efetivada após: (i) a atualização desta Política por deliberação do 
Conselho de Administração da Companhia; (ii) atualização do formulário cadastral da 
Companhia; e (iii) divulgação da mudança do canal de comunicação de anúncio de 
Ato ou Fato Relevante, na forma até então utilizada pela Companhia para divulgação 
dos seus Atos ou Fatos Relevantes.

4.2. A divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do 
início ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado 
de balcão organizado em que os Valores Mobiliários de emissão da Companhia sejam 
admitidos à negociação.

5. EXCEÇÃO À DIVULGAÇÃO

5.1. Os Atos ou Fatos Relevantes podem, de forma excepcional, deixar de ser divulgados 
sc os acionistas controladores ou os membros do Conselho de Administração da Companhia 
entenderem que a sua revelação colocará em risco interesse legítimo da Companhia, devendo 
obrigatoriamente ser adotados os procedimentos estabelecidos nesta Política com o propósito 
de garantir o sigilo de tais informações.

5.2. Caso o Ato ou Fato Relevante esteja relacionado a operações que envolvam 
diretamente os acionistas controladores da Companhia, este poderá instruir o Diretor de 
Relações com Investidores a não divulgar o Ato ou Fato Relevante, expondo os motivos de 
sua decisão.
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5.3. Os acionistas controladores ou o Conselho de Administração da Companhia, por 
intermédio de seu Presidente, deverão solicitar ao Diretor de Relações com Investidores que 
divulgue imediatamente o Ato ou Fato Relevante mantido em sigilo, em qualquer das 
seguintes hipóteses:

I. A informação ter se tornado de conhecimento de terceiros estranhos à Companhia e 
ao eventual negócio que caracteriza o Ato ou Fato Relevante;

II. Flaver indícios subsistentes e fundado receio de que tenha havido violação do sigilo 
do Ato ou Fato Relevante; ou

III. Ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores 
Mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados.

5.3.1. Caso o Diretor de Relações com Investidores não tome as providências 
necessárias para a imediata divulgação referida nesta Cláusula 5.3, caberá, conforme 
o caso, ao próprio acionista controlador ou ao Conselho de Administração da 
Companhia, por intermédio de seu Presidente, a adoção das referidas providências.

5.4. O Diretor de Relações com Investidores deverá sempre ser informado de Ato ou Fato 
Relevante mantido sob sigilo, sendo de sua responsabilidade, em conjunto com as demais 
pessoas que tiverem conhecimento de tal informação, zelar pela adoção dos procedimentos 
adequados para a manutenção do sigilo.

5.5. Sempre que houver, por parte daqueles que tenham conhecimento do Ato ou Fato 
Relevante mantido em sigilo, dúvida quanto à legitimidade da não divulgação da informação, 
deverá a questão ser submetida à CVM, na forma prevista nas normas aplicáveis.

6. DEVER DE SIGILO

6.1. Cumpre às Partes Envolvidas guardar sigilo das informações relativas aos Atos ou 
Fatos Relevantes às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que 
ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e/ou 
terceiros de sua confiança, conforme o caso, também o façam,

6.1.1. Em caso de descumprimento do dever de sigilo disposto na Cláusula 6.1 
acima por subordinados e/ou terceiros, às Partes Envolvidas responderão 
solidariamente com estes.

7. NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

7.1. Para fins de controle e supervisão da presente Política, a Companhia deverá ser 
informada acerca da titularidade e negociações realizadas com Valores Mobiliários da 
Companhia, de suas controladoras ou controladas, caso aplicável, por:
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(i) Administradores, membros do Conselho Fiscal, caso instalado, e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados ou que venham a ser 
criados por disposição estatutária; e

(ii) Acionista(s) controlador(es), sendo que, para fins da presente Política, 
significa, nos termos do artigo 116, da Lei das Sociedades por Ações, a pessoa, natural 
ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle 
comum, que (a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de 
eleger a maioria dos administradores da companhia; e (b) usa efetivamente seu 
poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da 
Companhia.

7.1.1. As pessoas indicadas no inciso "a" acima deverão encaminhar a comunicação 
referida na Cláusula 7.1 acima ao Diretor de Relações com Investidores no prazo de 
até 5 (cinco) dias após a realização de cada negócio e/ou no primeiro dia útil após a 
investidura no respectivo cargo.

7.1.2. As pessoas indicadas no inciso "b" acima deverão encaminhar a comunicação 
referida na Cláusula 7.1 acima ao Diretor de Relações com Investidores até o último 
dia de cada mês em que ocorreu a negociação.

7.I.2.I. Adicionalmente ao previsto na Cláusula 7.1.2 acima, as pessoas 
indicadas no inciso "b" acima deverão indicar as negociações realizadas por 
outras pessoas naturais ou jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, que 
com elas atuem representando o mesmo interesse.

7.1.3. As pessoas naturais referidas nesta Cláusula deverão, ainda, indicar à 
Companhia os Valores Mobiliários que sejam de titularidade de sociedades controladas 
direta ou indiretamente, bem como de cônjuge, companheiro ou dependente a que 
estejam relacionados, sendo certo que tais obrigações serão reportadas pela 
Companhia na medida em que exigido nos termos da regulamentação aplicável.

7.1.4. Para efeitos da Cláusula 7.1 acima, equipara-se à negociação com Valores 
Mobiliários da Companhia, Controladoras ou Controladas, a aplicação, o resgate e a 
negociação de cotas de fundos de investimento cujo regulamento preveja que sua 
carteira de ações seja composta exclusivamente por ações de emissão da Companhia, 
de sua Acionista Controladora, ou de suas Controladas.

7.1.5. O Diretor de Relações com Investidores reportará ou divulgará as 
informações recebidas conforme disposto na presente Cláusula Sétima, na medida 
que a Companhia seja requerida para tanto pela legislação e regulamentos aplicáveis, 
notadamente na forma do artigo 11 da Instrução CVM 358, na forma e prazo ali 
previstos.
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8. VEDAÇÕES À NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

8.1. As proibições previstas na presente Política aplicam-se a negócios feitos em Bolsa ou 
sem a intervenção de uma instituição integrante do sistema de distribuição.

8.2. As restrições e vedações à negociação com Valores Mobiliários previstas nesta Política 
aplicam-se às operações de empréstimo de Valores Mobiliários realizadas pelas Partes 
Envolvidas na posição de mutuante (doadores), sendo vedada a realização, pelas Partes 
Envolvidas, de operações de empréstimo de Valores Mobiliários na posição de mutuário 
(tomadores).

8.3. É vedada a negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia pelas Partes 
Envolvidas, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na 
Companhia, nas Controladas e nas Coligadas, tenham acesso à Ato ou Fato Relevante da 
Companhia, antes da sua divulgação ao mercado, em especial àqueles que tenham relação 
comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, tais como auditores independentes, 
analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de 
distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de 
negociar com Valores Mobiliários e, se houver, derivativos a eles referenciados.

8.4. A contratação, pela Companhia, de prestadores de serviço que, em razão dos serviços 
prestados, potencial mente tenham acesso a Atos ou Fatos Relevantes da Companhia, deverá 
ser feita sob a condição de que esses prestadores de serviço assinem termo de sigilo referente 
a essas informações.

8.5. As proibições previstas nesta Política também se aplicam às negociações realizadas, 
direta ou indireta mente, por Partes Envolvidas ou Parentes Próximos, incluindo os casos em 
que esses negócios forem feitos por intermédio de:

(i) sociedade controlada pelas pessoas mencionadas acima, direta ou
indiretamente;

(ii) terceiros com quem foi assinado um contrato de gestão, fideicomisso (trusf) 
ou administração de carteira de investimentos em ativos financeiros;

(iii) procuradores ou agentes;

(iv) cônjuges dos quais eles não estejam separados judicialmente,
companheiros(as) e quaisquer dependentes incluídos na sua declaração de imposto 
de renda anual de pessoa física; e

(v) quaisquer pessoas que tenham tido conhecimento de Informação
Privilegiada, por meio de qualquer uma das pessoas impedidas de negociar, cientes 
de que elas ainda não foram divulgadas ao mercado.
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8.6. As Partes Envolvidas e qualquer outra pessoa que, em virtude de seu cargo, função 
ou posição na Companhia, nas Controladas ou nas Coligadas, tenha conhecimento de Ato ou 
Fato Relevante, conforme o caso, deverão abster-se de negociar Valores Mobiliários e, se 
houver, derivativos a eles referenciados, em todos os períodos previstos na regulamentação 
e legislação em vigor em que haja determinação de não negociação ou por força de 
comunicação do Diretor de Relações com Investidores Ç' B lackout Period').

8.7. Fica concedida ao Diretor de Relações com Investidores a prerrogativa de determinar, 
mediante comunicado, períodos de tempo nos quais as Partes Envolvidas devem abster-se de 
negociar Valores Mobiliários da Companhia e, se houver, derivativos a eles referenciados, 
sendo certo que a referida abstenção perdurará até que seja divulgado novo comunicado 
informando expressamente seu termo final.

8.8. O Diretor de Relações com Investidores prontamente informará quaisquer restrições 
à negociação de Valores Mobiliários e, se houver, derivativos a eles referenciados. No entanto, 
eventual ausência da referida comunicação não isentará as Pessoas Sujeitas à Política da sua 
obrigação legal e regulamentar de se abster de negociar Valores Mobiliários em todos os 
períodos em que haja determinação de não negociação previstos na regulamentação e 
legislação em vigor.

8.9. O Diretor de Relações com Investidores não está obrigado a fundamentar a decisão 
em que determinar o Blackout Period, que será tratada confidencialmente pelos seus 
destinatários.

8.10. O Blackout Period poderá se estender mesmo após a divulgação ao mercado do Ato 
ou Fato Relevante, devendo esta restrição complementar constar expressamente no 
comunicado divulgado pelo Diretor de Relações com Investidores.

8.11. As Partes Envolvidas, em qualquer hipótese, deverão manter sigilo sobre o Blackout 
Period.

8.12. As Partes Envolvidas não poderão negociar Valores Mobiliários da Companhia no 
período de 15 (quinze) dias anteriores à divulgação das demonstrações financeiras trimestrais 
e anuais. As datas estimativas de divulgação das demonstrações financeiras trimestrais e 
anuais estão previstas no calendário de eventos corporativos, disponível no website de 
Relações com Investidores da Companhia e da CVM.

8.13. O Diretor de Relações com Investidores informará antecipadamente às Partes 
Envolvidas que tenham conhecimento de informação relativa a Ato ou Fato Relevante da 
Companhia, sobre as datas de divulgação ou publicação indicadas acima, para fins de 
cumprimento do período de 15 (quinze) dias de vedação à negociação.
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8.14. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 8.3 acima, aqueles que tenham conhecimento 
de conteúdo das demonstrações financeiras antes de sua divulgação não poderão negociar 
Valores Mobiliários da Companhia, de suas Controladas e de suas Coligadas.

8.15. As Partes Envolvidas não poderão negociar os Valores Mobiliários da Companhia entre 
a data da deliberação do órgão competente de aumentar o capital social, distribuir resultados, 
bonificações em ações ou seus derivativos ou aprovar desdobramento, e a publicação dos 
respectivos editais ou anúncios.

8.16. É vedada a negociação com Valores Mobiliários da Companhia, ou a eles 
referenciados, pelas Pessoas Sujeitas à Política sempre que estiver em curso a aquisição ou 
a alienação de ações de emissão da Companhia pela própria Companhia, suas Coligadas ou 
suas Controladas, ou qualquer outra sociedade sob controle comum, ou se houver sido 
outorgada opção ou mandato para o mesmo fim.

8.17. É vedada, enquanto a operação não for tornada pública por meio da divulgação de 
Fato Relevante, a deliberação pelo Conselho de Administração a respeito da aquisição ou 
alienação de ações de emissão da própria Companhia, caso: (i) tenha sido celebrado qualquer 
acordo ou contrato visando a transferência do controle acionário da Companhia, ou houver 
sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim; ou (ii) haja a existência de intenção de 
se promover a incorporação, cisão total ou parcial da Companhia, fusão, transformação ou 
reorganização societária.

8.18. As Partes Envolvidas não poderão negociar Valores Mobiliários da Companhia se existir 
a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou 
reorganização societária.

8.19. As Partes Envolvidas da Companhia que tenham se afastado do seu cargo antes de 
se tornar pública determinado Ato ou Fato Relevante em relação aos negócios da Companhia 
deverão abster-se de negociar Valores Mobiliários da Companhia: (a) pelo prazo de 6 (seis) 
meses contados da data de oficialização de seu afastamento; ou (b) até a divulgação, pela 
Companhia, do Ato ou Fato Relevante ao mercado, o que ocorrer primeiro, salvo se, nesta 
segunda hipótese, a negociação com Valores Mobiliários da Companhia, após a divulgação do 
Ato ou Fato Relevante, puder interferir nas condições dos negócios da Companhia, em 
prejuízo da Companhia ou de seus acionistas, e o Diretor de Relações com Investidores, no 
uso de suas atribuições e a seu exclusivo critério, determinar a extensão do prazo de vedação 
à negociação, o qual não ultrapassará, em qualquer caso, para as pessoas mencionadas nesta 
Cláusula, o prazo de 6 (seis) meses referido no item (a) acima.

8.20. As Partes Envolvidas poderão negociar valores mobiliários de emissão da Companhia, 
observados os períodos de vedação mencionados acima, com objetivo de investimento a 
longo prazo, sendo recomendada a manutenção da propriedade dos valores mobiliários 
emitidos pela empresa por um prazo mínimo de 6 (seis) meses.
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8.21. As vedações desta Política não se aplicam às operações com ações que se encontrem 
em tesouraria, por meio de negociação privada, decorrentes do exercício de opção de compra 
de ações outorgadas no âmbito de plano de outorga de opções aprovado em assembléia geral 
ou consistentes na outorga de ações objeto de programa de remuneração em ações aprovado 
em assembléia geral.

9. HIPÓTESES DE NEGOCIAÇÃO AUTORIZADA

9.1. Para efeitos desta Política, não são consideradas negociações indiretas, e não estão 
sujeitas à vedação prevista nesta Política, as negociações realizadas por fundos e/ou clubes 
de investimento de que sejam cotistas as pessoas mencionadas na Cláusula 8.5 acima, desde 
que: (i) os fundos de investimento não sejam exclusivos; e (ii) as decisões de negociação do 
administrador de fundos ou fundo de investimento não possam, de forma alguma, ser 
influenciadas por seus cotistas.

9.1.1. As vedações previstas na Cláusula 9.1 deixarão de vigorar tão logo a 
Companhia divulgue o Ato ou Fato Relevante ao mercado, exceto se a negociação 
com Valores Mobiliários da Companhia pelas pessoas acima mencionadas, após a 
divulgação do Ato ou Fato Relevante, puder interferir nas condições dos negócios da 
Companhia, em prejuízo dos acionistas da Companhia ou dela própria.

10. SOLICITAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO COM VALORES 
MOBILIÁRIOS

10.1. Antes da realização de qualquer negociação com Valores Mobiliários de emissão da 
Companhia, a Parte Envolvida deverá solicitar autorização do Departamento de Relações com 
Investidores por meio do e-mail ri@grupotravessia.com, que deverá responder a requisição 
no prazo de 2 (dois) dias.

10.2. Caso a transação seja autorizada, a Parte Envolvida requerente terá até 48 (quarenta 
e oito) horas para realizá-la, devendo encaminhar o comprovante à área de Relações com 
Investidores no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da realização da transação.

10.3. Caso a Pessoa Vinculada não realize a transação, ela deverá comunicar tal fato ao 
Departamento de Relações com Investidores em até 48 (quarenta e oito) horas do 
encerramento do prazo para a realização da transação.

11. TERMO DE ADESÃO

11.1. As Partes Envolvidas e, outros colaboradores que a Companhia considere necessários 
ou convenientes, deverão assinar instrumento formal por meio do qual manifestarão sua 
ciência quanto às regras contidas na presente Política, elaborado na forma do artigo 16, 
parágrafo Io, da Instrução CVM 358, assumindo a obrigação de cumpri-las e zelar para que 
estas sejam cumpridas por pessoas que estejam sob sua influência, incluindo, mas não se
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limitando, a empresas controladas, coligadas ou sob controle comum, cônjuges e 
dependentes, diretos ou indiretos, nos termos do Anexo I à presente Política.

11.1.1. Sempre que houver qualquer alteração nos dados cadastrais, o subscritor do 
Termo de Adesão deverá comunicar imediatamente tal alteração ao Diretor de 
Relações com Investidores, para que o mesmo proceda às atualizações necessárias.

11.2. As Partes Envolvidas responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição 
constante desta Política se obrigam a ressarcir a Companhia e/ou outras Partes Envolvidas, 
integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos que a Companhia e/ou outras Partes 
Envolvidas venham a incorrer e que sejam decorrentes, direta ou indireta mente, de tal 
descumprimento, sem prejuízo das eventuais sanções cíveis e criminais decorrentes da 
violação da presente Política.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As disposições da presente Política não elidem a responsabilidade de terceiros não 
diretamente ligados à Companhia e que tenham conhecimento sobre Atos ou Fatos 
Relevantes.

12.2. A Companhia deverá comunicar formalmente os termos desta Política, aprovada pelo 
Conselho de Administração, àqueles abrangidos pela mesma. A comunicação será realizada 
por meio de Termo de Adesão, constante no Anexo I à presente Política, que deverá ser 
arquivado na sede da Companhia enquanto a pessoa com ela mantiver vínculo, e por 5 (cinco) 
anos, no mínimo, após o seu desligamento.

12.3. A Companhia deverá manter em sua sede, à disposição da CVM, a relação de pessoas 
mencionadas na Cláusula 1.1 acima e as suas respectivas qualificações, indicando cargo ou 
função, endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, atualizando-os imediatamente, sempre que houver modificação.

12.3.1. A aprovação ou alteração desta Política da Companhia deverá ser 
comunicada à CVM.

12.3.2. Caberá ao Diretor de Relações com Investidores a responsabilidade pela 
execução e acompanhamento desta Política.
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ANEXO I

Modelo de Termo de Adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e 
de Uso de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo da Travessia 

Securitizadora de Créditos Financeiros XIV S.A.
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TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE 
E DE USO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES E PRESERVAÇÃO DE SIGILO E DE 
NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE 
CRÉDITOS FINANCEIROS XIV S.A.

Eu, [nome, qualificação, endereço e número de inscrição do cadastro nacional de pessoas físicas 
e/ou pessoas jurídicas], na qualidade de [inserir condição / cargo / função / tipo de prestador de 
serviço] da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XIV S.A. ("Companhia"), e nos temos 
do parágrafo Io do artigo 16 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 358, de 3 de janeiro 
de 2002, conforme alterada, declaro ter recebido, estar ciente e concordar com o inteiro teor da 
"Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Uso de Informações Relevantes e Preservação 
de Sigilo e de Negociação de Valores Mobiliários da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros 
XIV S.A.", constante no Anexo I ao presente Termo ("Política de Divulgação") aprovada em 
Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11 de setembro de 2020.

Por meio do presente Temo de Adesão à Política de Divulgação, obrigo-me a observar, cumprir e 
zelar pelo cumprimento de todas as disposições contidas na referida Política de Divulgação.

[local], [data].

[NOME DA PESSOA VINCULADA]
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ANEXO I

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE E DE USO DE 
INFORMAÇÕES RELEVANTES E PRESERVAÇÃO DE SIGILO E DE NEGOCIAÇÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 
FINANCEIROS XIV S.A.
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ANEXO III

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XIV S.A. 

REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020

TERMOS DE POSSE

(Restante da página deixada intencionalmente em branco.)
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TERMO DE POSSE

Eu, VINÍCIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA, brasileiro, casado em regime de 
comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) n° 
30.393.860-2 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n° 
218.718.568-09, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, 
n° 105, Conjunto 43, República, CEP 01037-001, comparecí na sede da TRAVESSIA 
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XIV S.A., sociedade por ações com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, n° 600, Conjunto 44, Sala 4, 
Itaim Bibi, CEP 04532-001 ("Companhia"), e tomei posse do cargo de membro do Conselho de 
Administração, por meio do qual fui eleito por meio da Assembléia Geral Extraordinária realizada na 
presente data para exercer o mandato pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da presente data, 
indicando como domicílio, para os efeitos do disposto no parágrafo 2o, do artigo 149, da Lei n° 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") a Rua 
Bandeira Paulista, n° 600, Conjunto 44, Sala 4, Itaim Bibi, CEP 04532-001.

Declaro, neste ato, para os efeitos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que não estou 
impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Paulo, 11 de setembro de 2020.

VINÍCIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA
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TERMO DE POSSE

Eu, MARIA REGINA BASILE STOPA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de 
bens, professora, portadora da Cédula de Identidade (RG) n° 3.782.361-9 SSP-SP, inscrita no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n° 689.156.168-04, com endereço 
comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, n° 105, 
Conjunto 43, República, CEP 01037-001, comparecí na sede da TRAVESSIA SECURITIZADORA 
DE CRÉDITOS FINANCEIROS XIV S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, n° 600, Conjunto 44, Sala 4, Itaim Bibi, CEP 04532- 
001 ("Companhia"), e tomei posse do cargo de membro do Conselho de Administração, por meio 
do qual fui eleita por meio da Assembléia Geral Extraordinária realizada na presente data para 
exercer o mandato pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da presente data, indicando como domicílio, 
para os efeitos do disposto no parágrafo 2o, do artigo 149, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") a Rua Bandeira Paulista, n° 600, 
Conjunto 44, Sala 4, Itaim Bibi, CEP 04532-001.

Declaro, neste ato, para os efeitos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que não estou 
impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Paulo, 11 de setembro de 2020,

MARIA REGINA BASILÉ STOPA
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TERMO DE POSSE

Eu, MARIANA BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA BERNARDI, brasileira, casada sob o 
regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da Cédula de Identidade (RG) n° 
29.737.433-3, inscrita no CPF sob o n° 286.839.768-90, com endereço comercial na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, n° 105, Conjunto 43, República, CEP 
01037-001, comparecí na sede da TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 
FINANCEIROS XIV S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, Rua Bandeira Paulista, n° 600, Conjunto 44, Sala 4, Itaim Bibi, CEP 04532-001 
("Companhia"), e tomei posse do cargo de membro do Conselho de Administração, por meio do 
qual fui eleita por meio da Assembléia Geral Extraordinária realizada na presente data para exercer 
o mandato pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da presente data, indicando como domicílio, para 
os efeitos do disposto no parágrafo 2o, do artigo 149, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") a Rua Bandeira Paulista, n° 600, Conjunto 
44, Sala 4, Itaim Bibi, CEP 04532-001.

Declaro, neste ato, para os efeitos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que não estou 
impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Paulo, 11 de setembro de 2020.

\J\SXX!\Ü .
MARIANA BERNARDES 
STOPA BERNARDI
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