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Versa() de Assinatura 

TERCEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAcA0 DE CREDITOS 

IMOBILIARIOS DA 101' SERIE DA P EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS 

IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcA0 

Pelo presente Terceiro Aditamento ao Termo de Securitizacao de Creditos lrnobiliários da 101' Serie da la 

Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitizacdo 

("Aditamento"): 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, sociedade anonima corn sede na Cidade de Sdo 

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n.° 255, 5° andar (parte), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 

02.773.542/0001-22 (adiante designada simplesmente como "Securitizadora" ou "Emissora"); e 

PENTAGON° S.A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, sociedade 

anonima corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n° 

4.200, Bloco 08, Ala B, salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 17.343.682/0001-38, neste 

ato representada na forma de seu Estatuto Social (adiante designada simplesmente como "Agente 

Fi ducidrio"); 

(A Emissora e o Agente Fiducidrio adiante designados como "Partes" e, isoladamente, como "Parte"). 

CONSIDERANDO QUE 

em 11 de dezembro de 2013, as Partes celebraram o Termo de Securitizacao de Creditos 

Imobiliarios da 101' Serie da la Emissdo de Certificados de Recebiveis lmobiliários da RB Capital 

Companhia de Securitizacao, conforme posteriormente aditado em 22 de agosto de 2014 e em 14 de junho 

de 2017 ("Termo de Securitizacao"); 

em 10 de outubro de 2018, foi realizada Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de 

Recebiveis Imobiliarios da 101' serie da la emissao da RB Capital Companhia de Securitizacdo ("CR1"), na 

qual foi aprovada, dentre outras materias: 

a alteracao da tabela de amortizacao dos CR1 constante no Anexo I do Termo de 

Securitizacao, para prever as novas datas e taxas de amortizacao dos CR1; 

a alteracao da conta de livre movimentacdo constante (i) do Contrato de Cessdo Fiduciaria 

Recebiveis Locaticios Area em Expansao; (ii) do Contrato de Cessdo Fiduciaria de Recebiveis Sob 

Condicao Suspensiva; e (iii) do Contrato de Cessao Fiduciaria Coma Vinculada para a conta 

corrente n° 20179-6 (agencia 3071) do hail Unibanco S.A. de titularidade da BR Malls S.A. ("BR 

Malls"); 

a prorrogacao do prazo de registro (i) do Segundo Aditamento ao Contrato de Alienacao 

Fiducidria Fracao Ideal Campo Grande, conforme previsto na Clausula 4.1 de referido instrumento; 
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e (ii) do Aditamento a Escritura de Hipoteca Fracao Ideal Del Rey, conforme previsto na Clausula 

2 de referido instrumento (conforme definidos no Termo de Securitizacao), ambos celebrados em 

14 de junho de 2017, que expirou em 11 de dezembro de 2017, para 6 de dezembro de 2018; 

a liberacao e o cancelamento da alienacao fiduciaria da fracao ideal de 77,940931% 

("Fracao Ideal") do dominio (Ail do imovel descrito e caracterizado pela matricula n° 85.415 do 

Registro de Imoveis de Barueri ("Imovel Tambore"), constituida por meio do "Instrumento 

Particular de Alienacao Fiduciaria de Imovel em Garantia e Outras Avencas" celebrado em 16 de 

novembro de 2011, posteriormente aditado em 14 de dezembro de 2011 e em 14 de junho de 2017, 

entre a Proffito Holding ParticipacOes S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.741.778/0001-63 
("Proffito"), a Brazilian Securities Companhia de Securitizacao, inscrita no CNRI/MF sob o n° 
03.767.538/0001-14 ("Brazilian Securities" e "Alienagao Fiduciaria Imovel Tambore", 
respectivamente) e a Emissora, mediante (a) a apresentacao do respectivo termo de liberacao no 

RGI competente ("Termo de Liberacao Alienacao Fiduciaria Tambore"); e (b) a celebracao e 

registro do "Instrumento Particular de Alienacdo Fiducioria de Imovel em Garantia e Outras 

Avencas", a ser celebrado entre a Proffito, a Brazilian Securities e a Emissora ("Nova Alienacao 

Fiduciaria de Imovel Tambore"), sendo certo que, quando da celebracao da Nova Alienacao 

Fiduciaria de Imovel Tambore, a Nova Alienacao Fiduciaria de Imovel Tambore passard a integrar 
a definicao de "Garantias Compartilhadas", de forma a assegurar o cumprimento das obrigacOes 

garantidas dos CRI, dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 74' Serie da la Emissao da 
Emissora ("CRI Greenfields"), dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 114' Serie da 1' 

Emissao da Emissora ("CRI Cuiaba"), dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 129a Serie da 

I Emissao da Brazilian Securities Companhia de Securitizacao ("CR1 Tambore 1") e dos 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 207' Serie da 1 Emissao da Brazilian Securities 
Companhia de Securitizacao ("CRI Tambore 2"), sendo certo que a Nova Alienacao Fiduciaria de 

ImOvel Tambore devera ser formalizada ap6s a obtencao da Certidao Conjunta de Debitos relativos 
a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao emitida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da Proffito; 

a no declaracao de vencimento dos CRI, em razao do descumprimento nos Meses de 
Apuracao de julho de 2017, de janeiro de 2018 e de julho de 2018 (A) do "Inc/ice de Cobertura 
Minimo da Cesseio Fiduciaria" (conforme definido (i) na Clausula 3.1 do Contrato de Cessao 
Fiduciaria Greenfields; (ii) na Clausula 7.1 do Contrato de Cessao Fiduciaria Fracao Ideal Del Rey 
e do Contrato de Cessao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba; (iii) na Clausula 3.2 do Contrato de 
Cessao Fiduciaria Recebiveis Locaticios Area em Expansao e do Contrato de Contrato de Cessao 

Fiduciaria de Recebiveis Sob Condicao Suspensiva; e (iv) na Clausula 4.8 do Contrato de Cessao 

Fiduciaria Conta Vinculada), no Mes de Apuracao de julho de 2017e (B) do "Inc/ice de Cobertura 

Minimo da Alienacao Fiducioria" conforme definido (i) nas Clausulas 9.1.1 do Contrato de 

Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Campo Grande e do Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao 
Ideal Caxias; (ii) na Clausula Decima Terceira da Escritura de Hipoteca Fracao Ideal Del Rey; (iii) 

na Clausula 3.6.2 do Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba; e (iv) na Clausula 

3.15.1 do Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Tambore; 
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(.0 	a autorizacao para formalizacao do "Instrumento Particular de Constituted° de Cessdo 
Fiducidria de Letra Financeira e Outros Direitos Creditorios em Garantia", em ate 5 (cinco) dias 
theis contados da data de celebracao da AGT, por meio do qual a Proffito cedera fiduciariamente os 
direitos creditOrios decorrentes da Letra Financeira de emissao do hail Unibanco S.A., na qualidade 
de banco depositario, no valor de R$14.000.000,00 (quatorze milhOes de reais), com vencimento 14 

de outubro de 2020 ("Letra Financeira"), a Emissora e a Brazilian Securities ("Contrato de Cessao 

Fiduciaria de Letra Financeira" e "Cessao Fiduciaria de Letra Financeira"), sendo certo que (a) a 

Letra Financeira nao sera registrada na B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcao; e (b) quando da celebracao 

do Contrato de Cessao Fiduciaria de Letra Financeira, a Cessao Fiduciaria de Letra Financeira 
passard a integrar a definicao de "Garantias Compartilhadas", de forma a assegurar o cumprimento 

das obrigacoes garantidas dos CRI, dos CRI Greenfields, dos CRI Cuiaba, dos CRI Tambore 1 e 

dos CRI Tambore 2; 

a alteracao da conta corrente de livre movimentacao de titularidade da Ecisa Engenharia, 

Comercio e Inch:Istria Ltda. ("Ecisa"), em razao da incorporacao da Ecisa pela BR Malls, constante 
nas Clausulas 6.2 do Contrato de Cessao Fiduciaria de Recebiveis Fracao Ideal Del Rey e do 

Contrato de Cessao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba, para a conta corrente n.° 07297-5, agencia 
1248, hail Unibanco S.A., de titularidade da BR Malls; e (ii) na Clausula 6.3 do Contrato de Cessaci 

Fiduciaria Greenfields, para a conta corrente n° 56979-6 da Agenda 0093, do hail Unibanco S.A., 

de titularidade da BR Malls; e 

a alteracao do anexo onde constam descritas as "ObrigacOes Garantidas", bem como 

deliberar sobre a alteracao do anexo onde constam descritas as "Garantias Compartilhadas". 

(iii) 	as Partes concordaram em alterar o Termo de Securitizacao para refletir as materias aprovadas na 

Assembleia de Titulares dos CRI mencionadas nos itens acima. 

As Partes tern entre si justo e contratado celebrar o presente Aditamento, nos termos e condicOes abaixo 

previstos: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DEFINICOES 

1.1. 	Os termos utilizados neste Aditamento, iniciados em letras mahlisculas (estejam no singular ou no 
plural), que nao sejam aqui definidos de outra forma, terao o significado que lhes é atribuido no Termo de 
Securitizacao. 

CLAUSULA SEGUNDA - ADITAMENTO 

	

2.1. 	Resolvem as Partes, de comum acordo, alterar o Anexo 1, para prever uma nova tabela de 

amortizacao dos CRI, que vigorard corn a redacao prevista no Anexo A deste Aditamento. 

	

2.2. 	Por fim, resolvem as Partes, de comum acordo, alterar (i) o Anexo VII, contend° a descricao das 

Garantias Compartilhadas, para prever o Cessao Fiduciaria de Letra Financeira; e (ii) o Anexo VIII, 
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contendo a descricao das Novas ObrigacOes Garantidas, sendo certo que os anexos vigorarao corn as 

redacOes previstas no Anexos B e no Anexo C deste Aditamento, respectivamente. 

CLAUSULA TERCEIRA — REGISTRO 

3.1. 	0 presente Aditamento sera registrado na lnstituicao Custodiante, nos termos da Clausula 16.1 do 

Termo de Securitizacao. 

CLAUSULA QUARTA - RATIFICACAO 

4.1. 	As alteracOes feitas por meio deste Aditamento nao implicam em novacao, pelo que permanecem 

ainda validas e em vigor todas as obrigacdes, clausulas, termos e condicOes previstos no Termo de 

Securitizacao que rid() tenham sido expressamente alterados nos termos deste Aditamento. 

CLAUSULA QUINTA — FORO 

5.1. 	As Partes elegem o Foro da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, como o Onico competente 
para dirimir quaisquer questOes ou litigios originarios deste Aditamento, renunciando expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
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[Pagina de Ass inatura do Terceiro Aditamento ao Termo de Securitizagdo de Creditos Imobiliorios da 

10]" Serie da P Emissdo de Certificados de Recebiveis Imobiliorios da RB Capital Companhia de 

Securitizacelo datado de 10 de outubro de 2018] 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o Aditamento em 3 (tres) vias de igual teor e 

forma, na presenca de 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas. 

Sao Paulo, 10 de outubro de 2018. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

41111, .• \i) 
\ I I I 

iiiago Fa a Silveira 
22.366.436-8  

CPF: 137.685.487-80  

PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS 

TAM oer,4401cA  
Nome: invn, 	Re,c,411, cI(' 5vc A1/41001.,97  
Cargo: py‘e(AAA,c2,GtGetc, 

Ger: -150Z- 839- ?8? &8 

Testemunhas:  

	

ome: Q5r  HO RAD 	 Nome: 	Torn Wolfring Sinks 
RG: 24.59f.270-9 RG n°:Z, 	II .1 01 —11 	 RG n°: 

CPF/M 	15 I . 	 CPF/MF n°: CPF: 165.555.097-75 

Nome: 	RG: 33.355.194-1 (SSP/SP) 
Cargo: 	CPF/MF: 332.990.048-24 
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ANEXO A 

ANEXO I  — TAB ELA DE A MORTIZACAO DOS CR I 

n° 
Data de 

Reeebimento do 
Lastro 

Data tie 
Pagamento do 

CRI 

Datas 
A 	

de 
niversario 

Juros Amortizacfm Said° Devedor 
Taxa de 

Amortizactio (TA) 

1 15/10/18 17/10/18 19/09/2018 R$3.813.629 - R$549.478.140 0,00% 

2 16/11/18 20/11/18 19/10/2018 R$4.634.314 - R$549.482.937 0,00% 

3 17/12/18 19/12/18 19/11/2018 R$3.950.386 - R$549.487.516 0,00% 

4 15/01/19 17/01/19 19/12/2018 R$3.950.416 - R$549.491.658 0,00% 

5 15/02/19 19/02/19 19/01/2019 R$4.497.566 - R$549.496.673 0,00% 

6 15/03/19 19/03/19 19/02/2019 R$3.813.785 - R$549.500.598 0,00% 

7 15/04/19 17/04/1 9 19/03/2019 R$3.950.513 - R$549.505.177 0,00% 

8 15/05/19 17/05/19 19/04/2019 R$4.087.276 - R$549.509.538 0,00% 

9 17/06/19 19/06/19 19/05/2019 R$4.497.713 - R$549.514.553 0,00% 

10 15/07/19 17/07/19 19/06/2019 R$3-813.911  - R$549.518.696 0,00% 

11 15/08/19 19/08/19 19/070019 R$4.497.788 - R$549.523.711 0,00% 

12 16/09/19 18/09/19 19/080019 R$4.087.417 - R$549.528.509 0,00% 

13 15/10/19 17/10/19 19/09/2019 R$3.950.714 - R$549.533.088 0,00% 

14 18/11/19 20/11/19 19/10/2019 R$4.634.779 - R$549.538.103 0,00% 

15 16/12/19 18/12/19 19/11/2019 R$3.814.076 - R$549.542.464 0.00% 

16 15/01/20 17/01/20 19/120019 R54.087.553 - R5549.546.826 0,00% 

17 17/02/20 19/02/20 19/01/2020 R$4.498.018 - R$549.551.841 0,00% 

18 16/03/20 18/03/20 19/0)/20)0 R$3.814.168 - R$549.555.766 0.00% 

19 15/04/20 17/04/20 19/03/2020 R$4.087.654 - R$549.560.346 0,00% 

20 15/05/20 19/05/20 19/04/2020 R$4.361.277 - R$549.564.711 0,00% 

21 15/06/20 17/06/20 19/05/2020 R$3.950.972 - R$549.569.021 0,00% 

22 15/07/20 17/07/20 19/06/2020 R$4.087.726 - R$549.570.087 0,00% 

23 17/08/20 19/08/20 19/07/2020 R$4.502.009 - R5550.039.436 0,00% 

24 15/09/20 17/09/20 19/08/2020 R$3.959.429 - R$550.745.280 0,00% 
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25 15/10/20 19/10/20 19/09/2020 R$4.377.194 - R$551.570.369 0,00% 

26 16/11/20 18/11/20 19/10/2020 R$4.109.697 - R$552.523.906 0,00% 

27 15/12/20 17/12/20 19/11/2020 R$3.979.316 - R$553.511.551 0,00% 

28 15/01/21 19/01/21 19/12/2020 R$4.537.947 - R$554.430.292 0,00% 

29 17/02/21 19/02/21 19/01/2021 R$4.269.554 - R$555.430.423 0,00% 

30 15/03/21 17/03/21 19/02/2021 R$3.584.162 - R$556.277.685 0,00% 

31 15/04/21 19/04/21 19/03/2021 R$4.562.153 - R$557.387.667 0,00% 

32 17/05/21 19/05/21 19/04/2021 R$4.154.356 - R$558.528.012 0,00% 

33 15/06/21 17/06/21 19/05/2021 R$4.023.754 - R$559.692.766 0,00% 

34 15/07/21 19/07/21 19/06/2021 R$4.450.763 - R$560.840.811 0,00% 

35 16/08/21 18/08/21 19/07/2021 R$4.181.503 - R$562.177.779 0,00% 

36 15/09/21 17/09/21 19/08/2021 R$4.190.180 - R$563.344.335 0,00% 

37 15/10/21 19/10/21 19/09/2021 R$4.480.580 - R$564.598.122 0,00% 

38 16/11/21 18/11/21 19/10/2021 R$4.209.057 - R$565.882.338 0,00% 

39 15/12/21 17/12/21 19/11/2021 R$4.077.084 - R$567.110.778 0,00% 

40 17/01/22 19/01/22 19/12/2021 R$4.654.852 - R$568.713.249 0,00% 

41 15/02/22 17/02/22 19/01/2022 R$4.097.772 - R$569.988.446 0,00% 

42 15/03/22 17/03/22 19/02/2022 R$3.963.004 - R$571.000.494 0,00% 

43 18/04/22 20/04/22 19/03/7022 R$4.829.253 - R$572.596.612 0,00% 

44 16/05/22 18/05/22 19/04/2022 R$3.983.336 _ R$573.929.985 0,00% 

45 15/06/22 20/06/22 19/05/2022 R$4.710.670 - R$575.532.932 0,00% 

46 15/07/22 19/07/22 19/06/2022 R$4.148.586 - R$577.056.514 0,00% 

47 15/08/22 17/08/22 19/07/2022 R$4.159.403 - R$578.561.182 0,00% 

48 15/09/22 19/09/22 19/08/2022 R$4.746.437 _ R$579.902.763 0,00% 

49 17/10/22 19/10/22 19/09/2072 R$4.325.330 -  R$581.514.502 0,00% 

50 16/11/22 18/11/22 19/10/2022 R$4.337.111 -  R$583.098.432 0,00% 

51 15/12/22 19/12/22 19/11/2022 R$4.493.204 _ R$584.525.251 0,00% 

52 16/01/23 18/01/23 19/12/2022 R$4.360.737 _ R$586.274.705 0,00% 

53 15/02/23 17/02/23 19/01/2023 R$4.372.061 _ R$587.797.237 0,00% 

54 15/03/23 17/03/23 19/02/2023 R$4.087.765 _ R$588.976.280 0,00% 

55 17/04/23 19/04/23 19/03/2023 R$4.833.378 _ R$590.524.936 0,00% 

56 15/05/23 17/05/23 19/04/2023 R$4.109.020 _ R$592.038.886 0,00% 
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57 15/06/23 19/06/23 19/05/2023 R$4.856.835 -  R$593.390.867 0,00% 

58 17/07/23 19/07/23 19/06/2023 R$4.424.104 -  R$594.794.085 0,00% 

59 15/08/23 17/08/23 19/07/2023 R$4.288.611 -  R$596.533.643 0,00% 

60 15/09/23 19/09/23 19/08/2023 R$4.892.553 -  R$597.754.775 0,00% 

61 16/10/23 18/10/23 19/09/2023 R$4.311.141 R$30.319.095 R$569.348.318 5,06% 

62 16/11/23 20/11/23 19/10/2023 R$4.671.236 R$30.484.735 R$540.230.248 5,34% 

63 15/12/23 19/12/23 19/11/2023 R$3.894.780 R$29.676.749 R$512.076.094 5,48% 

64 15/01/24 17/01/24 19/12/2023 R$3.691.095 R$30.377.874 R$483.043.023 5,92% 

65 15/02/24 19/02/24 19/01/2024 R$3.963.488 R$30.585.326 R$453.659.510 6,32% 

66 15/03/24 19/03/24 19/02/2024 R$3.268.896 R$30.485.853 R$424.208.293 6,70% 

67 15/04/24 17/04/24 19/03/2024 R$3.056.786 R$58.856.471 R$366.333.791 13,84% 

68 15/05/24 17/05/24 19/04/2024 R$2.731.982 R$31.811.152 R$335.487.357 8,66% 

69 17/06/24 19/06/24 19/05/2024 R$2.752.338 R$28.326.104 R$307.944.760 8,42% 

70 15/07/24 17/07/24 19/06/2024 R$2.142.707 R$30.734.679 R$277.992.452 9,96% 

71 15/08/24 19/08/24 19/07/2024 R$2.283.138 R$31.695.618 R$247.250.023 11,36% 

72 16/09/24 18/09/24 19/08/2024 R$1.844.827 R$35.963.767 R$212.062.020 14,50% 

73 15/10/24 17/10/24 19/09/2024 R$1.529.000 R$35.455.615 R$177.223.930 16,67% 

74 18/11/24 20/11/24 19/10/2024 R$1.499.494 R$36.072.414 R$141.720.076 20,29% 

75 16/12/24 18/12/24 19/11/2024 R$986.375 R$34.894.348 R$107.225.236 24,55% 

76 15/01/25 17/01/25 19/12/2024 R$799.600 R$35.608.784 R$71.892.597 33,12% 

77 17/02/25 19/02/25 19/01/2025 R$590.018 R$36.334.395 R$35.751.906 50,40% 

78 17/03/25 19/03/25 19/02/2025 R$248.684 R$35.831.058 R$0,00 100,00% 
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ANEXO B 

ANEXO VII  

GARANTIAS COMPARTILHADAS 

As seguintes garantias descritas e caracterizadas abaixo foram constituidas e sao compartilhadas entre si, de forma a assegurar 

toda e qualquer Obrigacao Garantida descrita e caracterizada no Anexo VIII deste Termo. 

Para fins deste Anexo VII, os termos definidos a seguir terao o significado a eles atribuidos abaixo, tendo por objeto a descricao 

das garantias constituidas no ambito dos (i) Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 74" Serie da I" Emissao da RB Capital 

Companhia de Securitizacao ("CRI Greenfields"); (ii) Certificados de Recebiveis I mobiliarios da 114" Serie da I" Emissao da RB 

Capital Companhia de Securitizacao ("CRI Cuiaba"); (iii) Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 101" Serie da la Emissao da 

RB Capital Companhia de Securitizacao ("CRI Mapa 4"); (iv) Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 129" Serie da I" 

Emissao da Brazilian Securities Companhia de Securitizacao ("CRI Tambore I"): e (v) Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 

207" Serie da I" Emissao da Brazilian Securities Companhia de Securitizacao ("CRI Tambore 2") (em conjunto. as "Garantias 

Compartilhadas"): 

"Alienacao Fiduciaria de Imoveis": a Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Campo Grande, a Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal 

Caxias, a Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba e a Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Tambore, quando mencionadas em 

conjunto; 

"Cessao Fiduciaria de Recebiveis": a Cessao Fiduciaria Greenfields, a Cessao Fiduciaria Fracao Ideal Del Rey, a Cessao 

Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba, a Cessao Fiduciaria Recebiveis Locaticios Area em Expansao, a Cessao Fiduciaria de Recebiveis 

Sob Condicao Suspensiva, a Cessao Fiduciaria Conta Vinculada e a Cessao Fiduciaria Letra Financeira, quando mencionadas em 

conjunto; 

"Contratos de Alienaeao Fiduciaria de Imoveis": o Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Campo Grande, o Contrato de 

Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Caxias, o Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba e o Contrato de Alienacao 

Fiduciaria Fracao Ideal Tambore, quando mencionados em conjunto. 

"Contratos de Cessao Fiduciaria de Recebiveis": o Contrato de Cessao Fiduciaria Greenfields, o Contrato de Cessao Fiduciaria 

Fracao Ideal Del Rey, o Contrato de Cessao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba, o Contrato de Cessao Fiduciaria Recebiveis 

Locaticios Area em Expansao, o Contrato de Contrato de Cessao Fiduciaria de Recebiveis Sob Condicao Suspensiva, o Contrato 

de Cessao Fiduciaria Conta Vinculada e o Contrato de Cessao Fiduciaria Letra Financeira, quando mencionados em conjunto; 

"Garantias Compartilhadas": a Alienacao Fiduciaria de Acaes, a Alienacao Fiduciaria de Imoveis, a Hipoteca Fracao Ideal Del 

Rey e a Cessao Fiduciaria de Recebiveis, quando mencionadas em conjunto; e 

"Instrumentos de Garantia": o Contrato de Alienacao Fiduciaria de Acoes, os Contratos de Alienacao Fiduciaria de Im(Weis, os 

Contratos de Cessao Fiduciaria de Recebiveis e a Escritura de Hipoteca Fracao Ideal Del Rey, quando mencionados em conjunto. 

GARANTIAS COMPARTILHADAS 



TS Mapa 4 

1 	Alienacao fiduciaria da totalidade de acees da Fashion Mall S.A. ("Fashion Mall") de titularidade da BR 

Malls Participayies S.A. ("BR Malls"), na qualidade de sucessora por incorporacao da Ecisa Engenharia, 

Comercio e Indlistria Ltda. ("Ecisa Engenharia"), constituida por meio do "Instrumento Particular de Alienacao 

Fiductoria de Acoes", celebrado em 14 de dezembro de 2012, entre a BR Malls, na qualidade de sucessora por 

incorporacao da Ecisa Engenharia, por sua vez, na qualidade de fiduciante e sucessora por incorporacao da Ecisa 

Participacees Ltda. ("Ecisa Participacees"), a RB Capital Companhia de Securitizacao ("RB Capital"). a Fashion 

Mall S.A. ("Fashion Mall"), a Contagem Empreendimentos Imobiliarios e Participacees Ltda. ("Contagem") e a 

BR Malls, conforme posteriormente aditado ern 8 de outubro de 2014 e nesta data ("Contrato de Alienacao 

Fiduciaria de Acees" e "Alienacao Fiduciaria de Aeeies", respectivamente); 

2 	Alienacao fiduciaria da fracao ideal de (i) 69,37% (sessenta e nove inteiros e trinta e sete centesimos por 

cento) das matriculas 241.355 a 241.519 do 10  Oficio de Registro de Imoveis da Comarca de Campo Grande, MS 

("1° RGI Campo Grande"), sendo que as imeiveis objeto de tais matriculas sao 65,5% (sessenta e cinco inteiros e 

cinco centesimos por cento) de propriedade da BR Malls, na qualidade de sucessora por incorporacao da Ecisa 

Engenharia e 3,87% (tres inteiros e oitenta e sete centesimos por cento) de propriedade da CG Participacees Ltda. 

("CG Participaeoes"); e (ii) 69,16% (sessenta e nove inteiros e dezesseis centesimos por cento) das matriculas 

241.354 e 241.523 do 10  RGI Campo Grande, sendo que (ii.a) o imóvel objeto da matricula 241.354 é 65,5% 

(sessenta e cinco inteiros e cinco centesimos por cento) de propriedade da BR Malls, na qualidade de sucessora 

por incorporacao da Ecisa Engenharia e 3,66% (tres inteiros e sessenta e seis centesimos por cento) de propriedade 

da CG Participacees, e (ii.b) o imovel objeto da matricula 241.523 é 64% (sessenta e quatro por cento) de 

propriedade da BR Malls, na qualidade de sucessora por incorporacao da Ecisa Engenharia e 5,16% (cinco inteiros 

e dezesseis centesimos par cento) da CG Participaceies (as fray-5es ideais (i) c (ii), em con junta. a "Fracao Ideal  

1meve! Campo Grande"), do empreendimento comercial denominado "Shopping Center Campo Grande", 

localizado na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, na Avenida Afonso Pena, 4.909 — Santa 

Fe, CEP79031-900, constituida por meio do "Contrato de Alienacao Fiducioria de 'Move( em Garantia e Outras 

Aveneas", celebrado entre a BR Malls, na qualidade de sucessora par incorporacao da Ecisa Eneenharia, por sua 

vez na qualidade de fiduciante e sucessora por incorporacao da Ecisa Participacees, a CG Participacees, a RB 

Capital, a Contagem, a Fashion Mall e a BR Malls, em 13 de janeiro de 2014, conforme posteriormente aditado 

em 08 de outubro de 2014 e nesta data ("Contrato de Alienaceo Fiduciaria Fracao Ideal Campo Grande" e 

"Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Campo Grande", respectivamente): 

3 	Alienacao fiduciaria da track, ideal de 24,50175% do terreno, equivalente a 45,50% (quarenta e cinco 

inteiros e cinquenta centesimos por cento) das benfeitorias, as quais configuram o empreendimento denominado 

"Shopping Center Caxias" construido em parcela do itnevel objeto da matricula n.° 48.532 do 10  Oficio de 

Registro de Imoveis da Comarca de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul ("Fraeao Ideal Caxias"). 

localizado na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na RSC 453 — KM 3,5, 2.780 — Distrito 

Industrial, CEP 95110-900, constituida por tneio do "Contrato de Alienaccio Fiducioria de ',novel em Garantia e 

°tetras Avencas", celebrado entre a BR Malls, na qualidade de sucessora por incorporacao da Ecisa Engenharia, a 

RB Capital, a Contagem, a Fashion Mall e a BR Malls, em 13 de janeiro de 2014, conforme posteriormente 

aditado em 08 de outubro de 2014 e nesta data ("Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Caxias" e 

"Alienacao Fiduciaria Erna° Ideal Caxias". respectivamente); 

4 	Cessao fiduciaria de direitos crediterios decorrentes da exploracao comercial (i) do empreendimento 

10 . 
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comercial denominado "Plaza Shopping Niteroi", localizado Cidade de Niteroi, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 

XV de novembro, n.° 08, Centro, descrito e caracterizado na matricula n.° 8.729, do 2° Oficio de Registro de 

Itnoveis da Primeira Circunscricao de Niteroi - RJ ("Niteroi Plaza Shopping"). limitados a 42% (quarenta e dois 

por cento) do total de recebiveis locaticios do NiterOi Plaza Shopping; (ii) da Fracao Ideal Caxias; e (iii) da Fracao 

Ideal Campo Grande, constituida por meio do "Instrumento Particular de Cesseio Fiduciciria de Direitos 

Creditor-los e Outras Avengers", celebrado entre a BR Malls, na qualidade de sucessora por incorporacao da Ecisa 

Engenharia, por sua vez, na qualidade de fiduciante e sucessora por incorporacao da Ecisa Participacaes, a CG 

Participacaes, a Fashion Mall, a Capim Dourado, o ConsOrcio Niteroi Plaza, o ConsOrcio Empreendedor do 

Shopping Campo Grande - Fase 1, Cons6rcio Empreendedor do Shopping Campo Grande - Ease 11, a BR Malls 

Administracao e Comercializacao Ltda. ("BR Malls Administracao"). a RB Capital, o ltaO Unibanco, o ltaO BBA, 

a COFAC - Companhia Fluminense de Administracao e Comercio S.A. ("COFAC"). a Contagem e a BR Malls 

em 14 de dezembro de 2012, conforme posteriortnente aditado em 13 de janeiro de 2014, 10 de fevereiro de 2014, 

08 de outubro de 2014 e nesta data ("Contrato de Cessao Fiduciaria de Recebiveis Greenfields" e "Cessao 

Fiduciaria Greenfields", respectivamente); 

5 	Hipoteca da fracao ideal equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento), sendo 35% (trinta e cinco por 

cento) de propriedade da BR Malls, na qualidade de sucessora por incorporacao da Ecisa Engenharia e 30% (trinta 

por cento) de propriedade da SDR Empreendimentos Imobiliarios Ltda., inscrita no CNI3.1/MF sob o n.° 

08.105.928/0001-42 ("SDR") do imovel denominado "Shopping Del Rey", localizado na Cidade de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, objeto das matriculas n.os  56.776 a 56.805, 56.807 a 56.817, 56.819 a 56.824, 

56.827, 56.828, 56.833, 56.834, 56.836, 56.838 a 56.840, 56.843 a 56.845, 56.847 a 56.853, 56.855, 56.857 a 

56.879, 56.881 a 56.883, 56.885 a 56.887, 56.889 a 56.896, 56.898 a 56.909, 56.915 a 56.924, 56.926, 56.928 a 

56.930, 56.932 a 56.939, 56.941 a 56.948, 56.951 a 56.960, 56.962 a 56.965, 56.967 a 56.971, 56.973, 56.974, 

56.976 a 56.982, 56.984 a 57.007, 91.298 a 91.324 do 6° Oficio de Registro de lint:Weis de Belo Horizonte, MG 

("Fracao Ideal Del Rey"), constituida por meio da "Escritura Pliblica de Constimicdo de Garantia Hipotecoria", 

celebrada em 11 de dezembro de 2013, entre a BR Malls, na qualidade de sucessora por incorporacao da Ecisa 

Engenharia, a SDR e a RB Capital, conforme aditada nesta data ("Escritura de Hipoteca Fracao Ideal Del Rey" e 

"Hipoteca Fracao Ideal Del Rev". respectivamente); 

6 	Cessao fiduciaria de direitos creditorios decorrentes da exploracao comercial da Fracao Ideal Del Rey, 

constituida por meio do "Instrumento Particular de Cesselo Fiduciciria de Dire itos Creditorios e Outras Avencas", 

celebrado entre a BR Malls, na qualidade de sucessora por incorporacao da Ecisa Engenharia, a SDR, Condominio 

Pro-indiviso do Shopping Del Rey, a RB Capital e o Han Unibanco, na qualidade de sucessor por incorporacao da 

parcela cindida do hail BBA, em 11 de dezembro de 2013, posteriormente aditala em 22 de agosto de 2014, 12 de 

maio de 2015 e nesta data ("Contrato de Cessao Fiduciaria de Recebiveis Fracao Ideal Del Rey" e "Cessao 

Fiduciaria de Recebiveis Fracao Ideal Del Rey". respectivamente); 

7 	Alienacao fiduciaria da fracao ideal de do imOvel denominado "Shopping Curitiba", localizado na 

Cidade de Curitiba, Estado do Parana, objeto das matriculas n.°' 45.648 a 45.654, 45.657 a 45.695, 45.698 a 

45.704, 45.706 a 45.747, 45.750, 45.753 a 45.759, 45.761 a 45.774, 45.776 a 45.780, 45.782 a 45.795, 45.805, 

45.806 e 49.257 a 49.271 do 5° Oficio de Registro de Imoveis de Curitiba, PR ("Fracao Ideal Curitiba"). 

,constituida por meio do "Instrumento de Alienaccio Fiducioria de Bern Throve! ell? Garantia e Outras Avencas" 

celebrado entre a BR Malls, na qualidade de sucessora por incorporacao da Ecisa Engenharia e a RB Capital em  
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11 de dezembro de 2013, conforme posteriormente aditado nesta data ("Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao 

Ideal Curitiba" e "Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba". respectivamente); 

8 	Cessao fiduciaria de recebiveis dos direitos creditorios decorrentes da exploracao comercial da Fracao 

Ideal Curitiba, constituida por meio do "Instrumento Particular de Cessao Fiduciciria de Direitos Creditorios e 

Outras Avencas" celebrado entre a BR Malls, na qualidade de sucessora por incorporacao da Ecisa Engenharia, o 

Condominio Civil Shopping Curitiba, a RB Capital e o Ita6 BBA em 11 de dezembro de 2013;  conforme 

posteriormente aditado em 22 de agosto de 2014 e nesta data ("Contrato de Cessao Fiduciaria Fracao Ideal 

Curitiba" e "Cessao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba", respectivamente); 

9 	Alienacao fiduciaria da fracao ideal de 77,940931% (setenta e sete inteiros virgula nove quatro zero 

nove tres urn por cento) do dominio 6til do imovel objeto da matricula n° 85.415 do Registro de Imoveis de 

Barueri, SP, denominado "Shopping Tambore" ("Fracao Ideal Tambore"). constituida por meio do "Instrumento de 

Alienacdo Fiduciaria de Imovel em Garantia e Outras Avencas" celebrado entre a Proffito Holding Participaceies 

S.A. ("Proffito"), a Brazilian Securities Companhia de Securitizacao ("Brazilian Securities") e a RB Capital em 16 

de novembro de 2011 ("Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Tambore" e "Alienacao Fiduciaria Fracao 

Ideal Tambore". respectivamente); 

10 	Cessao fiduciaria de recebiveis dos direitos creditOrios decorrentes da exploracao econOmica da area em 

expansao do Shopping Tambore, constituida por meio do "Instrumento Particular de Cessao Fiduciaria de 

Recebiveis Locaticios em Garantia e Outras Avencas" celebrado entre a Proffito, a BR Malls, a BR Malls 

Administracao, a Brazilian Securities, o Consorcio Empreendedor Shopping Tambore;  inscrito 110 CNP.I sob o n° 

09.463.486/0001-79 ("Consorcio Empreendedor"). o Cons6rcio Expansao Shopping Tambore, representado por 

seu representante legal, BR Malls Administracao e o 	BBA em 27 de outubro de 2009;  conforme 

posteriormente aditado em 23 de fevereiro de 2011, 20 de maio de 2011;  22 de agosto de 2014 e nesta data 

("Contrato de Cessao Fiduciaria Recebiveis Locaticios Area em Expansao"  e "Cessao Fiduciaria Recebiveis 

Locaticios Area em Expansao". respectivamente); 

11 	Cessao fiduciaria da totalidade dos direitos creditorios decorrentes (i) da exploracao econOmica da area 

bruta locavel da area atualmente construida do Shopping Tambore, parcialmente especificada conforme R.21 da 

matricula n° 85.415 do Registro de Imoveis de Barueri, SP ("Area em Operacao"). pela Proffito A Brazilian 

Securities Companhia de Securitizacao, sob condicao suspensiva de liquidacao do CR1 Tambore 2; e (ii) da 

exploracao economica da sublocacao da Area bruta locavel da Area em Operacao, sob condicao suspensiva de 

formalizacao das sublocacao, pela BR Malls A Brazilian Securities Companhia de Securitizacao, constituida por 

meio do " Instrumento Particular de Cessao Fiduciciria de Recebiveis Locaticios em Garantia Sob Condicao 

Suspensiva e Outras Avencas" celebrado entre a Proffitt);  a BR Malls;  a BR Malls Administracao, a Brazilian 

Securities Companhia de Securitizacao, o Consorcio Empreendedor e o lta6 Unibanco em 23 de fevereiro de 2011, 

conforme posteriormente aditado em 16 de agosto de 2016 e nesta data ("Contrato de Cessao Fiduciaria de 

Recebiveis Sob Condicao Suspensiva" e "Cessao Fiduciaria de Recebiveis Sob Condicao Suspensiva". 

respectivamente); 

12 	Cessao fiduciaria de conta vinculada por meio da qual os valores depositados na conta corrente n.° 

076761-3;  agencia 001 do hail BBA;  de titularidade da Proffito em decorrencia dos Pagamentos Residuais 
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Cessionaria (conforme definido no Contrato de Cessao Fiduciaria Conta Vinculada), foram cedidos 

fiduciariamente a Brazilian Securities Companhia de Securitizacao, constituido por meio do " Instrumento 

Particular de Cesseio Fiduciaria Direitos Creditorios em Garantia e Outras Avencas", celebrado entre a Proffito, 

a Brazilian Securities Companhia de Securitizacao e o ltaO Unibanco em 23 de fevereiro de 2011, conforme 

posteriormente aditado em 20 de maio de 2011, 16 de agosto de 2016 e nesta data ("Contrato de Cessao Fiduciaria 

Conta Vinculada" e "Cessao Fiduciaria Conta Vinculada". respectivamente); e 

13 	Cessao fiduciaria dos direitos creditorios de titularidade da Proffito, mantidas na conta corrente n° 

20179-6, agencia 307, mantida no Hail Unibanco S.A., de titularidade da Proffito, decorrentes da Letra Financeira 

de emissao do Hail Unibanco S.A., na qualidade de banco depositario, no valor de R514.000.000,00 (quatorze 

milhOes de reais), atrelado a taxa de 101% (cento e urn por cento) da variacao acumulada da taxa media diaria de 

juros dos DI - Depositos lnterfinanceiros de urn dia, "over extra grupo", expressas na forma percentual ao ano, 

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Oteis, calculadas e divulgadas pela B3 no informativo diario 

disponivel em sua pagina na rede mundial de computadores (http://www.b3.com.br), corn vencimento em 14 de 

outubro de 2020, constituida por meio do "Instrumento Particular de Constituicelo de Cesseio Fiducioria de Letra 

Financeira e Outros Dire itos Creditorios em Garantia" celebrado em 10 de outubro de 2018, entre a Proffito, a 

Emisora, a Brazilian Securities Companhia de Securitizacao e o ItaO Unibanco ("Contrato de Cessao Fiduciaria 

Letra Financeira" e "Cessao Fiduciaria Letra Financeira ". respectivamente). 
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ANEXO C 

ANEXO VIII  

NOVAS OBRIGACOES GARANTIDAS 

As Garantias Compartilhadas descritas e caracterizadas no Anexo VII deste Termo foram constituidas 

para assegurar o cumprimento das seguintes ObrigacCies Garantidas dos Creditos Imobiliarios e dos 

Certificados de Recebiveis Imobiliários, abaixo mencionados: 

1. Obrigacties Garantidas dos Certificados de Recebiveis Imobiliários da 74' Serie da 1' Emissao da RB 

Capital Companhia de Securitizacao ("CR1 Greenfields"): 

(i) de todas as obrigacoes principais, acessorias e moratOrias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou 

antecipado, inclusive decorrentes dos juros, multas, penalidades e indenizaceies relativas ao pagamento do saldo 

devedor da (a) Cedula de Credito Bancario N° 100112090006100, emitida em 11 de setembro de 2012, pela Ecisa 

Engenharia, Comercio e Indastria Ltda. ("Ecisa Engenharia"). em favor do !tau Unibanco S.A. ("hail Unibanco"). 

na qualidade de sucessor por incorporacao da parcela cindida do Banco Hall BBA S.A. ("hail BBA"). no valor de 

principal de R$60.250.581,66 (sessenta milhOes, duzentos e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e urn reais e 

sessenta e seis centavos) ("CCB Ecisa"), acrescido de remuneracao incidente sobre o valor do saldo devedor das 

obrigaciies representadas pela referida cedula a partir da data de desembolso, qual seja, (i) 9,80% (nove inteiros e 

oitenta centesimos por cento) ao ano ate 06 de junho de 2017 (inclusive); (ii) 9,40% (nove inteiros e quarenta 

centesimos por cento) ao ano a partir de 06 de junho de 2017 (exclusive); (iii) a partir de 13 de outubro de 2018 

(inclusive) a taxa de juros da CCB Ecisa, bem como dos CRI, sera de 3,53% (tres inteiros e cinquenta e tres 

centesimos por cento); e (iv) a partir de 13 de dezembro de 2018 (inclusive), nas datas de pagamento da CCB 

Ecisa, a Securitizadora devera verificar a Taxa SELIC vigente no Dia Otil anterior, sendo que caso esta taxa (a) 

seja igual ou inferior a 6,50% a.a., a taxa de juros da CCB Ecisa, sera de 7,60% a.a.; (b) esteja entre 6,51% e 

7,00%, a taxa de juros da CCB Ecisa sera de 7,95% a.a.; (c) esteja en/re 7,01% e 7,50% a.a., a taxa de juros da 

CCB Ecisa sera de 8,35% a.a.; (d) esteja en/re 7,51% e 8,00% a.a., a taxa de juros da CCB Ecisa sera de 8,75% 

a.a.; e (e) esteja acima 8,01% a.a., a taxa de juros da CCB Ecisa, sera de 9,40% a.a., sendo certo que a alteracao de 

taxa devera vigorar ate a data do prOximo pagamento da CCB Ecisa, corn aval da BR Malls Participacepes S.A. 

("BR Malls") e da Fashion Mall S.A. ("Fashion Mall"). por meio da qual se obrigou a pagar 100% (cem por cento) 

do valor principal da CCB Ecisa, atualizado monetariamente pela variacao acumulada da TR e acrescido dos 

respectivos juros remuneratorios, capitalizados diariamente de forma exponencial, pro rola temporis, corn base em 

urn ano de 360 (trezentos e sessenta) dias e dos demais encargos contratuais e legais, presentes e futuros, 

principais e acessorios, descritos na CCB Ecisa, bem como todos e quaisquer outros valores por ela devidos ou 

titulados pelo ItaiTi BBA, por forca da CCB Ecisa, incluindo a totalidade de encargos moratorios, multas, 

penalidades, indenizacOes, seguros, despesas, custas, honorarios e garantias ("Creditos Imobiliarios CCB Ecisa"): 

e (b) da Cedula de Credit() Bancario N° 100112090005900, emitida em 11 de setembro de 2012, pela Contagem 

Empreendimentos Imobiliarios e ParticipacOes Ltda. ("Contagem") em favor do hail Unibanco, na qualidade de 

sucessor por incorporacao da parcela cindida do nail BBA, no valor principal de R$185.634.342,34 (cento e 

oitenta e cinco milhOes, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) 

("CCB Contagem"). acrescido de remuneracao incidente sobre o valor do saldo devedor das obrigaceies 

representadas pela referida cedula a partir da data de desembolso, qual seja, (i) 9,80% (nove inteiros e oitenta 
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centesimos por cento) ao ano ate 06 de junho de 2017 (inclusive); (ii) 9,40% (nove inteiros e quarenta centesimos 

por cento) ao ano a partir de 06 de junho de 2017 (exclusive); (iii) a partir de 13 de outubro de 2018 (inclusive) a 

taxa de juros da CCB Contagem, bem como dos CR1, sera de 3,53% (tr'es inteiros e cinquenta e tees centesimos 

por cento); e (iv) a partir de 13 de dezembro de 2018 (inclusive), nas datas de pagamento da CCB Contagem, a 

Securitizadora devera verificar a Taxa SELIC vigente no Dia OW anterior, sendo que caso esta taxa (a) seja igual 

ou inferior a 6,50% a.a., a taxa de juros da CCB Contagem, sera de 7,60% a.a.; (b) esteja entre 6,51% e 7,00%, a 

taxa de juros da CCB Contagem sera de 7,95% a.a.; (c) esteja entre 7,01% e 7,50% a.a., a taxa de juros da CCB 

Contagem sera de 8,35% a.a.; (d) esteja entre 7,51% e 8,00% a.a., a taxa de juros da CCB Contagem sera de 

8,75% a.a.; e (e) esteja acima 8,01% a.a., a taxa de juros da CCB Contagem, sera de 9,40% a.a., sendo certo que a 

alteraeao de taxa devera vigorar ate a data do pr6ximo pagamento da CCB Contagem, corn o aval da Fashion Mall 

e da BR Malls, por meio da qual se obrigou a pagar 100% (cem por cento) do valor principal da CCB Contagem, 

atualizado monetariamente pela variacao acumulada da TR e acrescido dos respectivos juros remuneratorios, 

capitalizados diariamente de forma exponencial, pro rata ternporis, corn base ern urn ano de 360 (trezentos e 

sessenta) dias e dos demais encargos contratuais e legais, presentes e futuros, principais e acessOrios, descritos na 

CCB Contagem, bem coma todos e quaisquer outros valores por ela devidos ou titulados pelo haft BBA, por forea 

da CCB Contagem, incluindo a totalidade de encargos moratorios, multas, penalidades, indenizaeOes, seguros, 

despesas, custas, honorarios e garantias ("Creditos Imobiliarios CCB Contagem" e. em con junto corn os Creditos 

Imobiliarios CCB Ecisa, os Creditos Imobiliarios CR1 Greenfields), bem como (ii) de todos os custos e despesas 

incorridos ern relacao ao CR1 Greenfields, incluindo, mas sem se limitar, as despesas para fins de cobranca dos 

Creditos Imobiliarios CR1 Greenfields e excussao das Garantias Compartilhadas, incluindo penas convencionais, 

honorarios advocaticios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos (em conjunto "ObrigacOes 

Garantidas CR1 Greenfields"). 

As Partes declaram, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997 ("Lei 9.514/97"). que as 

Obrigaeoes Garantidas CR1 Greenfields apresentam as seguintes caracteristicas: 

CCB EC1SA 

Valor do Principal: R$60.250.581,66 (sessenta milhOes, duzentos e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e 

urn reais e sessenta e seis centavos) em 13 de setembro de 2012; 

Prazo: 93 (noventa e tres) meses a contar de 13 de setembro de 2012; 

Forma de Pagamento: Juros e Amortizacao Mensa s a partir da emissao, 

Juros: A CCB Ecisa sera remunerada por uma taxa de juros de (i) 9,80% (nove inteiros e oitenta 

centesimos por cento) ao ano ate 06 de junho de 2017 (inclusive); (ii) 9,40% (nove inteiros e quarenta 

centesimos por cento) ao ano a partir de 06 de junho de 2017 (exclusive); (iii) a partir de 13 de outubro 

de 2018 (inclusive) a taxa de juros da CCB Ecisa, bem como dos CR1, sera de 3,53% (tres inteiros e 

cinquenta e tr'es centesimos por cento); e (iv) a partir de 13 de dezembro de 2018 (inclusive), nas datas 

de pagamento da CCB Ecisa, a Securitizadora, devera se verificar a Taxa SELIC vigente no Dia Utii 

anterior, sendo que caso esta taxa (a) seja igual ou inferior a 6,50% a.a., a taxa de juros da CCB Ecisa, 

sera de 7,60% a.a.; (b) esteja entre 6,51% e 7,00%, a taxa de juros da CCB Ecisa sera de 7,95% a.a.; (c) 
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esteja entre 7,01% e 7,50% a.a., a taxa de juros da CCB Ecisa sera de 8,35% a.a.; (d) esteja entre 7,51% 

e 8,00% a.a., a taxa de juros da CCB Ecisa sera de 8,75% a.a.; e (e) esteja acima 8,01% a.a., a taxa de 

juros da CCB Ecisa, sera de 9,40% a.a., sendo certo que a alteracao de taxa devera vigorar ate a data do 

pr6ximo pagamento da CCB Ecisa, numa base de 360 dias, e sera corrigida monetariamente pela Taxa 

Referencia]; 

Encargos Morat6rios: Multa morat6ria 2,00% e juros morat6rios A taxa efetiva de 1,00% ao mes, 

calculado dia a dia; 

Data de Vencimento Final: 8 de junho de 2020; e 

Local de Pagamento: Sao Paulo, SP 

CCB CONTAGEM 

Valor do Principal: R$185.634.342,34 (cento e oitenta e cinco milhOes, seiscentos e trinta e quatro mil, 

trezentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) em 13 de setembro de 2012; 

Prazo: 93 (noventa e tres) meses a contar de 13 de seteinbro de 2012; 

Forma de Pagamento: Juros e Amortizacao Mensais a partir da emissao; 

•Juros: A CCB Contagem sera remunerada por uma taxa de juros de (i) 9,80% (nove inteiros e oitenta 

centesimos por cento) ao ano ate 06 de junho de 2017 (inclusive); (ii) 9,40% (nove inteiros e quarenta 

centesimos por cento) ao ano a partir de 06 de junho de 2017 (exclusive); (iii) a partir de 13 de outubro 

de 2018 (inclusive) a taxa de juros da CCB Contagem, bem como dos CR1, sera de 3,53% (tres inteiros e 

cinquenta e tres centesimos por cento); e (iv) a partir de 13 de dezembro de 2018 (inclusive), nas datas 

de pagamento da CCB Contagem, a Securitizadora devera verificar a Taxa SELIC vigente no Dia etil 

anterior, sendo que caso esta taxa (a) seja igual ou inferior a 6,50% a.a., a taxa de juros da CCB 

Contagem, sera de 7,60% a.a.; (b) esteja entre 6,51% e 7,00%, a taxa de juros da CCB Contagem sera de 

7,95% a.a.; (c) esteja entre 7,01% e 7,50% a.a., a taxa de juros da CCB Contagem sera de 8,35% a.a.; (d) 

esteja entre 7,51% e 8,00% a.a., a taxa de juros da CCB Contagem sera de 8,75% a.a.; e (e) esteja acima 

8,01% a.a., a taxa de .juros da CCB Contagem, sera de 9,40% a.a., sendo certo que a alteracao de taxa 

devera vigorar ate a data do proximo pagamento da CCB Contagem, numa base de 360 dias, e sera 

corrigida monetariamente pela Taxa Referencial; 

Encargos Moratorios: Multa moratoria 2,00% e juros moratOrios a taxa efetiva de 1,00% ao mes, 

calculado dia a dia; 

Data de Vencimento Final: 8 de junho de 2020; e 

Local de Pagamento: Sao Paulo, SP. 
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A descricao das Obrigacees Garantidas CR1 Greenfields contida neste Anexo IX foi elaborada pelas Partes para 

dar atendimento as exigencias legais brasileiras. No entanto, tal descricao nao se destina a, e nao sera interpretada 

de modo a, modificar, alterar, cancelar e/ou substituir os termos e condicees das ObrigacOes Garantidas CR1 

Greenfields ao longo do tempo, tampouco limitard os direitos da RB Capital Companhia de Securitizacao ("RB 

Capital") e a Brazilian Securities Companhia de Securitizacao ("Brazilian Securities"). na qualidade de credoras 

fiduciarias das Garantias Compartilhadas, na proporcao do saldo devedor das ObrigagOes Garantidas CR1 Cuiaba 

de titularidade de cada uma das fiduciarias. 

2. Obrigacoes Garantidas dos Certificados de Recebiveis Imobiliários da 114 Serie da 1' Emissao da RB 

Capital Companhia de Securitizacao ("CR1 Cuiaba"): 

(i) de todas as obrigacoes principals, acessorias e moratorias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou 

antecipado, inclusive decorrentes dos juros, multas, penalidades e indenizacOes relativas ao pagamento do saldo 

devedor da Cedula de Credito Bancario N° 100114100001500, em 3 de outubro de 2014, pela BR Malls, em favor 

do 'tan Unibanco, no valor principal de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhees de reais) ("CCB 

Cuiaba"), acrescido de remuneracao incidente sobre o valor do saldo devedor das obrigagOes representadas pela 

referida cedula a partir da data de desembolso, qual seja, (i) 9,80% (nove inteiros e oitenta centesimos por cento) 

ao ano ate 06 de junho de 2017 (inclusive); (ii) 9,40% (nove inteiros e quarenta centesimos por cento) ao ano a 

partir de 06 de junho de 2017 (exclusive); (iii) a partir de 13 de outubro de 2018 (inclusive) a taxa de juros da 

CCB Cuiaba, bem como dos CRI, sera de 3,53% Ores inteiros e cinquenta e tr'es centesimos por cento); e (iv) a 

partir de 13 de dezembro de 2018 (inclusive), nas datas de pagamento da CCB Cuiaba, a Securitizadora devera 

verificar a Taxa SELIC vigente no Dia Otil anterior, sendo que caso esta taxa (a) seja igual ou inferior a 6,50% 

a.a., a taxa de juros da CCB Cuiaba, sera de 7,60% a.a.; (b) esteja entre 6,51% e 7,00%, a taxa de juros da CCB 

Cuiaba sera de 7,95% a.a.; (c) esteja entre 7,01% e 7,50% a.a., a taxa de juros da CCB Cuiaba sera de 8,35% a.a.; 

(d) esteja entre 7,51% e 8,00% a.a., a taxa de juros da CCB Cuiaba sera de 8,75% a.a.; e (e) esteja acima 8,01% 

a.a., a taxa de juros da CCB Cuiaba, sera de 9,40% a.a., sendo certo que a alteracao de taxa devera vigorar ate a 

data do pr6ximo pagamento da CCB Cuiaba ("CCB Cuiaba"). acrescido de remuneracao incidente sobre o valor 

do saldo devedor das obrigacees representadas pela referida cedula a partir da data de desembolso, corn aval da 

Fashion Mall S.A., por mei() da qual se obrigou a pagar 100% (cem por cento) do valor principal da CCB Ecisa, 

atualizado monetariamente pela variacao acumulada da TR e acrescido dos respectivos .juros remuneratorios, 

capitalizados diariamente de forma exponencial, pro rata temporis, corn base em um ano de 360 (trezentos e 

sessenta) dias e dos demais encargos contratuais e legais, presentes e futuros, principais e acessorios, descritos na 

CCB Cuiaba, bem como todos e quaisquer outros valores por ela devidos ou titulados pelo !tau Unibanco, por 

forca da CCB Cuiaba, incluindo a totalidade de encargos moratorios, multas, penalidades, indenizaceies, seguros, 

despesas, custas, honorarios e aarantias ("Creditos Imobiliarios CR1 Cuiaba"): bem como (ii) de todos os custos e 

despesas incon-idos em relacao ao CR1 Cuiaba, incluindo, mas sem se limitar, as despesas para fins de cobranca 

dos Creditos Imobiliarios CR1 Cuiaba e excussao das Garantias Compartilhadas dos CR1 Cuiaba, incluindo penas 

convencionais, honorarios advocaticios, custas e despesas .judiciais ou extrajudiciais e tributos (em conjunto 

"ObrigaeOes Garantidas CR1 Cuiaba"). 

As Partes declarant, para os tins do artigo 24 da Lei 9.514/97, que as Obrigacees Garantidas CR1 Greenfields 

apresentam as seguintes caracteristicas: 
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Valor do Principal: R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhOes de reais) em 13 de outubro de 

2014; 

Prazo: 2.100 (dois mil e cem) dias a contar de 13 de outubro de 2014; 

Forma de Pagamento: Juros e Amortizacao Mensais a partir da emissao; 

Juros: A CCB 3 sera remunerada por uma taxa de juros de (i) 9,80% (nove inteiros e oitenta centesimos 

por cento) ao ano ate 06 de junho de 2017 (inclusive); (ii) 9,40% (nove inteiros e quarenta centesimos 

por cento) ao ano a partir de 06 de junho de 2017 (exclusive); (iii) a partir de 13 de outubro de 2018 

(inclusive) a taxa de juros da CCB Cuiaba, bem como dos CRI, sera de 3,53% (ties inteiros e cinquenta 

e tres centesimos por cento); e (iv) a partir de 13 de dezembro de 2018 (inclusive), nas datas de 

pagamento da CCB Cuiaba, a Securitizadora devera se verificar a Taxa SEL1C vigente no Dia Oil 

anterior, sendo que caso esta taxa (a) seja igual ou inferior a 6,50% a.a., a taxa de juros da CCB Cuiaba, 

sera de 7,60% a.a.; (b) esteja entre 6,51% e 7,00%, a taxa de juros da CCB Cuiaba sera de 7,95% a.a.; 

(c) esteja entre 7,01% e 7,50% a.a., a taxa de juros da CCB Cuiaba sera de 8,35% a.a.; (d) esteja entre 

7,51% e 8,00% a.a., a taxa de juros da CCB Cuiaba sera de 8,75% a.a.; e (e) esteja acima 8,01% a.a., a 

taxa de juros da CCB Cuiaba, sera de 9,40% a.a., sendo certo que a alteracao de taxa devera vigorar ate 

a data do proximo pagamento da CCB Cuiaba, numa base de 360 dias, e sera corrigida monetariamente 

pela Taxa Referencial; 

Encargos MoratOrios: Multa moratOria 2,00% e juros moratorios a taxa efetiva de 1,00% ao mes, 

calculado dia a dia; 

Data de Vencimento Final: 13 de julho de 2020; e 

Local de Pagamento: Sao Paulo, SP 

A descricao das ObrigacOes Garantidas CR1 Cuiaba contida neste Anexo IX foi elaborada pelas Niles para dar 

atendimento as exigencias legais brasileiras. No entanto, tal descricao nao se destina a, e nao sera interpretada de 

modo a, modificar, alterar, cancelar e/ou substituir os termos e condicOes das ObrigacOes Garantidas CR1 Cuiaba 

ao longo do tempo, tampouco limitara os direitos da RB Capital e a Brazilian Securities, na qualidade de credoras 

fiduciarias das Garantias Compartilhadas, na proporcao do saldo devedor das ObrigacOes Garantidas CR1 Cuiaba 

de titularidade de cada uma das fiduciarias. 

3. Obrigacoes Garantidas dos Certifieados de Reeebiveis Jrnobiliãrios da 101° Serie da 1' Emissao da 1213 

Capital Companhia de Securitizacao ("CR1 Mapa 4"): 

(i) de todas as obrigacOes principals, acess6rias e moratorias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou 

antecipado, inclusive decorrentes do pagamento do dos creditos imobiliarios objeto da Escritura PUblica de 

Aditamento e Consolidacao de Promessa de Compra e Venda de Bern lmovel e Outras Avencas celebrada em 11 

de dezembro de 2013 ("Compromisso Compra e Venda Maya 4") no valor de R$560.000.000,00 (quinhentos e 
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sessenta milhees de reais) em 17 de dezembro de 2013 ("Saldo Devedor"), nos termos da Clausula 3.1 do 

Compromisso de Compra e Venda Mapa 4, bem como quaisquer valores devidos a titulo de principal, juros, 

correcao monetaria, eventuais indenizacOes e/ou direitos de regress°, reembolso de despesas, custas, honorarios e 

demais encargos contratuais e legais devidos pela Fashion Mall em virtude do Compromisso de Compra e Venda 

Mapa 4 ("Creditos Imobiliarios CRI Mapa 4"). cedidos a RB Capital nos termos do "Instrumento Particular de 

Contrato de Cessao de Creditos knobiliorios e Outras Avencas", celebrado entre a BR Malls, a RB Capital, a 

Fashion Mall e a COFAC em 11 de dezembro de 2013 e posteriores aditamentos ("Contrato de Cessao CRI Mapa 

4"), bem como das demais obrigacOes assumidas pela BR Malls perante a RB Capital corn base no Contrato de 

Cessao CRI Mapa 4, em especial, mas sem se limitar, ao Valor de Recompra e/ou a Multa Indenizatoria, conforme 

definidos nas Clausulas 3.3 e 3.5 do Contrato de Cessao CRI Mapa 4; e (ii) todos os custos e despesas incorridos 

em relacao a Cedula de Credito Imobiliario, emitida nos termos da nos termos do "Instrumento Particular de 

E177iSSC70 de Cedula de Creditos Imobiliarios sem Garantia Real Imobilietria sob a Forma Escritural e Outras 

Avencas" celebrado em 11 de dezembro de 2013 entre a BR Malls, a Pentagon° S.A. Distribuidora de Titulos e 

Valores Mobiliarios ("Pentagono"), representativa da totalidade dos creditos decorrentes do pagamento do Saldo 

Devedor ("CCI CRI Maya 4"), aos CR1 Mapa 4 objeto de oferta pOblica corn esforcos restritos ("Oferta POblica 

Restrita"). inclusive mas nao exclusivamente para fins de cobranca dos Creditos lmobiliarios CRI Mapa 4 e 

execucao das Garantias Compartilhadas, incluindo penas convencionais, honorarios advocaticios, custas e 

despesas judiciais ou extrajudiciais, bem como tributos, taxas e comissOes ("ObrigacOes Garantidas CR1 Mapa 4"). 

Para os fins do art. 24 da Lei n° 9.514/97, as Partes declaram que as ObrigacOes Garantidas apresentam as 

seguintes caracteristicas: 

a) 	Creditos Imobiliarios CRI Mapa 4: 

Valor nominal: R$560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhOes de reais) ern 17 de 

dezembro de 2013, a ser acrescido da atualizacao monetaria prevista no n.°3 desta alinea "a"; 

Valor de cada parcela mensal: conforme Clausula 3.1 do Compromisso de Compra e Venda 

Mapa 4; 

Atualizacao reajuste monetario mensal, de acordo corn a variacao da Taxa Referencia! — FR, 

divulgada pelo Banco Central do Brasil, observado o disposto na Clausula 3.1 do 

Compromisso de Compra e Venda Mapa 4; 

Juros remuneratOrios: sobre os Creditos Imobiliarios incidirao juros a taxa efetiva de 

9,311444% ao ano, capitalizada diariamente (Dias lilteis), de forma exponencial e cumulativa 

pro Mia temporis, corn base ern urn ano de 360 (trezentos e sessenta) dias; 

Encargos moratorios: multa moratoria de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (urn por 

cento) ao mes e atualizacao monetaria prevista no n.° 3 desta alinea "a", corn calculo pro rota 

die, se necessario, nos termos do Compromisso de Compra e Venda Mapa 4; 

Prazo total: De 17 de dezembro de 2013 a 17 de marco de 2025; 

19 



TS Mapa 4 

Forma de pagamento: em parcelas mensais e sucessivas, sendo a prirneira devida em 16 de 

marco de 2015 e a Ultima em 17 de marco de 2025; 

Data de vencimento final: 17 de marco de 2025; 

Local de pagamento: Sao Paulo, SP; e 

As datas de pagamento e as demais caracteristicas dos Creditos Imobiliarios estao 

discriminados no Compromisso de Compra e Venda Mapa 4; 

b) Obrigacao de recompra compulsOria prevista na Clausula 3.3 do Contrato de Cessao CRI Mapa 4 

("Recompra Compulsoria"): 

I) Valor: equivalente ao saldo devedor dos CR1 Mapa 4 apurado na data do efetivo pagamento da 

Recompra CompulsOria, calculado na forma e nas condicOes previstas no Termo de 

Securitizacao, acrescido ou nao do premio previsto na Clausula 3.6 do Contrato de Cessao CRI 

Mapa 4 ("Valor de Recompra"); 

Encargos moratorios: multa moratoria de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (urn por 

cento) ao mes e atualizacao monetaria pelo mesmo indice de reajuste dos Creditos Imobiliarios 

CR1 Mapa 4, observado os criterios de substituicao desse indice, com calculo pro rata die, se 

necessario, nos tennos da Clausula 3.3 do Contrato de Cessao CRI Mapa 4; 

Prazo: em ate 10 (dez) Dias uteis contados do recebimento de notificacao dando conta da 

ocorrencia de qualquer um dos eventos previstos na Clausula 3.3 do Contrato de Cessao CRI 

Mapa 4; 

Forma de pagamento: de uma so vez, no vencimento conforme item 3 desta alinea "b"; 

Local de pagamento: sao Paulo. SP; e 

As demais caracteristicas da obrigacao de Recompra Compulsoria estao discriminados no 

Contrato de Cessao CR1 Mapa 4; 

c) Multa compensatoria devida pela BR Malls a RB Capital, a titulo de inclenizacao, nos termos da 

Clausula 3.5 e seus subitens do Contrato de Cessao CRI Mapa 4 ("Multa Indenizatoria"): 

Valor: equivalente ao saldo devedor dos CRI Mapa 4 apurado na data do efetivo pagamento da 

Multa IndenizatOria, calculado na forma e nas condicOes previstas no Termo de Securitizacao 

CRI Mapa 4, acrescido ou nao do premio previsto na Clausula 3.6 do Contrato de Cessao 

("Multa IndenizatOria"): 

Encargos moratorios: aqueles descritos no item 2 da alinea "b" acima; 
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Prazo: em ate 10 (dez) Dias uteis contados do recebimento de notificacao dando conta da 

ocorrencia de qualquer urn dos eventos previstos na Clausula 3.5 do Contrato de Cessao CR1 

Mapa 4; 

Forma de pagamento: de uma so vez, no vencimento conforme item 3 desta alinea "c"; 

Local de pagamento: Sao Paulo, SP; e 

As demais caracteristicas da Multa Indenizatoria estao discriminados no Contrato de Cessao 

CR1 Mapa 4; 

4. Obrigaciies Garantidas dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 129 Serie da P Emissao da 

Brazilian Securities Companhia de Securitizacao ("CR1 Tambore 1"): 

(i) todas as obrigaciies, presentes e futuras, principais e acessorias, excluidas as Contribuicbes Especificas, 

conforme definido no "Instrumento Particular de Contrato de Cesseio de Creditos Imobilicirios e Outras Avencas" 

firmado em 27 de outubro de 2009 e posteriores aditamentos, entre a Proffito Holding ParticipacOes S.A. 

("Proffito"), a BR Malls e a Brazilian Securities ("Contrato de Cessao CR1 Tambora 1"). assumidas ou que 

venham a ser assumidas pela BR Malls no "Instrumento Particular de Contrato Atipico de Locaceio de Bern 

',novel e Outras Avencas", celebrado entre a BR Malls e a Brazilian Securities, em 27 de outubro de 2009 

("Contrato de Locacao Atipica ") e suas posteriores alteracOes, o que inclui o pagamento dos direitos creditorios 

oriundos do Contrato de Locacao Atipica, incluindo todos os seus acessorios, tais como, mas nao apenas: 

atualizacao monetaria, encargos moratorios, multas, penalidades, indenizacaes (contratuais, de seguros, etc), 

definidos no Contrato de Locacao Atipica ("Creditos lmobiliarios Empreendimento") que se encontram 

representados pela Cedula de Credito Imobiliario integral ("CC1 Tambore 1"). emitida em 27 de outubro de 2009 

por meio do "Instrumento Particular de Emisseio de Cedula de Credito Imobiliorio sena Garantia Real Imobilioria 

sob a Forma Escritural", celebrado entre a Proffito e a Oliveira Trust Distribuidora de Timlos e Valores 

Mobiliarios S.A. ("Oliveira Trust"). bem como (ii) todas as obrigacaes, presentes e futuras, principais e acessOrias, 

assumidas ou que venham a ser assumidas pela Proffito e pela BR Malls no Contrato de Cessao CR1 Tambore 1 e 

todos os custos e despesas incorridos em relacao A CC1 Tambore 1, aos CR1 Tambore 1 objeto de oferta pUblica 

corn esforcos restritos ("Oferta PUblica Restrita CR1 Tambore 1"). inclusive mas nao exclusivamente para fins de 

cobranca dos Creditos lmobiliarios Empreedimento CR1 Tambore 1 e execucao das Garantias Compartilhadas, 

incluindo penas convencionais, honorarios advocaticios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais, bem como 

tributos, taxas e comisseres ("Obrig_acOes Garantidas CR1 Tambora 1"). 

Para os fins do art. 24 da Lei n° 9.514/97, as Partes declaram que as Obrigavies Garantidas apresentam as 

seguintes caracteristicas: 

a) 	Creditos Imobiliarios Empreendimento CR1 Tambore 1: 

1) Valor nominal: R$169.498.440,79 (cento e sessenta e nove milhOes, quatrocentos e noventa e oito mil, 
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quatrocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) em 5 de novembro de 2009, a serem acrescidos 

da atualizacao monetaria prevista no n° 3 desta alinea "a"; 

Valor de cada aluguel mensal: conforme Clausula Setima e Anexo 4, ambos do Contrato de Locacao 

Atipica; 

Atualizacao monetaria: indice Geral de Precos do Mercado, divulgado pela Fundacao Getulio Vargas 

("IGP-M/FGV"). observado o disposto na Clausula Setima do Contrato de Locacao Atipica; 

Juros remunerat6rios: nao ha; 

Encargos moratOrios: multa morat6ria de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (urn por cento) ao 

Ines e atualizacao monetaria prevista no n° 3 desta alinea "a", corn calculo pro rata die, se necessario, 

nos termos da Clausula 7.5 do Contrato de Locacao Atipica; 

Prazo total: 144 (cento e quarenta e quatro) meses, a contar da data do desembolso dos recursos pela 

Brazilian Securities a Proffito; 

Prazo de Conclusao das Obras: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data do desembolso dos recursos 

pela Brazilian Securities a Proffito, observado o disposto no paragrafo primeiro da Clausula 3.5 do 

Contrato de Locacao Atipica; 

Prazo da Locacao: 120 (cento e vinte) meses a contar da Data de lnicio do Prazo Locaticio, observado o 

disposto no Contrato de Locacao Atipica; 

Forma de pagamento: em alugueis mensais e sucessivos, pagos postecipadamente, nos termos da 

Clausula Setima e Anexo 4, ambos do Contrato de Locacao Atipica, 

Data de vencimento final: 15 de outubro de 2021; 

Local de pagamento: sao Paulo, SP; e 

As datas de pagamento e as denials caracteristicas dos Creditos Irnobiliários Empreendimento CR1 

Tambore 1 estao discriminados no Contrato de Locacao Atipica; 

Obrigacao de recompra compulsoria prevista na Clausula 3.5 e seus subitens do Contrato de Cessao CRI 

Tambore 1 ("Recompra Compulsoria"): 

Valor: equivalente ao valor necessario liquidacao dos CRI Tambore 1, apurado na data de seu efetivo 

pagamento, calculado na forma e nas condicOes estabelecidas no Termo de Securitizacao CRI Tambore 

1 ("Valor de Recompra"). sendo acrescido, conforme aplicavel, de multa de 1,00% (urn por cento) sobre 

o Valor de Recompra; 

Encargos moratorios: aqueles descritos no n° 5 da alinea "a" da Clausula 2.1; 
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Prazo: em ate 1 (urn) dia fail contado do recebimento de notificacao dando conta da ocorrencia de 

qualquer um dos eventos previstos na Clausula 3.5 do Contrato de Cessao CR1 Tambore 1; 

Forma de pagamento: de uma s6 vez, no vencimento conforme n° 3 desta alinea "b"; 

0 local de pagamento e as demais caracteristicas da obrigacao de Recompra Compulsoria estao 

discriminados no Contrato de Cessao CR1 Tambore 1; 

c) Multa compensatoria devida pela Proffito a Brazilian Securities, a titulo de indenizacao, nos termos 

da Clausula 3.6 e seus subitens do Contrato de Cessao CR1 Tambora I ("Multa Indenizatoria"): 

Valor: equivalente ao valor necessario A liquidacao dos CR1 Tambore 1, apurado na data de seu efetivo 

pagamento, calculado na forma e nas condicOes estabelecidas no Termo de Securitizacao CR1 Tambore 

1 ("Multa Indenizatoria"), sendo acrescido, conforme aplicavel, de multa de 1,00% (urn por cento) sobre 

o valor da Multa IndenizatOria; 

Encargos moratorios: multa morat6ria de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (urn por cento) ao 

mes e atualizacao monetaria pelo mesmo indice de reajuste dos Creditos Imobiliarios Empreendimento 

CR1 Tambore 1, adotando-se, ainda, os mesmos criterios de substituicao desse indice, corn calculo pro 

rota die, se necessario, nos termos da Clausula 3.6.3 do Contrato de Cessao CR1 Tambore 1; 

Prazo: em ate 1 (urn) dia 0th contado do recebimento de notificacao dando conta da ocorrencia de 

qualquer urn dos eventos previstos na Clausula 3.6 do Contrato de Cessao CR1 Tambore 1; 

Forma de pagamento: de uma s6 vez, no vencimento conforme n° 3 desta alinea "c"; 

Local de pagamento: Sao Paulo, SP; e 

As demais caracteristicas da Multa IndenizatOria estao discriminados no CR1 Tambore 1; 

Obrigacao assumida pela Proffito de realizar, em favor da Brazilian Securities, os pagamentos residuals 

previstos na Clausula 2.3.5 do Contrato de Cessao, a titulo de ajuste do valor da cessao dos Creditos 

Imobiliarios Empreendimento CR1 Tambore I, na forma e prazos ali convencionados; 

Fianca prestada pela BR Malls no Contrato de Cessao CR1 Tambore 1 em favor da Brazilian Securities 

para garantir o cumprimento de todas as obrigacOes, presentes e futuras, principals e acess6rias, 

assumidas ou que venham a ser assumidas pela Proffito no Contrato de Cessao CR1 Tambore 1, nos 

termos do item 3.9 e seus subitens do Contrato de Cessao CR1 Tambore I. 

A descricao das ObrigacOes Garantidas CR1 Tambore 1 contida neste Anexo IX foi elaborada pelas Panes para dar 

atendimento As exigencias legais brasileiras. No entanto, tal descricao nao se destina a, e nâo sera interpretada de 

modo a, modificar, alterar, cancelar e/ou substituir os termos e condicOes das ObrigacOes Garantidas CR1 Tambore 

1 ao longo do tempo, tampouco limitard os direitos da RB Capital e a Brazilian Securities, na qualidade de 
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credoras fiduciarias das Garantias Compartilhadas, na proporcao do saldo devedor das Obrigacites Garantidas CR1 

Tambore 1 de titularidade de cada uma das fiduciarias. 

5. Obrigacoes Garantidas dos Certificados de Recebiveis imobiliarios da 207' Serie da 1' Emissao da 

Brazilian Securities Companhia de Securitizaciio ("CR1 Tambore 2"): 

todas as obrigacOes, presentes e futuras, principais e acessOrias, excluidas as Contribuicks Especificas, 

assumidas ou que venham a ser assumidas pela BR Malls no "Instrumento Particular de Contrato de Locactio de 

Bein Imovel para Fins Nob Residenciais e Outras Avencas", celebrado entre a Proffito e a BR Malls em 23 de 

fevereiro de 2011 ("Contrato de Nova Locacao") e suas posteriores alteracks o que inclui o pagamento dos os 

direitos creditorios oriundos do (a) dos contratos de locacao decorrentes da exploracao comercial de uma area 

atualmente construida na qual e explorado o Shopping Center Tambora ("Area em Operacao"). celebrados com os 

respectivos lojistas ("Lojas Area em Operacao", "Loiistas Area em Operacao" e "Creditos lmobiliarios Contratos 

de Locacdo Area em Operacao". respectivamente), e (b) do Contrato de Nova Locaedo;  incluindo todos os seus 

acessOrios ("Creditos Imobiliados Contrato de Nova Locacao" e, em conjunto coin os Creditos Imobiliarios 

Contratos de Locaeao Area em Operacao, doravante denominados "Creditos lmobiliarios Locacdo CR1 Tambora 

2"), incluindo todos os seus acessorios, que se encontram representados por 170 (cento e setenta) Cedulas de 

Credito Imobiliario integrais ("CC1 Tambora 2"), emitidas pela Brazilian Securities por meio do "Instrumento 

Particular de Emisseio de Cedulas de Credit° Imobilicirio Integrais Sem Garanlia Real Imobilioria sob a Forma 

Escritural" celebrado entre a Brazilian Securities e a Oliveira Trust em 20 de maio de 2011 ("CC1 Tambora 2"). e 

todas as obrigacales, presentes e futuras, principais e acessarias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela 

Proffito e pela BR Malls no Contrato de Cessao CR1 Tambora 2 e suas posteriores alteracOes, e todos os custos e 

despesas incorridos em relaeao As CC1 Tambora 2;  aos CR1 Tambora 2 objeto de oferta piiblica coin esforcos 

restritos ("Oferta PUblica Restrita CR1 Tambore 2"). inclusive mas nao exclusivamente para fins de cobranca dos 

Creditos lmobiliarios Locaeao CR1 Tambore 2 e execueao das Garantias Compartilhadas;  incluindo penas 

convencionais, honorarios advocaticios, custas e despesas judiciais ou extra judiciais, bem como tributos, taxas e 

comissides ("ObrigacOes Garantidas CR1 Tambora 2"). 

Para os fins do art. 24 da Lei n° 9.514/97, as Panes declarant que as Obrigacides Garantidas apresentam as 

seeuintes caracteristicas: 

a) 	Creditos Imobiliarios Contratos de Locacao Area em Operaedo: 

Valor nominal: R$39.793.932,24 (trinta e nove milhoes, setecentos e noventa e tres mil;  novecentos e 

trinta e dois reais e vinte e quatro centavos) em 24 de fevereiro de 2011;  a serem acrescidos da 

atualizaedo monetaria prevista no n° 3 desta alinea "a"; 

Juros remuneratorios: nao ha; 

Prazo total: conforme determinado no Anexo 11 do Contrato de Nova Locaedo; 

Forma de pagamento: em alugueis mensais e sucessivos, pagos postecipaclamente; 
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Data de vencimento final: conforme determinado no Anexo 11 do Contrato de Nova Locaeao, 

Local de pagamento: Sao Paulo, SP; e 

As datas de pagamento e as demais caracteristicas dos Creditos lmobiliarios Contratos de Locacao Area 

em Operacao estao discriminados nos respectivos contratos de locaedo listados no Anexo II do Contrato 

de Nova Locaedo; 

b) 	Creditos Imobiliarios Contrato de Nova Locaeao: 

Valor nominal: R$176.692.077,87 (cento e setenta e seis milhOes, seiscentos e noventa e dois mil, 

setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) em 24 de fevereiro de 2011, a serem acrescidos da 

atualizaeao monetaria prevista no n° 3 desta alinea "b"; 

Atualizaeao monetaria: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, publicado pelo 1BGE ("1PCA-

IBGE"): 

Juros remuneratorios: tido ha; 

Encargos morat6rios: multa moratOria de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (urn por cento) ao 

mes e atualizaeao monetaria prevista no n° 3 desta alinea "a", com calculo pro rota die, se necessario, 

nos termos do paragrafo Unico da Clausula 3.1 do Contrato de Nova Locacao; 

Prazo total: 144 (cento e quarenta e quatro) meses, a contar da presente data; 

Forma de pagamento: em alugueis inensais e sucessivos, pagos postecipadamente, nos termos do Anexo 

IV do Contrato de Nova Locaeao, 

Data de vencimento final: 10 de fevereiro de 2023; 

Local de pagamento: Sao Paulo, SP; e 

As datas de pagamento e as demais caracteristicas dos Creditos Imobiliarios Contrato de Nova Locaeao 

estao discriminados no Contrato de Nova Locaeao; 

c) 	Obrigaeao de recoinpra compulsoria prevista na Clausula 3.5 e seus subitens do Contrato de Cessao CRI 

Tambore 2 ("Reconmra Compulsoria"): 

1) Valor: equivalente ao valor necessario a liquidacao dos CRI Tambore 2, apurado na data de seu efetivo 

pagamento, calculado na forma e nas condicOes estabelecidas no Termo de Securitizaeao ("Valor de 

Recompra"). sendo acrescido de multa de 1,00% (urn por cento) sobre o Valor de Recompra, conforme 

aplicavel; 
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Encargos moratorios: aqueles descritos no n° 5 da alinea "b" desta Clausula 2.1.2; 

Prazo: em ate I (um) dia átil contado do recebiinento de notificacao dando conta da ocorrencia de 

qualquer um dos eventos previstos na Clausula 3.5 do Contrato de Cessao CR1 Tainbore 2; 

Forma de pagamento: de uma so vez, no vencimento conforme n° 3 desta alinea "c"; 

0 local de pagamento e as demais caracteristicas da obrigacao de Recompra Compulsoria estao 

discriminados no Contrato de Cessao CR1 Tambora 2; 

d) Multa compensatoria devida pela Proffito a Brazilian Securities, a titulo de indenizacao, nos termos da 

Clausula 3.6 e seus subitens do Contrato de Cessao CR1 Tambora 2 ("Multa IndenizatOria"): 

I) Valor: equivalente ao valor necessario a liquidacao dos CR1 2, apurado na data de seu efetivo 

pagamento, calculado na forma e nas condicees estabelecidas no Termo de Securitizacao 2 ("Multa 

Indenizatoria"). sendo acrescido de multa de 1,00% (urn por cento) sobre o valor da Multa Indenizatoria, 

conforme aplicavel; 

Encargos moratorios: multa moratOria de 2% (dois por canto), juros de mora de 1% (urn por canto) ao 

mes e atualizacao monetaria pelo mesmo indice de reajuste dos Creditos Imobiliarios Empreendimento 

CR1 Tambora I, adotando-se, ainda, os mesmos criterios de substituicao desse indica, corn calculo pro 

rota die, se necessario, nos termos da Clausula 3.6.3 do Contrato de Cessao 2; 

Prazo: em ate I (urn) dia 	contado do recebimento de notificacao dando conta da ocorrencia de 

qualquer urn dos eventos previstos na Clausula do Contrato de Cessao CRI Tambora 2; 

Forma de pagamento: de uma s6 vez, no vencimento conforme n° 3 desta alinea "d"; 

Local de pagamento: Sao Paulo, SP; e 

As demais caracteristicas da Multa IndenizatOria estao discriminados no Contrato de Cessao CR1 

Tambora 2; 

e) 	Obrigacao assumida pela Proffito de realizar, em favor da Brazilian Securities, os pagamentos residuais 

previstos na Clausula 2.3.4 do Contrato de Cessao CR1 Tambora 2, a titulo de ajuste do valor da cessao 

dos creditos imobiliarios cedidos pelo Contrato de Cessao CR1 Tambora 2, na forma e prazos aui 

convencionados; 

Fianca prestada pela BR Malls no Contrato de Cessao CR1 Tambora 2 em favor da Brazilian Securities 

para garantir o cumprimento de todas as obrigacees, presentes e futuras, principais e acessOrias, 

assumidas ou que venham a ser assumidas pela Proffito no Contrato de Cessao CRI Tambora 2, nos 

termos da Clausula 3.9 e seus subitens do Contrato de Cessao CR1 Tambora 2. 

A descricao das Obrigacees Garantidas CRI Tambora 2 contida neste Anexo IX foi elaborada pelas Partes para dar 
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atendimento as exigencias legais brasileiras. No entanto, tal descricao nao se destina a, e nao sera interpretada de 

modo a, modificar, alterar, cancelar e/ou substituir os termos e condicOes das ObrigagOes Garantidas CR1 Tambore 

2 ao loneo do tempo, tampouco limitara os direitos da RB Capital e a Brazilian Securities, na qualidade de 

credoras fiducidrias das Garantias Compartilhadas, na proporcao do saldo devedor das Obrieaceres Garantidas CR1 

Tambore 2 de titularidade de cada uma das fiduciarias. 
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