
PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS

IMOBILIÁRIOS DA 10Sa SÉRIE DA 1a EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS

IMOBILIÁRIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1- PARTES

Pelo presente instrumento particular, as partes

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade por ações de capital aberto,

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nO255, 5° andar,

Parte, inscrita no CNPJ/MF sob nO02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de

seu Estatuto Social ("Emissora" ou "Securitizadora"); e

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,

instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na

Avenida das Américas, nO500, bl. 13, sI. 205, CEP 22640-100, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

36.113.876/0001.91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente

Fiduciário").

(a Emissora e o Agente Fiduciário adiante também denominados, quando mencionadas em

conjunto, simplesmente como "Partes" e, individual e indistintamente, como "Parte"),

" - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

a) em 06 de novembro de 2014, a RB Commercial Properties 46 Empreendimentos

Imobiliários ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nO 19.439.297/0001-14 ("Devedora")

obteve um financiamento imobiliário junto ao Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ/MF

sob o nO 60.701.190/4816-09 ("Itaú Unibanco") nos termos da Cédula de Crédito

Bancário n° 100114110002900 ("CCB"), a fim de viabilizar a construção do

Empreendimento;

b) em 10 de novembro de 2014, o Itaú Unibanco emitiu 1 (uma) Cédula de Crédito

Imobiliário para representar integralmente os créditos decorrentes da CCB ("CCI"),

mediante a celebração do Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Créditos
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Imobiliários Integral Sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escriturai e Outras

Avenças;

c) na mesma data, o Itaú Unibanco cedeu para a Securitizadora os créditos imobiliários

representados pela CCI, nos termos do Instrumento Particular de Cessão de Créditos

Imobiliários e Outras Avenças;

d) a Securitizadora vinculou os créditos imobiliários representados pela CCI aos

Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da 105a Série de sua 1a Emissão, de

acordo com o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 105 Série da 1a

Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de

Securitização, firmado entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário ("Termo de

Securitização");

e) em 26 de outubro de 2015, o titular dos CRI aprovou, por meio de Assembleia Geral de

Titulares de CRI, (i) a alteração no fluxo de pagamento dos CRI, que passará a vigorar

com nos termos do Anexo B deste Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, (ii) a

redução de capital e/ou a liberação de destinação do lucro líquido e dividendos aos

respectivos quotistas/acionistas da RB Commercial Properties 44 e/ou da Devedora,

conforme o caso, de forma que seja liberada a movimentação de valores referentes aos

aluguéis e demais encargos devidos no âmbito do Contrato de Locação, subtraído de

14,53% (quatorze vírgula cinquenta e três por cento) sobre tais valores e de R$

10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) mensais, exclusivamente com relação aos

pagamentos devidos no período compreendido entre os meses de novembro de 2015

(inclusive) e abril de 2017 (inclusive), sendo certo que qualquer alteração no capital

social da RB Commercial Properties 44 e/ou da Devedora deverá ser refletida no

respectivo Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas ou Contrato de Alienação

Fiduciária de Ações, conforme o caso; e (iii) a liberação das parcelas da Cessão

Fiduciária RB 44 com data de vencimento no período compreendido entre os meses de

novembro de 2015 (inclusive) e abril de 2017 (inclusive) sendo que a garantia de cessão

fiduciária dos direitos creditórios permanecerá vigente durante o período acima disposto,

sendo liberadas tão somente as parcelas dos direitos creditórios compreendidas em

referido período, ou seja, caso haja a antecipação de pagamento de direitos creditórios

que tenham vencimento original posterior ao período acima compreendido, de forma
INSTRUMENTO: ADTTS
AUTENTICAçãO (SIM-lI): 8F77186B-140A-452A-9349-130EAB869DF2
ITAU _CRI _TERMO /ADITAMENTO _SECURITIZAÇÃO /AGÊNCIA /RS ]BCAPITAL
_10160158

Página 2 de 72

\



que tais direitos creditórios sejam pagos no período acima compreendido, estes

recursos serão considerados como cedidos fiduciariamente em garantia à Emissão, e

deverão ser transferidos para a Conta Centralizadora, nos termos do Contrato de

Cessão Fiduciária RB 44;

f) os direitos creditórios que continuam vinculados à cessão fiduciária englobarão o

aumento proporcional dos aluguéis devidos pela respectiva locatária na forma

estabelecida no Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Locação

de Imóvel sob Medida e Outras Avenças, celebrado em 16 de junho de 2015, em

relação às parcelas dos aluguéis e demais encargos devidos pela respectiva devedora a

partir do mês de maio de 2017 (inclusive); e

g) na presente data, não transitam mais recursos pela Conta Vinculada RB 46, de modo

que a Cessão Fiduciária RB 46 deverá ser excluída da relação de Garantias

relacionadas no item 4.5. do Termo de Securitização.

Resolvem, na melhor forma de direito, celebrar o presente Primeiro Aditamento ao Termo de

Securitização de Créditos Imobiliários da 105 Série da 1a Emissão de Certificados de

Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização ("Primeiro Aditamento ao

Termo de Securitização"), que se regerá pelas cláusulas a seguir redigidas e demais

disposições, contratuais e legais, aplicáveis.

111 - CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINiÇÕES

1.1. Definições: Para os fins deste Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, exceto

quando de outra forma previsto neste instrumento, adotam-se as definições constantes no

Termo de Securitização.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1. Objeto: O presente aditamento tem por objeto:

(i) ajustar o subitem 4.1.11. e incluir o subitem 4.5.1. ao Termo de Securitização, para
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•

prever a liberação de determinadas parcelas da Cessão Fiduciária RB 44, de modo que

parcelas dos respectivos direitos creditórios ficarão liberados da referida cessão fiduciária

exclusivamente no período compreendido entre os meses de novembro de 2015 (inclusive) e

abril de 2017 (inclusive), permanecendo vigente durante o período acima disposto a garantia

de cessão fiduciária dos direitos creditórios, sendo liberadas tão somente as parcelas dos

direitos creditórios com data de vencimento em referido período, ou seja, caso haja a

antecipação de pagamento de direitos creditórios que tenham vencimento original posterior ao

período acima compreendido, de forma que tais direitos creditórios sejam pagos no período

acima compreendido, estes recursos serão considerados como cedidos fiduciariamente em

garantia à Emissão, e deverão ser transferidos para a Conta Centralizadora, nos termos do

Contrato de Cessão Fiduciária RB 44, sendo que os direitos creditórios que continuam

vinculados à cessão fiduciária englobarão o aumento proporcional dos aluguéis devidos pela

respectiva locatária na forma estabelecida no Segundo Aditamento ao Instrumento Particular

de Contrato de Locação de Imóvel sob Medida e Outras Avenças, celebrado em 16 de junho

de 2015, em relação às parcelas dos aluguéis e demais encargos devidos pela respectiva

devedora a partir do mês de maio de 2017 (inclusive);

(ii) incluir o subitem 4.5.2. ao Termo de Securitização, de forma a prever a redução de

capital e/ou a liberação de destinação do lucro líquido e dividendos aos respectivos

quotistas/acionistas da RB Commercial Properties 44 e/ou da Devedora, conforme o caso, de

forma que seja liberada a movimentação de valores referentes aos aluguéis e demais

encargos devidos no âmbito do Contrato de Locação, subtraído de 14,53% (quatorze vírgula

cinquenta e três por cento) sobre tais valores e de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)

mensais, exclusivamente com relação aos pagamentos devidos no período compreendido

entre os meses de novembro de 2015 (inclusive) e abril de 2017 (inclusive), sendo certo que

qualquer alteração no capital social da RB Commercial Properties 44 e/ou da Devedora

deverá ser refletida no respectivo Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas ou Contrato de

Alienação Fiduciária de Ações, conforme o caso;

(iii) ajustar as Garantias constantes no item 4.5. do Termo de Securitização, para excluir a

Cessão Fiduciária RB 46;

(iv) substituir o Anexo 11 do Termo de Securitização pelo Anexo A ao presente Primeiro

Aditamento ao Termo de Securitização, que contém a CCB, aditada em 26 de outubro de
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2015; e

(v) substituir a Tabela de Amortização dos CRI constante no Anexo VIII do Termo de

Securitização pelo Anexo B ao presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização.

CLÁUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

3.1. Alterações: De forma a contemplar as alterações constantes no item 2.1., acima, as

Partes acordam, de mútuo e comum acordo, alterar:

3.1.1. A redação do subitem 4.1.11. do Termo de Securitização que passará a vigorar

com a seguinte redação:

"4.1.11. Data do Primeiro Pagamento e Data do Último Pagamento As datas de

pagamento dos CRI observarão o disposto no Anexo VIII ao presente Termo de

Securitização.

3.1.2. A redação do item 4.5. do Termo de Securitização, que passará a vigorar com a

seguinte redação:

"4.5. Garantias: Além do Regime Fiduciário e consequente constftuição do Patrimônio

Separado, na forma da Cláusula Sétima abaixo, foram constituídas as seguintes Garantias

no âmbito do Contrato de Cessão e da CCB:

a) Aval;

b) Alienação Fiduciária de Ações;

c) Alienação Fiduciária de Quotas;

d) Cessão Fiduciária RB 44;

e) Fundo de Reserva; e
f) Alienação Fiduciária de Imóvel."

3.1.3. Incluir os subitens 4.5.1. e 4.5.2. ao Termo de Securitização, que vigorarão com a

seguinte redação:
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"4.5.1. A Cessão Fiduciária RB 44 mencionada na alínea "d" do item 4.5., acima, não

engloba quaisquer parcelas referentes a direitos creditórios decorrentes do Contrato de

Locação que sejam devidos pela Volvo no período compreendido entre os meses de

novembro de 2015 (inclusive) e abril de 2017 (inclusive), na forma estabelecida no

Primeiro Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de

Direitos Sobre Conta Bancária, firmado em 26 de outubro de 2015, entre a RB

Commercial Properties 44, a Securitizadora, o Itaú Unibanco S.A. e a RB Commercial

Properties 46, permanecendo vigente durante o período acima disposto a garantia de

cessão fiduciária dos direitos creditórios, sendo liberadas tão somente as parcelas dos

direitos creditórios com data de vencimento em referido período, ou seja, caso haja a

antecipação de pagamento de direitos creditórios que tenham vencimento original

posterior ao período acima compreendido, de forma que tais direitos creditórios sejam

pagos no período acima compreendido, estes recursos serão considerados como

cedidos fiduciariamente em garantia à Emissão, e deverão ser transferidos para a Conta

Centralizadora, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária RB 44. Adicionalmente, os

direitos creditórios que continuam vinculados à cessão fiduciária englobarão o aumento

proporcional dos aluguéis devidos pela respectiva locatária na forma estabelecida no

Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel sob

Medida e Outras Avenças, celebrado em 16 de junho de 2015, em relação às parcelas

dos aluguéis e demais encargos devidos pela respectiva devedora a partir do mês de

maio de 2017 (inclusive).

4.5.2. Os Titulares dos CRI autorizaram a redução de capital e/ou a liberação de

destinação do lucro líquido e dividendos aos respectivos quotistas/acionistas da RB

Commercial Properties 44 e/ou da Devedora, conforme o caso, de forma que seja

liberada a movimentação de valores referentes aos aluguéis e demais encargos devidos

no âmbito do Contrato de Locação, subtraído de 14,53% (quatorze vírgula cinquenta e
três por cento) sobre tais valores e de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)

mensais, exclusivamente com relação aos pagamentos devidos no período

compreendido entre os meses de novembro de 2015 (inclusive) e abril de 2017

(inclusive), sendo certo que qualquer alteração no capital social da RB Commercial

Properties 44 e/ou da Devedora deverá ser refletida no respectivo Contrato de Alienação

Fiduciária de Quotas ou Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, conforme o caso."
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3.1.4. Substituir o Anexo 11 do Termo de Securitização pelo Anexo A ao presente

Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização.

3.1.5. Substituir o Anexo VIII do Termo de Securitização pelo Anexo B ao presente

Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização.

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÕES E REGISTROS

4.1. Ratificações: Permanecem inalteradas as demais disposições anteriormente firmadas,

que não apresentem incompatibilidade com o presente Primeiro Aditamento ao Termo de

Securitização ora firmado, as quais são neste ato ratificadas integralmente, o que inclui, mas

não se limita, às declarações prestadas pelas Partes no Termo de Securitização, obrigando-se

as Partes e seus sucessores ao integral cumprimento dos termos constantes no mesmo, a

qualquer título.

4.2. Registro na Instituição Custodiante: Em conformidade com o item 15.1. do Termo de

Securitização, o presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização será entregue para

registro à Instituição Custodiante, nos termos do Parágrafo Único, do artigo 23 da Lei nO

10.931/04.

4.3. Demais Registros: As Partes ficam desde já autorizadas a proceder quaisquer registros,

alterações ou anotações que sejam necessários para a efetivação das modificações

decorrentes do presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, inclusive nos

sistemas de registros mantidos e administrados pela CETIP.

CLÁUSULA QUINTA - FORO DE ELEiÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

5.1 Ausência de Presunção de Renúncia: Não se presume a renúncia a qualquer dos

direitos decorrentes do presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização. Dessa

forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou

remédio em razão do inadimplemento de qualquer das obrigações das Partes, prejudicará tais

direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou

concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer

outras obrigações assumidas pelas Partes neste Primeiro Aditamento ao Termo de
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Securitização ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

5.2 Irrevogabilidade: O presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização é firmado

em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores.

5.3 Independência: Caso qualquer das disposições deste Primeiro Aditamento ao Termo de

Securitização venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais

disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a

substituir a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

5.4 Título Executivo Extrajudicial: O presente Primeiro Aditamento ao Termo de

Securitização constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, incisos I e 11,do

Código de Processo Civil, e as obrigações nelas encerradas estão sujeitas a execução

específica, de acordo com os artigos 632 e seguintes, do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA SEXTA - FORO DE ELEiÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

6.1. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como

o único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Primeiro

Aditamento ao Termo de Securitização, renunciando expressamente a qualquer outro, por

mais privilegiado que seja ou venha a ser.

6.2. Legislação Aplicável: Este Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização é regido,

material e processualmente, pelas leis da República Federativa do Brasil.

O presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização é firmado em 3 (três) vias, de igual

teor, forma e validade, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 26 de outubro 2015.

[O restante desta página foi deixado intencionalmente em branco.]
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(Página de Assinaturas do Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos

Imobiliários da 105a Série da 1a Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB

Capital Companhia de Securitização, celebrado em 26 de outubro de 2015.)

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Nome:

Cargo:
Marcelo Mlchaiua

RG: 16.323.178 (SSP/SP)
CPF: 127.314.838-06

~Nome: ~o ~ Bnuro
. / '. HClIát li'teittas de ~

Cargo: ac-vAJS7.tY1 /iQ; 43,498.064-x (SSPISP)
CPF: 333.983.248-00

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES OBILlÁRIOS S.A.

Nome:

Cargo:

TESTEMUNHAS

Nome: ?£j)/lo ri{?/tA lI.:ft6A5
CPF: ost fR5 ':Jl~ 1q

7!::&:::
Nome: CPF: 072.682.416-07
CPF: RG: MG 13.045.967
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Quadro I - EMITENTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIa

Razão Social: RB Commercial Properties 46 CNPJ/MF: 19.439.297/0001-14

Empreendimentos Imobiliários Ltda. ("Emitente")

Endereço: Rua Amauri, nO255, 5° andar, parte

Cidade: São Paulo Estado: São Paulo CEP: 01448-000

E-mail: investimentos@rbcapital.com Telefone: (11) 3127-2700 Fax: (11) 3127-2708

e juridico@rbcapital.com

Quadro li-INTERVENIENTE ANUENTE

Nome: RB Capital Companhia de Securitização CNPJ/MF: 02.773.542/0001-22

("Securitizadora" ou "Interveniente Anuente")

Endereço: Rua Amauri, nO255, 5° andar, parte
Cidade: São Paulo Estado: São Paulo CEP: 01448-000

E-mail: glauber.santos@rbcapital.com Telefone: (11) 3127-2700 Fax: (11) 3127-2708

e flavia.palacios@rbcapital.com

Quadro 111-AVALISTA

Nome: RB Capital Holding S.A.("Avalista") CNPJ/MF: 10.140.272/0001-
40

Endereço: Rua Amauri, nO255, 5° andar, parte
Cidade: São Paulo Estado: São Paulo CEP: 01448-000
E-mail: investimentos@rbcapital.com Telefone: (11) 3127-2700 Fax: (11) 3127-2708

e juridico@rbcapital.com

Quadro IV - CARACTERISTICAS DA CEDULA DE CREDITO BANCARia

ANEXO A

CÓPIADACCB

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

N° 100114110002900

1- PREÂMBULO
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Valor do Principal: ENCARGOS: Data de Emissão:

R$ 44.550.000,00

(quarenta e quatro milhões

e quinhentos e cinquenta

mil reais) ("Valor do

Principal").

Atualização Monetária

o Valor do Principal será

atualizado pela Taxa

Referencial, divulgada pelo

Banco Central do Brasil.

06 de novembro de 2014

Data de Desembolso:

13 de novembro de 2014

("Data de Desembolso")

Local de Emissão:

Despesas de registro e

formalização desta Cédula

conforme Cláusula 12 "Das Vencimento desta Cédula:

Despesas".

São Paulo

São Paulo

Praça de Pagamento:

Juros

Despesas:

Tributos:

Valor Líquido do Crédito:

R$ 43.714.019,25

(quarenta e três milhões,

setecentos e quatorze mil e Taxa de Juros: Sobre o valor

dezenove reais e vinte e do principal não amortizado

cinco centavos), incidirão juros remuneratórios

correspondentes ao Valor correspondentes a 9,06% (nove

do Principal deduzido dos inteiros e seis centésimos por

tributos e encargos cento) ao ano, base 360

incidentes, observado o (trezentos e sessenta) dias.

disposto na Cláusula 2 "Do

Objeto e Liberação do

Crédito", e no quadro

"Tributos" abaixo ("Valor

Líquido do Crédito").

(oitocentos e trinta e cinco

mil, novecentos e oitenta

reais e setenta e cinco

centavos), pago na Data de

Desembolso:

IOF: R$ 835.980,75 Conforme Anexo I à presente

Cédula, observada a

Cláusula 1 "Da Promessa de

Pagamento", a Cláusula 6

"Do Pagamento Antecipado

Facultativo" e a Cláusula 9

"Do Vencimento Antecipado".
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D com recursos da

Emitente;

com recursos

oriundos do crédito

concedido nesta Cédula.

Observado o disposto na

Cláusula 13 "Do

Pagamento de Tributos".

Quadro V - GARANTIAS

Em garantia de todas as obrigações, principais ou acessórias, pecuniárias ou não, incluindo

aqui todos os encargos legais ou contratuais assumidos pela Emitente na presente Cédula,

será prestado aval pela Avalista, na forma estabelecida na Cláusula 18 - "Do Aval".

Quadro VI- CONTA CORRENTE PARA DESEMBOLSO

Banco Agência

Itaú-Unibanco S.A. (nO341) 8541

Quadro VII - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

W da Conta Corrente

18204-7

Construção do empreendimento imobiliário a ser desenvolvido no imóvel, ambos descritos e

caracterizados no Anexo 11 à presente Cédula ("Empreendimento" e "Imóvel",

respectivamente), objeto do Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Sob

Medida e Outras Avenças, celebrado entre a RB Commercial Properties 44

Empreendimentos Imobiliários SA, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 18.062.370/0001-19

("Garantidora"), na qualidade de Empreendedora Locadora, Volvo do Brasil Veículos Ltda.,

ínscrita no CNPJ/MF sob o nO43.999.424/0001-14, na qualidade de Locatária ("Volvo" ou,

quando em referência à Volvo ou à outra locatária que venha substituí-Ia, "Locatária") e,

ainda, na qualidade de intervenientes anuentes, Abelardo Luiz Lupion Mello e J. Malucelli

SJP Logística S/A em 12 de dezembro de 2013, conforme aditado de tempos em tempos

("Contrato de Locação"), por meio de aporte de capital na Garantidora, sociedade controlada

diretamente pela Emitente e que tem como objeto social a construção do Empreendimento

incluídos os custos e despesas incorridos pela Garantidora desde o dia 01 de julho de 2014,
~
\
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referentes exclusivamente à construção do Empreendimento, conforme medições da obra

realizadas pela Empresa de Fiscalização da Obra (conforme abaixo definido) e/ou

comprovantes de pagamentos relacionados às atividades de mobilização da construção do

Empreendimento, incluindo, mas não se limitando, às despesas relativas aos projetos,

terraplenagem, entre outros ("Adiantamento à Construtora"). Os recursos oriundos desta

Cédula não serão direcionados: (a) ao reembolso de custos já incorridos e desembolsados

pela Emitente, até a presente data, exceto aqueles que comprovadamente estejam

relacionados à construção e desenvolvimento do Empreendimento; e/ou (b) ao reembolso de

custos já incorridos e desembolsados, até a presente data, pela Emitente referentes à sua

participação na Garantidora, com exceção daqueles que comprovadamente estejam

diretamente relacionados à construção e desenvolvimento do Empreendimento.

Quadro VIII - CONSIDERANDOS

Considerando que,

a) a fim de viabilizar a construção do Empreendimento, direta ou indiretamente, pela

Emitente, esta pretende obter um financiamento imobiliário junto ao Itaú Unibanco S.A.,

instituição financeira com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.

Brigadeiro Faria Lima, nO3S00, 1°, 2° e 3° (parte), 4° e SOandares, inscrito no CNPJ/MF sob

o nO60.701.190/4816-09 ("Itaú" ou, assim como qualquer endossatário ou cessionário desta

Cédula, incluindo a Securitizadora, adiante referido como "Credor"), e o Itaú, por outro lado,

pretende conceder tal financiamento imobiliário nos termos desta Cédula de Crédito

Bancário nO100114110002900 ("Cédula");

b) o Itaú tem interesse em negociar os créditos imobiliários vinculados à presente

Cédula, sendo que, para tanto, o Itaú pretende emitir 1 (uma) cédula de crédito imobiliário

para representar integralmente os créditos decorrentes desta Cédula ("CCI");

c) o Itaú pretende ceder, e a Securitizadora pretende adquirir, os créditos imobiliários

representados pela CCI, para constituí-los como lastro dos certificados de recebíveis

imobiliários ("CRI") da 10Sa Série da 1a Emissão da Securitizadora ("Emissão"), de acordo

com o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 10Sa Série da 1a Emissão de

Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização ("Termo

de Securitização") a ser firmado nesta data, entre a Securitizadora e a Oliveira Trust

D
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Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nO500, bl.

13, sI. 205, CEP 22640-100, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 36.113.876/0001.91 ("Agente

Fiduciário");

d) os créditos imobiliários representados integralmente pela CCI serão cedidos à
Securitizadora nos termos do Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e

Outras Avenças a ser firmado entre o Itaú e a Securitizadora, contando com a interveniência

da Emitente ("Contrato de Cessão" e "Cessão de Créditos", respectivamente);

e) em garantia do pagamento: (i) das obrigações principais, acessórias e moratórias,

presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes dos

juros, multas, penalidades e indenizações devidos pela Emitente nos termos desta Cédula; e

(ii) de todos os custos e despesas incorridos em relação à Emissão e aos CRI, inclusive,

mas não exclusivamente, para fins de cobrança dos créditos imobiliários decorrentes desta

Cédula e excussão das Garantias (conforme abaixo definido), incluindo penas

convencionais, honorários advocatícios razoáveis, custas e despesas judiciais ou

extrajudiciais ("Obrigacões Garantidas"), serão constituídas, em favor da Securitizadora, em

virtude da Cessão de Créditos, as Garantias abaixo definidas, conforme o disposto nas

alíneas "f' a "f' abaixo;

f) a Garantidora constituirá, em favor da Securitizadora, por meio e nos termos do

Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Direitos sobre Conta Bancária

("Contrato de Cessão Fiduciária RB 44"), a cessão fiduciária ("Cessão Fiduciária RB 44"): (a)

dos Direitos Creditórios Imobiliários Cedidos, conforme definido no subitem 1.1.1. do

Contrato de Cessão Fiduciária RB 44, bem como (b) da totalidade dos direitos detidos pela

Garantidora em relação à conta corrente de sua titularidade, mantida junto ao Itaú-Unibanco )R/
S.A. (nO 341), Agência 8541, Conta Corrente nO 18203-9 ("Conta Vinculada RB 44" e

"Direitos Creditórios da Conta Vinculada RB 44" e, quando mencionada em conjunto com os

Direitos Creditórios Imobiliários Cedidos, os "Direitos Creditórios Cedidos");

g) a Emitente constituirá, em favor da Securitizadora, por meio e nos termos do Contrato

de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Direitos sobre Conta Bancária ("Contrato
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de Cessão Fiduciária RB 46", quando em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária RB

44, os "Contratos de Cessão Fiduciária"), a cessão fiduciária ("Cessão Fiduciária RB 46",

quando em conjunto com a Cessão Fiduciária RB 44, a "Cessão Fiduciária"): (a) da

totalidade dos recursos creditados na conta corrente indicada no Quadro VI do Preâmbulo,

de titularidade da Emitente ("Conta Vinculada RB 46"), bem como todas e quaisquer

aplicações financeiras realizadas com os recursos existentes na Conta Vinculada RB 46 e

seus respectivos rendimentos; e (b) da totalidade dos direitos detidos pela Emitente em

relação à Conta Vinculada RB 46 ("Direitos Creditórios da Conta Vinculada RB 46");

h) os sócios da Emitente constituirão, em favor da Securitizadora, em garantia do

pagamento das Obrigações Garantidas, a alienação fiduciária da totalidade das quotas da

Emitente ("Alienação Fiduciária de Quotas"), por meio e nos termos do Instrumento

Particular de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de Quotas, a ser celebrado

nesta data, entre a Avalista, a RB Capital Commercial Properties S.A., inscrita no CNPJ/MF

sob nO09.272.156/0001-04, a Securitizadora e a Emitente ("Contrato de Alienação Fiduciária

de Quotas");

i) a Emitente constituirá, em favor da Securitizadora, em garantia do pagamento das

Obrigações Garantidas, a alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da

Garantidora, de sua propriedade, correspondente a 80% (oitenta por cento) das ações de

emissão da Garantidora ("Alienação Fiduciária de Ações"), por meio e nos termos do

Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de Ações, a ser

celebrado em nesta data, entre a Emitente, a Securitizadora e a Garantidora ("Contrato de

Alienação Fiduciária de Ações");

j) a Garantidora constituirá, em favor da Securitizadora, em garantia do pagamento das

Obrigações Garantidas, a alienação fiduciária da fração ideal correspondente a 80% (oitenta

por cento) do Imóvel ("Alienação Fiduciária de Imóvel" e, em conjunto com a Cessão

Fiduciária, a Alienação Fiduciária de Ações e a Alienação Fiduciária de Quotas, as

"Garantias"), por meio e nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Alienação

Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças a ser celebrado entre a Garantidora e a

Securitizadora ("Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel");

~
\
\
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k) adicionalmente, a Securitizadora pretende contratar o Banco Itaú BBA S.A., instituição

financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria

Lima, nO3.400,3° ao 8°,11° e 12° andares, inscrito no CNPJ/MF sob o nO17.298.092/0001-

30 ("Itaú BBA"), para atuar como instituição intermediária líder da distribuição pública com

esforços restritos de colocação dos CRI da 1053 Série da 13 Emissão da RB Capital

Companhia de Securitização ("Oferta Restrita"), por meio do Contrato de Coordenação,

Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, de Certificados de

Recebíveis Imobiliários, da 1053 Série da 13 Emissão da RB Capital Companhia de

Securitização, sob Regime de Garantia Firme de Colocação, celebrado nesta data entre a

Securitizadora e o Itaú BBA, na qualidade de coordenador líder ("Contrato de Distribuição").

A Emitente RESOLVE emitir a presente Cédula nos termos e condições abaixo.

11 - CLÁUSULAS

01. Da Promessa de Pagamento: A Emitente, qualificada no Quadro I do Preâmbulo acima,

pagará na Praça de Pagamento (indicada no Quadro IV do Preâmbulo) por esta Cédula,

emitida nos termos da legislação vigente, em favor do Credor, ou à sua ordem, nas datas,

termos e condições dispostos nesta Cédula, no Preâmbulo e em seu Anexo I ("Datas de

Vencimento"), a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao montante total

desembolsado sob esta Cédula, acrescido dos demais encargos, conforme indicados no

Quadro IV do Preâmbulo, conforme consta do Anexo I a esta Cédula ("Dívida"), observado o

disposto nas demais cláusulas abaixo.

02. Do Objeto e Liberação do Crédito: O objeto desta Cédula é a concessão, pelo Itaú, de

financiamento no Valor do Principal, conforme previsto no Quadro IV do Preâmbulo, para

utilização pela Emitente exclusivamente para a finalidade descrita no Quadro VII do

Preâmbulo.

Parágrafo Primeiro: Quando indicado no Preâmbulo que o IOF (Imposto sobre

Operações Financeiras) será pago com recursos oriundos do crédito concedido nesta

Cédula, o Credor fará a retenção do imposto, liberando à Emitente o montante líquido

do crédito.
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Parágrafo Segundo: O financiamento ora contratado será efetivado em um único

desembolso, no Valor do Principal, na Data de Desembolso, conforme o disposto no

Parágrafo Quarto abaixo, desde que verificado, cumulativamente, o cumprimento das

condições precedentes descritas abaixo ("Condições Precedentes Desembolso"):

(i) prenotação do documento de aquisição do Imóvel pela Garantidora, no Cartório

de Registro de Imóveis competente;

(ii) registro do Contrato de, Alienação Fiduciária de Quotas, do Contrato de

Alienação Fiduciária de Ações e dos Contratos de Cessão Fiduciária no(s) Cartório(s)

de Registro de Títulos e Documentos competente(s);

(iii) assinatura do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel, de comum acordo

entre a Securitizadora e a Garantidora;

(iv) não ocorrência, até a Data de Desembolso, de qualquer evento de vencimento

antecipado estabelecido na Cláusula 09 desta Cédula, exceto se obtida anuência

prévia e expressa do Credor em relação à não declaração de vencimento antecipado

da presente Cédula;

(v) verificação de que todas e quaisquer obrigações pecuniárias assumidas pela

Securitizadora, junto ao Coordenador Líder ou suas respectivas controladas,

controladoras ou coligadas, advindas de quaisquer contratos, termos ou compromissos,

estão devida e pontualmente adimplidas;

(vi) registro, pela Securitizadora, para colocação e negociação primária dos CRI na

CETIP;

(vii) recolhimento, pela Securitizadora, de quaisquer taxas ou tributos incidentes

sobre o registro da Emissão; e

(viii) não ocorrência, até a Data de Desembolso, de (i) liquidação, dissolução ou

decretação de falência da Emitente, da Avalista e/ou da Garantidora; (ii) pedido de

autofalência da Emitente, da Avalista e/ou da Garantidora; (iii) pedido de falência
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formulado por terceiros em face da Emitente, da Avalista e/ou da Garantidora e não

devidamente elidido, sanado e/ou revogado, conforme o caso, no prazo legal; (iv)

propositura, pela Emitente, pela Avalista e/ou pela Garantidora, de plano de

recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente

de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; ou (v) ingresso

pela Emitente, pela Avalista e/ou pela Garantidora em juízo com requerimento de

recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da

recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente.

Parágrafo Terceiro: Os recursos depositados na Conta Vinculada RB 46 somente

poderão ser movimentados pelo Itaú, na figura de agente de garantia, de acordo com a

comprovação da necessidade de utilização dos mesmos para a construção do

Empreendimento, na forma estabelecida no Quadro VII do Preâmbulo, de acordo com o

relatório de medição a ser elaborado pela Engineering S.A. Serviços Técnicos SP,

inscrita no CNPJ/MF sob o nO 62.218.615/0001-46 ("Empresa de Fiscalização da

Obra"). Ainda, deverão ser atendidas as seguintes condições precedentes ("Condições

Precedentes Movimentação", quando em conjunto com a Condição Precedente

Desembolso, as "Condições Precedentes"), para a movimentação dos recursos da

Conta Vinculada RB 46 para conta corrente de titularidade da Garantidora mantida

junto ao Itaú-Unibanco S.A. (nO341), Agência 0910, Conta Corrente nO02345-6 ("Conta

Movimentação RB 44"), sendo que a movimentação se dará em duas etapas:

(i) registro da transferência do Imóvel no Cartório de Registro de Imóveis

competente, em nome da Garantidora;

a) Primeira etapa - Movimentação dos Recursos para Terraplenagem: para a

movimentação do Valor Líquido do Crédito depositado na Conta Vinculada RB

46, com o objetivo exclusivo de executar a terraplenagem no Imóvel, a liberação

dos recursos deverá ocorrer de acordo com o relatório de medição elaborado

pela Empresa de Fiscalização da Obra, o qual deverá descrever de forma

expressa o percentual executado da terraplenagem no Imóvel, assim como o

valor correspondente a ser liberado, desde que as condições precedentes

expostas abaixo tenham sido cumpridas ("Condições Precedentes

Movimentação Terraplenagem"):
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(ii) prenotação do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel em nome do

Credor, no Cartório de Registro de Imóveis competente;

(iii) obtenção do Alvará de Terraplanagem, para início das obras de

terraplenagem no Imóvel; e

(iv) obtenção da licença de instalação - LI do Imóvel, a qual concede o

licenciamento ambiental do Empreendimento perante as autoridades

competentes.

b) Segunda etapa - Movimentação dos Recursos para Construção: para

movimentação dos demais recursos depositados na Conta Vinculada RB 46, a

liberação dos recursos deverá ocorrer de acordo com o relatório de medição a

ser elaborado pela Empresa de Fiscalização da Obra, o qual deverá descrever

de forma expressa, o percentual executado dos demais itens de obra além da

terraplanagem, assim como o valor correspondente a ser liberado, desde que as

condições precedentes expostas abaixo tenham sido cumpridas ("Condições

Precedentes Movimentação Construção" e, em conjunto com as Condições

Precedentes Movimentação Terraplanagem, "Condições Precedentes

Movimentação"):

(i) atendimento das Condições Precedentes Movimentação Terraplenagem;

(ii) apresentação do projeto aprovado do Empreendimento devidamente

emitido pela Prefeitura Municipal competente; e

(iii) obtenção do Alvará de Construção, para início da construção do

Empreendimento.

Parágrafo Quarto: Observado o disposto no Parágrafo Quinto abaixo, caso qualquer

uma das Condições Precedentes Desembolso não seja verificada ou seu atendimento

não seja renunciado pelo Itaú até a Data de Desembolso, não haverá desembolso do

Valor do Principal, e os negócios jurídicos avençados na presente Cédula
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permanecerão ineficazes, nos termos do artigo 125 do Código Civil Brasileiro. Caso a

totalidade das Condições Precedentes Movimentação não seja verificada, ou seu

atendimento não seja renunciado pelo Itaú, no prazo de até 18 (dezoito) meses a contar

da Data de Desembolso, os recursos mantidos na Conta Vinculada RB 46 não poderão

ser movimentados pela Emitente, sendo utilizados pelo Credor para quitação integral

desta Cédula. Caso os recursos mantidos na Conta Vinculada RB 46 sejam inferiores

ao saldo remanescente desta Cédula, será obrigação da Emitente e/ou da Avalista,

conforme o caso, efetuar o pagamento da diferença, para o cumprimento da quitação

integral desta Cédula.

Parágrafo Quinto: Após o envio de notificação por escrito e com aviso de recebimento,

pela Emitente ao Itaú ("Notificação Desembolso") demonstrando o cumprimento das

Condições Precedentes Desembolso, o Valor Líquido do Crédito, conforme previsto no

Quadro IV do Preâmbulo, será creditado pelo Itaú diretamente na Conta Vinculada RB

46, indicada conforme o Quadro VI do Preâmbulo. O crédito será feito por meio de

transferência e/ou TED (Transferência Eletrônica Disponível) emitida pelo Itaú ou por

outra forma permitida ou não vedada pelas normas então vigentes, a ser realizada em

até 01 (um) Dia Útil da data de recebimento da Notificação Desembolso pelo Itaú.

Parágrafo Sexto: A Emitente, adicionalmente, declara que não tomou e não tomará

quaisquer outras fontes ou modalidades de financiamentos sobre a mesma parcela do

custo total do Empreendimento que tenham sido ou venham a ser financiados com

recursos oriundos da presente Cédula. Ressalva-se, contudo, o direito da Emitente de

contratar o financiamento dos recursos complementares da parte correspondente às

despesas e/ou custos a incorrer que não sejam supridas por meio desta Cédula, para o

desenvolvimento e construção do Empreendimento, ao exclusivo critério da Emitente.

Parágrafo Sétimo: A Emitente declara que a soma dos recursos captados ou a captar

pela Emitente por meio desta Cédula ou de outras modalidades de financiamento para

a construção e desenvolvimento do Empreendimento não excederá o custo total do

desenvolvimento do Empreendimento, o que inclui os custos com a construção e a

implementação do Empreendimento (incluindo, mas não se limitando, aos custos de

aprovações, projetos, construção do Empreendimento e do acesso, Adiantamento à

Construtora), os tributos e demais encargos aplicáveis, restando excluídos deste
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cálculo os custos incorridos para a aquisição do Imóvel pela Garantidora.

Parágrafo Oitavo: Na hipótese de o Itaú e/ou de a Securitizadora vir a ser legal e

validamente exigido por autoridade competente a comprovar a destinação do

financiamento objeto desta Cédula, a Emitente deverá enviar ao Itaú e/ou à
Securitizadora, conforme o caso, os documentos e informações necessários para a

comprovação da utilização da totalidade dos recursos desembolsados na forma aqui

prevista em até 30 (trinta) dias contados do recebimento pela Emitente da solicitação,

por escrito, do Itaú e/ou da Securitizadora, conforme o caso, nesse sentido ou em prazo

inferior, desde ou conforme determinado pela autoridade competente, de modo a

possibilitar o cumprimento tempestivo pelo Itaú e/ou pela Securitizadora, conforme o

caso, de quaisquer solicitações efetuadas por autoridades ou órgãos reguladores,

regulamentos, leis ou determinações judiciais, administrativas ou arbitrais.

03. Da Amortização, Dos Encargos e Demais Acréscimos Financeiros: Sem prejuízo do

pagamento dos Tributos previstos no Quadro IV do Preâmbulo, o saldo devedor da presente

Cédula será calculado com base na seguinte fórmula:

SOa = SOx C

onde:

SDa = Saldo devedor atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento;

SD = Valor do Principal na Data de Desembolso ou após incorporação de juros ou da

última amortização, se houver, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento;

C = Fator resultante do produtório das TR utilizadas, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

C= fI[(TRk + 1):~~]
k=1 100

,

onde:
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n = Número total de Taxas Referenciais (TR's) consideradas entre a Data de Emissão

da CCB (exclusive), para o primeiro período, ou, nos períodos subseqüentes, na última

data de incorporação de juros da CCB (se houver) ou na última data de pagamento da

CCB (exclusive), conforme as datas na coluna "Datas de Pagamentos da CCB" da

tabela constante do Anexo VIII ao presente Termo, e a data de cálculo (inclusive), .

sendo "nll sempre igual a 1 (um).

TRk = Taxas Referenciais (TR's) referentes ao dia 1° (primeiro) do mês das Datas de

Aniversários, conforme as datas informadas na coluna "Datas de Aniversários" da

tabela constante do Anexo I ao presente Termo. Sendo certo que a TRk do primeiro

período será aquela vigente no período compreendido entre os dias 1° de novembro de

2014 e 1° de dezembro de 2014.

dut = = Número de Dias Úteis entre a Data de Aniversário inicial (exclusive) para o

primeiro período, ou, nos períodos subsequentes, a última Data de Aniversário

(exclusive) e a próxima Data de Aniversário (inclusive) ou a data de cálculo (inclusive),

conforme o caso, sendo "dup" um número inteiro e igual ao "dut" nas Datas de

Pagamento.

dup = Número de Dias Úteis do período de vigência da TRk, sendo "dut" um número

inteiro.

Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo do disposto no caput desta Cláusula 03, os juros

incidentes sobre o financiamento imobiliário representado nos termos desta Cédula

serão calculados com base na seguinte fórmula:

J = SDax(Fatorde Juros-l) ,

onde:

J = Valor unitário dos juros acumulados na data de atualização. Valor em reais,

calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

SOa = Conforme caput desta Cláusula 03; e

Fator de Juros = Fator de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com

arredondamento, parametrizado conforme definido a seguir:
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Fator de Juros = [Co + li~]~

onde:

i = 9,06 (nove inteiros e seis centésimos);

dcp = Número de dias corridos entre a Data de Desembolso ou data de pagamento

anterior e a data de calculo; e

dct = Número de dias corridos existentes entre a Data de Desembolso e a primeira data

de pagamento, ou entre a data de pagamento anterior e a próxima data de pagamento.

Considera-se como data de pagamento as datas informadas na coluna vencimento

desta Cédula, conforme previsto no Anexo I a esta Cédula.

Parágrafo Segundo: O cálculo da amortização do valor principal será realizado com

base na seguinte fórmula:

onde:

AMi =Valor unitário da i-ésima parcela de amortização. Valor em reais, calculado com 8

(oito) casas decimais, sem arredondamento;

SOa = conforme definido acima; e

Tai = i-ésima taxa de amortização, com 8 (oito) casas decimais de acordo com a tabela

constante do Anexo I a esta Cédula.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese de a TR ser extinta ou legalmente considerada

inaplicável à Cédula, os valores que sejam corrigidos pela TR, em conformidade com

esta Cédula, passarão automaticamente a ser corrigidos pelo índice que vier a

substituí-Ia. Caso este novo índice seja extinto ou legalmente considerado inaplicável a

quaisquer valores devidos em conformidade com esta Cédula, estes deverão ser

atualizados por outro índice oficial vigente, reconhecido e legalmente permitido, a ser

determinado de comum acordo entre as partes desta Cédula, mediante aditamento a
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esta Cédula.

Parágrafo Quarto: Se, na data de pagamento de quaisquer das parcelas previstas no

Anexo I a esta Cédula, não houver a divulgação da TR, ou do índice que vier a

substituí-Ia, nos termos do Parágrafo Terceiro, acima, será aplicado o último índice

divulgado, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou

penalidades, por parte da Emitente, quando da divulgação posterior do índice que seria

aplicável.

Parágrafo Quinto: Nos termos do parágrafo 1°-B, do artigo 1°, da Lei nO12.431, de 24

de junho de 2011, conforme alterada, a Dívida será remunerada por taxa de juros pré-

fixada e vinculada à TR.

04. Da Forma de Pagamento: A Emitente pagará a Dívida nas respectivas Datas de

Vencimento previstas no Anexo I à presente Cédula obrigatoriamente mediante transferência

eletrônica permitida pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") e/ou TED (Transferência

Eletrônica Direta) a ser realizada em conta a ser indicada pelo Agente de Cobrança (conforme

abaixo definido).

Parágrafo Primeiro: Para os fins do disposto no caput desta Cláusula, fica o Credor da

presente Cédula constituído como agente de cobrança desta Cédula (e, no exercício

destas funções, doravante denominado "Agente de Cobrança"), sendo certo que, caso

o Credor indique um terceiro como agente de cobrança, o mesmo continuará

responsável pelas atribuições de Agente de Cobrança desta Cédula, observado o

disposto no Parágrafo Quinto da Cláusula 15 abaixo.

Parágrafo Segundo: Caso as funções de Agente de Cobrança venham a ser atribuídas

a outra instituição que não o Credor, sem prejuízo do disposto neste parágrafo, a

Emitente obriga-se a sempre efetuar os pagamentos devidos nas épocas das suas

respectivas Datas de Vencimento, sempre na conta que for expressamente indicada

pelo Agente de Cobrança.

Parágrafo Terceiro: Em vista dos "Considerandos" contidos no Preâmbulo desta

Cédula, a Emitente declara estar ciente e concordar que será vedada a compensação
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dos pagamentos devidos sob esta Cédula com quaisquer créditos detidos contra

qualquer Credor ou contra o Agente de Cobrança. Do mesmo modo, o Credor e o

Agente de Cobrança concordam que será vedada a compensação dos pagamentos

devidos sob esta Cédula com quaisquer créditos detidos contra a Emitente, sendo que

tal vedação se aplica exclusivamente a esta Cédula.

Parágrafo Quarto: Qualquer recebimento de parcela fora do prazo avençado constituirá

mera tolerância, e não afetará as Datas de Vencimento ou os demais termos e

condições desta Cédula, nem importará em novação ou modificação do quanto ora

acordado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora.

Parágrafo Quinto: Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de

pagamento de qualquer obrigação até o primeiro Dia Útil subsequente, caso tal Data de

Vencimento não seja Dia Útil, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.

Parágrafo Sexto: Para os fins desta Cédula, "Dia Útil" significa todo e qualquer dia

exceto sábado, domingo ou feriado nacional.

05. Da Disponibilização de Extratos: Em cumprimento ao disposto no Parágrafo Segundo

do artigo 28 da Lei nO10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, o Credor emitirá e

colocará à disposição da Emitente extratos e/ou planilhas de cálculo do valor exato da

obrigação ou do saldo devedor desta Cédula, que serão considerados parte integrante desta

Cédula. Os extratos e/ou planilhas de cálculos serão produzidos e emitidos de acordo com as

observações de referida lei e serão enviados à Emitente sempre que a Emitente fizer

solicitação neste sentido. Adicionalmente, o Credor poderá enviar à Emitente referidas

planilhas de cálculos e/ou extratos mesmo que não tenha recebido qualquer solicitação de

envio.

Parágrafo Único: A EMITENTE RECONHECE QUE OS EXTRATOS DA CONTA

VINCULADA RB 46 DA EMITENTE ACIMA MENCIONADOS E AS PLANILHAS DE

CÁLCULO APRESENTADAS PELO CREDOR FARÃO PARTE DESTA CÉDULA E

QUE OS VALORES DELES CONSTANTES, SE APURADOS DE ACORDO COM

ESTA CÉDULA, SERÃO líQUIDOS, CERTOS E DETERMINADOS. SE A EMITENTE

NÃO CONCORDAR COM OS VALORES DE QUALQUER EXTRATO OU PLANILHA
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DE CALCULO DEVERA COMUNICAR O FATO AO CREDOR OU A QUEM ESTE

INDICAR POR ESCRITO. SE A RECLAMAÇÃO DEIXAR DE SER FEITA ATÉ O

DECURSO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS DA CIÊNCIA DOS EXTRATOS E/OU DAS

PLANILHAS DE CALCULO, ESTES CONSTITUIRÃO PROVA DOCUMENTAL DA

UTILIZAÇÃO, CERTEZA E L1QUIDEZ DO CRÉDITO. NENHUMA RECLAMAÇÃO

SUSPENDERÁ A EXIGIBILIDADE DOS PAGAMENTOS NOS RESPECTIVOS

VENCIMENTOS CONFORME CONSTANTES DOS EXTRATOS E PLANILHAS DE

CALCULO.

06. Do Pagamento Antecipado Facultativo: A Emitente poderá, após o 36° (trigésimo sexto)

mês contado a partir da Data de Desembolso, a seu exclusivo critério, oferecer ao Credor o

pagamento antecipado, total ou parcialmente, desta Cédula, pelo saldo devedor atualizado

desta Cédula, até a efetiva data de amortização, acrescido de prêmio de 0,70% (setenta

centésimos por cento) ao ano, capitalizados exponencialmente na base 360 dias corridos,

calculado pelo prazo remanescente desta Cédula até o vencimento original de cada uma das

parcelas ponderado pelo volume de cada parcela ("Pagamento Antecipado Facultativo"),

conforme fórmula abaixo.

Pagamento Antecipado Facultativo = SOa x [% de Pagamento Antecipado] x

[(1+0,70% )A(PZOMédio/360)]

onde:

SDa = Conforme definido no Parágrafo Sétimo da Cláusula 03 desta Cédula;
% de Pagamento Antecipado = A fração do saldo devedor da presente Cédula que a

Emitente pretende pagar antecipadamente;

Pzo Médio = Conforme definido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

Parágrafo Primeiro: Para fins desta Cláusula, considera-se prazo médio ponderado

remanescente desta Cédula o prazo acumulado em dias corridos entre a data do

efetivo pagamento e cada data de amortização prevista do Valor do Principal não

amortizado atualizado remanescente ponderado pelo seu respectivo fluxo de

amortização do Valor do Principal não amortizado atualizado remanescente dividido

pela somatória do fluxo de amortização do Valor do Principal não amortizado atualizado

remanescente.
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Parágrafo Segundo: Caso a Emitente requeira o Pagamento Antecipado Facultativo

com aviso prévio inferior a 30 (trinta) dias corridos, será devida, adicionalmente ao valor

calculado na Cláusula 06 acima, um prêmio de 4,00% (quatro por cento) flat sobre o

saldo devedor atualizado desta Cédula, conforme definido no Parágrafo Sétimo da

Cláusula 03 desta Cédula.

Parágrafo Terceiro: O Agente de Cobrança será responsável pelo cálculo do valor de

Pagamento Antecipado, sendo certo que o valor de Pagamento Antecipado Facultativo,

acrescido dos respectivos prêmios, deverá ser validado pela Emitente.

07. Do Pagamento Antecipado Obrigatório: Após o 24° (vigésimo quarto) mês contado a

partir da Data de Desembolso, caso a Emitente e/ou a Garantidora, conforme o caso, celebre

contrato definitivo para alienação, direta ou indireta, do Imóvel, a Emitente deverá,

imediatamente, notificar o Itaú a respeito de tal interesse e efetuar o pagamento antecipado,

no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação supracitada, da totalidade do

saldo desta Cédula, pelo saldo devedor atualizado desta Cédula, até a efetiva data de

amortização, acrescido de prêmio de 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano,

capitalizados exponencialmente na base 360 dias corridos, calculado pelo prazo

remanescente desta Cédula até o vencimento original de cada uma das parcelas ponderado

pelo volume de cada parcela ("Pagamento Antecipado Obrigatório"), conforme fórmula abaixo.

Pagamento Antecipado Obrigatório = SOa x [(1+0,35%)A(PZO Médio/360)]

onde:

SOa = Conforme definido no Parágrafo Sétimo da Cláusula 03 desta Cédula.

Pzo Médio = Conforme definido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

Parágrafo Primeiro: Para fins desta Cláusula, considera-se prazo médio ponderado

remanescente desta Cédula o prazo acumulado em dias corridos entre a data do

efetivo pagamento e cada data de amortização prevista do Valor do Principal não

amortizado atualizado remanescente ponderado pelo seu respectivo fluxo de

amortização do Valor do Principal não amortizado atualizado remanescente dividido

pela somatória do fluxo de amortização do Valor do Principal não amortizado atualizado
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remanescente.

Parágrafo Segundo: O Agente de Cobrança será responsável pelo cálculo do valor de

Pagamento Antecipado Obrigatório, sendo certo que o valor de Pagamento Antecipado

Obrigatório deverá ser validado pela Emitente.

08. Da Praça de Pagamento: Os pagamentos dos valores devidos em razão desta Cédula,

caso não sejam realizados por meio de transferência eletrônica permitida pelo BACEN e/ou

TED, nos termos da Cláusula 04, deverão ser efetuados no endereço do Agente de Cobrança.

09. Do Vencimento Antecipado: A Dívida poderá ser considerada antecipadamente vencida

e desde logo exigível, independentemente de qualquer notificação judicial e/ou extrajudicial,

caso haja o descumprimento de qualquer obrigação pecuniária descrita nesta Cédula, não

sanadas no prazo de até 4 (quatro) Dias Úteis contados da data do respectivo

descumprimento (exclusive). Adicionalmente, a Dívida poderá ser considerada

antecipadamente vencida e desde logo exigível, independentemente de qualquer notificação

judicial e/ou extrajudicial, na ocorrência de qualquer dos seguintes casos (cada um, um

"Evento de Vencimento Antecipado"), que as partes reconhecem, desde logo, como causa

direta para aumento indevido do risco de inadimplemento das obrigações assumidas pela

Emitente:

a) Durante o Prazo de Conclusão da Obra, conforme definido no item 2.4 (Prazo para

Conclusão da Obra) do Contrato de Locação (caso seja celebrado novo contrato de

locação, este deverá manter o mesmo conceito de "Prazo de Conclusão da Obra" do

Contrato de Locação), caso ocorra:

a.1) a rescisão do Contrato de Locação, havendo ou não o pagamento, pela

Locatária, da indenização prevista no item 16.1.1 (Rescisão Antecipada no

Primeiro Ciclo de Locação e Pagamento de Indenização) do Contrato de

Locação ("Indenização Primeiro Ciclo"), e desde que decorrido o Prazo Limite

Novo Locatário, conforme definido no Parágrafo Quinto abaixo; ou

a.2) o atraso na entrega da construção do Empreendimento. após 24 (vinte e quatro) 0"
meses contados da data prevista para o pagamento da primeira parcela desta \
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Cédula, na forma descrita no Anexo I ao presente instrumento;

b) Durante o Primeiro Ciclo de Locação, conforme definido no item 8.1.1 (Prazo para

Notificação de Não Renovação), do Contrato de Locação (caso seja celebrado novo

contrato de locação, este deverá manter o mesmo conceito de "Primeiro Ciclo de

Locação" do Contrato de Locação), caso ocorra:

b.1) a rescisão do Contrato de Locação, havendo ou não o pagamento, pela

Locatária, da Indenização Primeiro Ciclo, e desde que decorrido o Prazo Limite

Novo Locatário, conforme definido no Parágrafo Quinto abaixo; ou

b.2) o descumprimento, pela Locatária, de qualquer obrigação pecuniária prevista no

respectivo contrato de locação do Imóvel pelo período de 9 (nove) meses

consecutivos e desde que o respectivo contrato de locação não seja rescindido

em decorrência de tal descumprimento.

c) Durante o Segundo Ciclo de Locação, conforme definido no item 8.1.1 (Prazo para

Notificação de Não Renovação), do Contrato de Locação (caso seja celebrado novo

contrato de locação, este deverá manter o mesmo conceito de "Segundo Ciclo de

Locação" do Contrato de Locação), caso ocorra:

c.1) a rescisão do Contrato de Locação, havendo ou não o pagamento, pela

Locatária, da indenização prevista no item 16.1.2 (Rescisão Antecipada no

Segundo Ciclo de Locação e Pagamento de Indenização) do Contrato de

Locação ("Indenizacão Segundo Ciclo"), e desde que decorrido o Prazo Limite

Novo Locatário, conforme definido no Parágrafo Quinto abaixo; ou

c.2) o descumprimento, pela Locatária, de qualquer obrigação pecuniária prevista no

respectivo contrato de locação do Imóvel pelo período de 9 (nove) meses

consecutivos e desde que o respectivo contrato de locação não seja rescindido

em decorrência de tal descumprimento;

d) A qualquer momento, caso ocorra:
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d.1) (i) a liquidação, dissolução ou decretação de falência da Emitente e/ou da

Garantidora; (ii) pedido de autofalência da Emitente e/ou da Garantidora; (iii)

pedido de falência formulado por terceiros em face da Emitente e/ou da

Garantidora e não devidamente elidido, sanado e/ou revogado, conforme o caso,

no prazo legal; (iv) propositura, pela Emitente, e/ou pela Garantidora, de plano

de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores,

independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do

referido plano; ou (v) ingresso pela Emitente e/ou pela Garantidora em juízo com

requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do

processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente;

d.2) a transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros,

pela Emitente, das obrigações assumidas nesta Cédula, sem a prévia anuência

do Credor, nos termos do item 15, abaixo;

d.3) o não cumprimento, pela Emitente, da obrigação do Pagamento Antecipado

Obrigatório, nos termos da Cláusula 07 acima; ou

dA) o não cumprimento, pela Emitente, da obrigação de constituição da Conta Fundo

de Reserva, nos termos da Cláusula 17 abaixo.

Parágrafo Primeiro: Adicionalmente, a Dívida poderá ser considerada antecipadamente

vencida e desde logo exigível, independentemente de qualquer notificação judicial e/ou

extrajudicial, caso: (a) esteja em curso um descumprimento, pela Locatária, de qualquer

obrigação pecuniária descrita no Contrato de Locação (ou no contrato de locação que

venha a ser celebrado com um novo locatário); ou (b) haja a rescisão do Contrato de

Locação (ou no contrato de locação que venha a ser celebrado com um novo locatário)

ou término de sua vigência, cumulativamente com a ocorrência de qualquer dos

seguintes eventos ("Eventos de Vencimento Antecipado Ordinários"):

a) não celebração de um novo contrato de locação, cujo novo locatário tenha sido

previamente aprovado pelo Credor, o qual não poderá ser injustificadamente

negado pelo Credor, sendo certo que tal novo contrato de locação deverá ser

firmado no prazo de até 9 (nove) meses, contados a partir da data de rescisão

e/ou término da vigência do contrato de locação anteriormente vigente;
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b) (i) liquidação, dissolução ou decretação de falência da Avalista ou de qualquer

das seguintes controladas da Avalista: RB Capital Companhia de Securitização,

RB Capital Realty S.A., RB Capital Asset Management Ltda., RB Capital

Serviços de Crédito Ltda. ("Controladas Relevantes"); (ii) pedido de autofalência

Avalista e/ou qualquer das Controladas Relevantes; (iii) pedido de falência

formulado por terceiros em face da Avalista e/ou Controlada Relevante e não

devidamente elidido por estas no prazo legal; (iv) propositura, pela Avalista ou

por quaisquer Controladas Relevantes, de plano de recuperação extrajudicial a

qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida

ou obtida homologação judicial do referido plano; ou (v) ingresso pela Avalista

e/ou por quaisquer das Controladas Relevantes, em juízo com requerimento de

recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da

recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente;

c) inadimplemento, pela Emitente, Garantidora e/ou pela Avalista, de qualquer

obrigação pecuniária, inclusive aquelas contraídas junto ao Itaú, não sanado no

prazo previsto no respectivo documento, se houver, em valor igualou superior a

R$5.000.000,OO (cinco milhões de reais), atualizado, anualmente, de acordo com

a variação acumulada do IGP-M/FGV, ou seu equivalente em outras moedas;

d) declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida bancária com regresso

ao capital da Emitente, da Garantidora e/ou da Avalista, mútuo contraído pela

Emitente, pela Garantidora e/ou pela Avalista, ou operação realizada no mercado

de capitais, local e/ou internacional; em valor igualou superior a R$5.000.000,OO

(cinco milhões de reais), atualizado anualmente de acordo com a variação

acumulada do IGP-M/FGV, ou seu equivalente em outras moedas;

e) resgate ou amortização de quotas ou ações, conforme o caso, redução de capital

social da Emitente, da Garantidora e/ou da Avalista, distribuição de dividendos,

pagamento de juros sobre o capital próprio e/ou a realização de quaisquer outros

pagamentos pela Emitente, pela Garantidora e/ou pela Avalista a seus quotistas

ou sócios, conforme o caso, caso tal parte especificamente esteja

comprovadamente em mora com qualquer de suas obrigações pecuniárias
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estabelecidas nesta Cédula e nos demais documentos da Emissão, exceto se

prévia e expressamente aprovado pelo Credor e ressalvado, entretanto, o

pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto na Lei das Sociedades por

Ações;

f) protesto legítimo de títulos contra a Emitente ou a Avalista cujo valor unitário ou

agregado seja igualou superior R$5.000.000,OO (cinco milhões de reais), que

não seja sanado no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, salvo se: (i) tiver sido efetuado

por erro e/ou má-fé de terceiros, desde que validamente comprovado pela

Emitente e/ou Avalista; (ii) for cancelado; e/ou, ainda, (iii) forem prestadas pela

Emitente e/ou pela Avalista e aceitas pelo Poder Judiciário, garantias em juízo;

g) em caso de cisão, fusão, incorporação, inclusive incorporação de ações, ou

qualquer forma de reorganização societária envolvendo a Emitente, a

Garantidora e/ou a Avalista, exceto se: (i) referida cisão, fusão, incorporação ou

reorganização societária ocorrer entre as Controladas Relevantes; e/ou (ii)

referida cisão, fusão, incorporação ou reorganização societária significar que as

Controladas Relevantes permaneçam sob controle direto ou indireto da Avalista;

h) se as garantias reais ou fidejussórias, ora e/ou eventualmente convencionadas

por escrito em garantia às obrigações desta Cédula, não forem devidamente

registradas pela Emitente, pela Garantidora e/ou pela Avalista ou por eventuais

terceiros garantidores, segundo os dispositivos contratuais ou legais aplicáveis;

i) prática, pela Emitente, Garantidora e/ou pela Avalista, de quaisquer atos em

desacordo com o contrato/estatuto social da Emitente, Garantidora ou da

Avalista e esta Cédula que, desde que de forma comprovada, comprometa o

pontual e integral cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas nesta

Cédula;

k) autuação da Emitente, da Garantidora e/ou da Avalista pelos órgãos

j) alteração do objeto social da Avalista, da Emitente ou da Garantidora, que

modifique substancialmente as atividades atualmente por elas praticadas;
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governamentais de caráter fiscal, ambiental ou de defesa da concorrência, entre

outros, que afete a capacidade operacional, legal ou financeira da Emitente e/ou

da Avalista e desde que a referida autuação comprometa o pontual e integral

cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas nesta Cédula;

I) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações e

licenças para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emitente,

pela Garantidora e/ou pela Avalista, exceto se, dentro do prazo de até 10 (dez)

Dias Úteis a contar da data de tal não renovação, cancelamento, revogação ou

suspensão, a Emitente, a Garantidora e/ou a Avalista comprove a existência de

provimento de autoridade competente autorizando a regular continuidade de

suas atividades até a renovação ou obtenção da referida licença ou autorização;

m) realização, por qualquer autoridade governamental, de ato com o objetivo de

sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir,

compulsoriamente, a totalidade ou parte substancial dos ativos, propriedades ou

das ações do capital social da Emitente, da Garantidora e/ou da Avalista,

conforme o caso, exceto na hipótese de o referido ato resultar em justa

indenização efetivamente paga à Emitente, Garantidora e/ou Avalista pela

respectiva autoridade governamental;

n) inadimplemento, pela Emitente, pela Garantidora e/ou pela Avalista, de qualquer

decisão judicial e/ou de qualquer decisão arbitral nas quais a Emitente e/ou a

Avalista figure no polo passivo ou nas quais a procedência da ação gere passivo

ou contingência em valor agregado igualou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco

milhões de reais), para as quais não tenha sido proposta medida judicial capaz

de suspender os efeitos dessas execuções;

o) aplicação dos recursos oriundos desta Cédula em destinação comprovadamente

diversa da descrita no Quadro VII do preâmbulo desta Cédula;

p) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas, incompletas ou enganosas, em

qualquer aspecto relevante, quaisquer das declarações, informações ou

garantias prestadas pela Emitente, pela Garantidora e/ou pela Avalista nesta
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Cédula, nas Garantias e nos demais documentos relacionados à Emissão;

q) não cumprimento de qualquer das obrigações não pecuniárias assumidas pela

Emitente, pela Garantidora e/ou pela Avalista, no âmbito da presente Cédula, no

âmbito do Contrato de Cessão e/ou no âmbito de quaisquer instrumentos que

formalizem garantias reais ou fidejussórias, conforme aplicável, observado o

prazo de cura de 10 (dez) Dias Úteis contados do referido descumprimento;

r) caso as garantias ora ou futuramente pactuadas sejam objeto de

questionamento judicial por qualquer terceiro, com a emissão, por juízo brasileiro

ou internacional, de decisão, ainda que liminar ou precária, sentença, acórdão ou

decisão final transitada em julgado e da qual não caiba recurso (ou instituto

jurídico de mesma natureza na jurisdição aplicável), que afete o exercício de

qualquer de seus direitos relativos ao Aval ou a garantias reais eventualmente

pactuadas, e desde que não tenha havido substituição ou reforço das garantias

afetadas;

s) troca de controle acionário da Emitente, da Garantidora e/ou da Avalista, sem

aprovação prévia do Credor, que implique a saída de, no mínimo: (i) quatro dos

atuais sete sócios diretores da Avalista (quais sejam, Marcelo Barbará, Marcelo

Meth, Marcelo Michaluá, Alexandre Rhinow, Glauber Santos, Adalbero

Cavalcanti e Régis Dall'Agnese); e (ii) três dos quatro atuais membros do

conselho de administração da Emissora (quais sejam, Luis Claudio Garcia de

Souza, Marcelo Medeiros, Marcelo Lamy Rego e José Pio Borges); ou

t) nos demais casos previstos nos artigos 333, com exceção do quanto previsto

com relação à insuficiência prevista em seu item 111, e 1.425, com exceção ao

seu item I, do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Segundo: Na ocorrência de qualquer dos eventos descritos nas alíneas "b",

"c", "d", "e", "f', "g" e "o" do Parágrafo Primeiro acima, desde que também sejam

observados os critérios estabelecidos no Parágrafo Primeiro da Cláusula 09, acima, a

Dívida será considerada antecipadamente vencida e desde logo exigível,

independentemente de qualquer notificação judicial e/ou extrajudicial nesse sentido.
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Parágrafo Terceiro: Na ocorrência de qualquer dos eventos descritos nas demais

alíneas não previstas no Parágrafo Segundo acima, desde que não sanados nos

prazos de cura ali estabelecidos, conforme o caso e desde que também sejam

observados os critérios estabelecidos no Parágrafo Primeiro da Cláusula 09, acima

(cada um, um "Evento de Vencimento Antecipado Não Automático"), o Credor terá 10

(dez) Dias Úteis contados da data de ocorrência do referido evento para declarar, por

escrito, o vencimento antecipado ou não da Dívida. Caso o Credor não se manifeste no

prazo supra mencionado, seu silêncio deverá ser interpretado, para todos os fins de

direito, como plena concordância com o não vencimento antecipado da Dívida, nos

termos desta Cláusula 09.

Parágrafo Quarto: Caso ocorra o vencimento antecipado desta Cédula, o Credor

notificará a Emitente para que esta efetue todos os pagamentos devidos no âmbito

desta Cédula, incluindo, mas sem se limitar, ao Valor do Principal não amortizado,

Juros e demais encargos aplicáveis no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar do

recebimento da referida notificação, por escrito e com aviso de recebimento.

Parágrafo Quinto: Para fins desta Cláusula 09, em caso de rescisão do Contrato de

Locação e/ou de qualquer outro futuro contrato de locação que tenha sido firmado com

um novo locatário, será considerado o período limite para celebração de um novo

contrato de locação do Imóvel o maior período dentre: (i) o período até o esgotamento

dos recursos decorrentes da Indenização Primeiro Ciclo, da Indenização Segundo

Ciclo, ou da Indenização prevista no respectivo contrato de locação, conforme o caso;

ou (ii) o período de 9 (nove) meses contado a partir da data de rescisão e/ou término da

vigência do respectivo contrato de locação que estava em vigor ("Prazo Limite Novo

Locatário").

10. Do Atraso no Cumprimento de Obrigações: Não cumprida pontualmente qualquer das

obrigações contidas nesta Cédula, observados os prazos de cura específicos previstos na

Cláusula 09 acima, conforme o caso, inclusive na hipótese de vencimento antecipado desta

Cédula, ficará a Emitente constituída em mora, independentemente de vir esta a receber

qualquer notificação judicial e/ou extrajudicial por parte do Credor ou do Agente de Cobrança,

de forma que a Emitente compromete-se a pagar, durante o período em atraso e sobre todos
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os valores devidos em virtude desta Cédula, sem prejuízo de continuar sendo devidos os

Juros até a data do efetivo cumprimento das obrigações pecuniárias em atraso:

a) Multa moratória à taxa efetiva de 2,0% (dois por cento) incidente sobre o valor em

atraso; e

b) Juros moratórios à taxa efetiva de 1,0% (um por cento) ao mês, calculados dia a dia,

incidentes sobre o valor em atraso.

Parágrafo Único: Os encargos ora previstos, indicados nos itens lia" e "b" supra serão

calculados até a liquidação final da Dívida ou da parcela devida e não paga, conforme o

caso.

11. Dos Honorários Advocatícios: No caso de haver necessidade de o Credor cobrar a

Dívida, ainda que em habilitação de crédito ou execução contra devedor insolvente, a

Emitente obriga-se a pagar ao Credor indenização pelos honorários advocatícios razoáveis e

comprovadamente incorridos com os procedimentos judiciais e extrajudiciais movidos, desde

já estipulados pelas partes em até 10% (dez por cento) sobre: (i) o valor da causa, para os

procedimentos extrajudiciais; ou (ii) o valor total devido, para os procedimentos judiciais,

independentemente do pagamento do principal, juros, comissões, juros moratórios e

quaisquer encargos e/ou despesas comprovados e previstos nesta Cédula ou em lei, bem

como dos honorários razoáveis eventualmente devidos aos advogados do Credor pela

sucumbência processual.

12. Das Despesas: Correrão por conta da Emitente todas e quaisquer despesas e

encargos, razoáveis e comprovados, ordinários ou extraordinários, especialmente, porém não

exclusivamente, as despesas com a cobrança desta Cédula, reconhecimento de firmas e

inscrições e/ou registros cartorários, bem como qualquer outra despesa que o Credor seja

obrigado a arcar relativamente a esta Cédula, sendo que, exceto no que tange as despesas

razoável e comprovadamente incorridas com cobrança desta Cédula, quaisquer despesas que

ultrapassem o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverão ser previamente informadas à

Emitente e aprovadas por esta por escrito. Essas despesas serão pagas pela Emitente

diretamente aos terceiros a quem forem devidas ou, se for o caso, ao Credor, dentro de 10

(dez) Dias Úteis após o recebimento, pela Emitente, do respectivo aviso de débito, por escrito
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e com aviso de recebimento.

Parágrafo Único: As despesas referidas acima não compreendem aquelas relacionadas

às obrigações pecuniárias estabelecidas nesta CCB (como Juros e amortização do

Valor do Principal), as quais também são de responsabilidade da Emitente e estão

sujeitas ao disposto na alínea "b" da Cláusula 1O acima.

13. Do Pagamento de Tributos: A Emitente declara-se ciente e concorda com que o Credor

possa repassar-lhe e exigir o pagamento dos tributos, contribuições e/ou demais encargos

que incidam sobre esta Cédula e/ou que venham a incidir no futuro, decorrente da existência,

exigência, aumento e/ou criação desses mesmos tributos, contribuições e/ou demais

encargos, nos termos da legislação aplicável. Para tanto, a Emitente desde já reconhece

como líquidos, certos e exigíveis todos e quaisquer valores que vierem a ser apresentados

contra si pelo Credor pertinentes a tais tributos, contribuições e/ou demais encargos, os quais

deverão ser liquidados, pela Emitente, por ocasião da sua apresentação, sob pena de

vencimento antecipado desta Cédula e execução da Garantia (''Tributos Adicionais").

Parágrafo Primeiro: O IOF será sempre tratado, recolhido e pago conforme esta Cédula

e a legislação em vigor, sendo autorizado o pagamento do mesmo pelo Credor quando

do débito na conta corrente da Emitente.

Parágrafo Segundo: Caso haja a ocorrência de Tributos Adicionais, será facultado à

Emitente, após a notificação do Credor com 30 (trinta) dias de antecedência, efetuar o

pagamento antecipado da totalidade do Valor do Principal não amortizado desta

Cédula, pelo saldo devedor atualizado desta Cédula, até a efetiva data de amortização,

sendo certo que não será devido neste caso nenhuma penalidade ou prêmio pela

Emitente ao Credor por conta deste pagamento antecipado, bem como não serão

devidos os Tributos Adicionais.

14. Dos Pagamentos Integrais (Gross-up): Observado o quanto previsto no Parágrafo

Segundo da Cláusula 13, acima, a Emitente será responsável pelo custo de todos os tributos

atuais ou futuros incidentes sobre as amortizações, correção monetária e juros devidos ao

Credor no âmbito desta Cédula, de modo que referidas amortizações, correção monetária e

juros devem ser acrescidos dos valores correspondentes a quaisquer tributos e/ou taxas que
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incidam sobre os mesmos, inclusive, mas não limitado a, dos valores correspondentes ao

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

ISSQN, à Contribuição ao Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do

Servidor Público - PIS e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -

COFINS. Da mesma forma, caso, por força de lei ou norma regulamentar, a Emitente tenha

que reter ou deduzir das amortizações, correção monetária e juros feitas ao Credor quaisquer

tributos e/ou taxas, deverá esta acrescer a tais amortizações, correção monetária e juros

devidos adicionais de modo que o Credor receba os mesmo valores que seriam recebidos

caso nenhuma retenção ou dedução fosse realizada (gross-up). A Emitente reconhece que as

obrigações previstas nesta cláusula permanecerão válidas após a cessão da presente Cédula

à Securitizadora para fins da realização da Oferta Restrita, devendo ser observado, no

entanto, pelas partes o quanto previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula 13 acima.

Parágrafo Único: Caso haja a majoração das alíquotas dos tributos e/ou das taxas que

incidam sobre as amortizações ou juros e/ou que venham a incidir no futuro, decorrente

da existência, exigência, aumento e/ou criação desses mesmos tributos, contribuições

e/ou demais encargos, nos termos da legislação aplicável, será facultado à Emitente o

quanto previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula 13 acima.

15. Da Cessão de Obrigações e de Crédito: A Emitente não poderá transferir as suas

obrigações descritas nesta Cédula para terceiros sem o prévio e expresso consentimento por

escrito do Credor, sendo certo que este não poderá negar de forma injustificada. O Credor

poderá ceder os créditos decorrentes desta Cédula, juntamente com todos os seus

acessórios, para quaisquer terceiros, mediante endosso desta Cédula ou por meio de

formalização do respectivo contrato de cessão de créditos, desde que a Emitente seja

previamente notificada da referida cessão de créditos.

Parágrafo Segundo: Esta Cédula poderá ser registrada na CETIP no âmbito do Sistema

Parágrafo Primeiro: A Emitente autoriza o Credor a fornecer aos potenciais

interessados em adquirir esta Cédula e à Cetip S.A. - Mercados Organizados ("CETIP")

todas as informações relativas a esta Cédula, seus anexos e contratos acessórios, bem

como todas as informações que o Credor tenha a respeito da Emitente e que sejam

relevantes para a avaliação do risco de crédito representado pela presente Cédula.
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Nacional de Ativos ("SNA") ou outro sistema que venha a substituí-lo, hipótese em que

o Credor deverá figurar como instituição registradora e depositária da Cédula,

responsável por sua guarda física. Nesse caso, o endosso da Cédula, com a

consequente negociação (cessão) e transferência dos créditos representados por esta

Cédula uuntamente com todos os seus acessórios) será feita eletronicamente, no SNA

ou outro sistema que venha a substituí-lo. Assim, será considerado legítimo titular dos

créditos representados por esta Cédula uuntamente com todos os seus acessórios)

aquela pessoa que conste do registro da CETIP como último beneficiário desta Cédula,

o qual poderá exercer todos os direitos, benefícios, prerrogativas e deveres do Credor

decorrente desta Cédula.

Parágrafo Terceiro: Exceto se de outra forma informado prévia e expressamente pelo

Credor à Emitente, todos os pagamentos previstos nesta Cédula deverão ser feitos

diretamente ao Agente de Cobrança.

Parágrafo Quarto: Em caso de inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária

devida sob esta Cédula, o Agente de Cobrança deverá retirá-Ia do SNA (ou outro

sistema que venha a substituí-lo) e entregá-Ia ao Credor para que tome as providências

judiciais ou extrajudiciais que entender cabíveis.

Parágrafo Quinto: Caso haja cessão dos créditos objeto desta Cédula pelo Itaú,

considerar-se-ão automaticamente transferidas todas as suas funções, conforme

determinadas por esta Cédula, inclusive a de Agente de Cobrança, para o respectivo

cessionário ou a quem o cessionário expressamente indicar para figurar nesta posição.

Nessa hipótese, o Itaú deixará de ter quaisquer direitos, poderes ou responsabilidades

relativos a essa função, devendo os pagamentos ser realizados diretamente na conta

corrente indicada pelo cessionário.

Parágrafo Sexto: Qualquer alteração à presente Cédula somente será considerada

válida e eficaz se feita por escrito e assinada pelas partes desta Cédula.

16. Da Tolerância: A abstenção, pelo Credor, do exercício de quaisquer direitos ou

faculdades que lhe são assegurados, em decorrência de lei ou desta Cédula, ou a eventual

concordância com atrasos no cumprimento das obrigações aqui assumidas pela Emitente, não
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implicarão em novação, e nem impedirão o Credor de exercer, a qualquer momento, referidos

direitos e faculdades.

17. Das Demais Obrigações da Emitente:

a) a Emitente compromete-se a, por sua conta e ordem, em até 15 (quinze) dias após

a Data de Desembolso, constituir um fundo de reserva, na conta corrente de

titularidade da Securitizadora mantida junto ao Itaú-Unibanco S.A (nO341), Agência

0910, Conta Corrente nO 2701-0 ("Conta Fundo de Reserva"), no valor de

R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Ainda, os recursos mensais

decorrentes dos Direitos Creditórios Cedidos que sobejarem os pagamentos

mensais dos custos decorrentes do Contrato de Locação e do fluxo financeiro de

pagamentos mensais decorrentes dos CRI, serão depositados na Conta Fundo de

Reserva. O fundo de reserva será utilizado caso ocorra descasamento entre os

fluxos de pagamento da presente Cédula e dos CRI (conforme abaixo definido)

("Fundo de Reserva"). Durante todo o período de vigência desta Cédula, a Emitente

deverá manter na Conta Fundo de Reserva o valor mínimo de R$ 1.000.000,00 (um

milhão de reais). Os recursos depositados na Conta Vinculada RB 46, bem como os

recursos depositados na Conta Fundo de Reserva, poderão ser aplicados em títulos

públicos federais, fundos de investimento renda fixa ou referenciados ao Depósito

Interfinanceiro que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais,

administrados pelo Itaú Unibanco S.A, Banco Itaú BBA S.A, Banco Bradesco S.A,

Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal, HSBC Brasil S.A ou Banco

Santander (Brasil) S.A ("Instituições Permitidas") ou certificados de depósito

bancário emitidos pelas Instituições Permitidas;

b) a Emitente assume a responsabilidade de manter constantemente atualizados e por

escrito, junto ao Credor e à Securitizadora, seus endereços. Para efeito de

comunicação/conhecimento sobre qualquer ato ou fato decorrente desta Cédula, esta

será considerada intimada nos termos da Cláusula 20 abaixo;

c) a Emitente responsabiliza-se pela veracidade e exatidão dos dados e informações ora

prestados ou enviados ao Credor;

INSTRUMENTO: ADTTS
AUTENTICAçãO (SIM- II): 8F77186B-140A-452A-9349-130EAB869DF2
ITAU _CRI _TERMO /ADITAMENTO _SECURITIZAÇÃO /AGÊNCIA /RS _RBCAPITAL
_ID160158

Página 40 de 72



d) a Emitente obriga-se a entregar ao Credor, mediante solicitação do Credor neste

sentido e em data razoavelmente requerida pelo Credor, os documentos solicitados

pelo Credor para atualização daqueles já entregues, ou que venham a ser exigidos

pelas normas vigentes ou em razão de determinação ou orientação de autoridades

competentes; e

e) a Emitente obriga-se a autorizar o Credor a, semestralmente, acompanhar a construção

do Empreendimento, sendo que caso tal acompanhamento seja realizado por empresa

especializada escolhida a critério do Credor que não a Empresa Fiscalizadora da Obra,

o Credor arcará com as respectivas despesas de tal empresa integralmente.

18. Do Aval: A Avalista indicada no Quadro 111 comparece na presente Cédula na condição

de avalista e responsável de forma solidária com relação a todas as obrigações da Emitente

para com o Credor nos termos desta Cédula, sendo que o aval somente será exercido se

ocorrer a declaração de vencimento antecipado desta Cédula.

Parágrafo Primeiro: A Avalista assina este instrumento na qualidade de devedora

solidária, na forma do art. 264 do Código Civil Brasileiro, anuindo a todos os seus

termos e obrigando-se solidariamente por todas as obrigações assumidas pela

Emitente nesta Cédula, verificados os termos e condições de exercício do aval nos

termos acima.

Parágrafo Segundo: A Avalista deverá cumprir todas as suas obrigações decorrentes

deste Aval, em moeda corrente nacional, sem qualquer contestação ou compensação,

líquidas de quaisquer taxas, impostos, despesas, retenções ou responsabilidades

presentes ou futuras, e acrescidas dos encargos e despesas incidentes, no prazo

máximo de 3 (três) Dias Úteis, contados da data de recebimento de notificação, por

escrito, sobre a declaração de vencimento antecipado desta Cédula.

Parágrafo Terceiro: As obrigações decorrentes desta Cédula serão cumpridas pela

Avalista, mesmo que o seu adimplemento não seja exigível da Emitente em razão da

existência de procedimentos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou

procedimento similar envolvendo a Emitente.
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Parágrafo Quarto: A Avalista desta Cédula reconhece que: (i) eventual pedido de

recuperação judicial ou aprovação de plano de recuperação judicial da Emitente não

implicará novação ou alteração de suas obrigações na presente Cédula e não

suspenderá qualquer ação movida pelo Credor; (ii) deverá pagar o saldo devedor no

valor e forma estabelecidos nesta Cédula sem qualquer alteração em razão da

recuperação judicial; e (iii) deverá habilitar na recuperação judicial os valores pagos ao

Credor e se sujeitar a eventual plano de recuperação da Emitente, ainda que esse

plano de recuperação altere ou reduza o valor do crédito a ser recebido pela Avalista.

Parágrafo Quinto: A Avalista reconhece que a presente Cédula poderá ser transferida

pelo Credor a terceiros, ocasião em que o Aval também será automaticamente

transferido ao novo credor, e assim sucessivamente, desde que a Emitente seja

previamente notificada por escrito.

19. Da Responsabilidade Ambiental: A Emitente declara que respeita a legislação

ambiental e que a utilização dos recursos decorrentes desta Cédula não serão destinados a

quaisquer finalidades e/ou projetos que possam causar danos sociais e que não atendam

rigorosamente as normas legais e regulamentares que regem a Política Nacional de Meio

Ambiente.

Parágrafo Primeiro: A Emitente se obriga a obter todos os documentos (laudos,

estudos, relatórios, licenças etc.) quando previstos nas normas de proteção ambiental,

atestando o seu cumprimento, e a informar ao Credor, imediatamente, a existência de

manifestação desfavorável de qualquer autoridade.

Parágrafo Segundo: A Emitente entregará ao Credor, se e assim que solicitada, cópia

autenticada de todos os documentos acima mencionados, informando imediatamente

ao Credor, por escrito, a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento que possa

levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma de proteção

ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

Parágrafo Terceiro: A Emitente, independentemente de culpa, ressarcirá o Credor de

qualquer quantia que este seja compelido a pagar por conta de dano ambiental que, de

qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado ao financiamento objeto desta
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Cédula. assim como indenizará o Credor por qualquer perda ou dano, inclusive à sua
imagem, que o Credor venha a experimentar em decorrência de dano ambiental, sendo

que apenas no tocante ao dever de indenizar, este deverá ser baseado em uma

sentença judicial transitada em julgado.

20. Notificações: Todas e quaisquer notificações, solicitações, autorizações e pedidos nos

termos desta Cédula deverão ser feitos por escrito e/ou por correio eletrônico, com aviso de

recebimento em qualquer hipótese (ou por correspondência eletrônica similar posteriormente

confirmada por escrito) e serão considerados válidos: (a) quando enviados por courier ou

carta registrada; ou (b) se por correio eletrônico, quando enviados, tendo o recebimento sido

devidamente confirmado, endereçados da seguinte forma:

Para a Emitente:
RB Commercial Properties 46 Empreendimentos Imobiliários ltda.

Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte

01448-000, São Paulo - SP

At.: Sr. Alexandre Rhinow

Telefone: (11) 3127-2700

E-mail: investimentos@rbcapital.com.comcópiaparajuridico@rbcapital.com

Para o Itaú:

Itaú Unibanco S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, nO,3.400, 3° ao 8°, 11° e 12° andares

04538-133, São Paulo - SP

At.: Sr. Marcello Soledade Poggi de Aragão

Telefone: (55 11) 3708-8454/ (5511) 3708-8508

E-mail: marcello.aragao@itaubba.com. com cópia para IBBA-

Midd leEstruturadasOperacoes@itaubba.com.br

Para a Securitizadora:
RB Capital Companhia de Securitização

Rua Amauri, nO255,5° andar, parte

01448-000, São Paulo - SP

At.: Sr. Glauber da Cunha Santos e Sra. Flávia Palácios
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Telefone: (11) 3127-2700

E-mail: estruturacao@rbcapital.comeservicing@rbcapital.com. com cópia para

juridico@rbcapital.com

Para a Avalista

RB Capital Holding S.A.

Rua Amauri, n 255, 5° andar

01448-000, São Paulo - SP

At.: Sr. Marcelo Michaluá

Telefone: (11) 3127-2700

Fax: (11)3127-2708

E-mail: ri@rbcapital.com.br.comcópiapara:juridico@rbcapital.com

21. Dos Anexos: Os Anexos e demais documentos emitidos nos moldes dos mesmos são

partes integrantes desta Cédula.

22. Do Sistema de Informações de Crédito (SCR): A Emitente autoriza o Credor, a qualquer

tempo, mesmo após a extinção desta operação a:

a) fornecer ao BACEN, para integrar o SCR, informações sobre o montante de suas

dívidas a vencer e vencidas, inclusive as em atraso e as operações baixadas com

prejuízo, bem como o valor das coobrigações assumidas e das garantias prestadas; e

b) consultar o SCR sobre eventuais informações existentes em nome da Emitente.

Parágrafo Único: A finalidade do SCR é prover o BACEN de informações sobre

operações de crédito para fins de supervisão do risco de crédito e intercâmbio de

informações entre instituições financeiras. A Emitente está ciente de que a consulta ao

SCR pelo Credor depende desta prévia autorização e ratifica eventual consulta feita

anteriormente para fins desta contratação. A Emitente poderá ter acesso, a qualquer

tempo, aos dados do SCR pelos meios colocados à sua disposição pelo BACEN e, em

caso de divergência nos dados do SCR fornecidos pelo Credor, pedir a correção,

exclusão ou o registro de anotação complementar, inclusive de medidas judiciais,

mediante solicitação escrita e fundamentada ao Credor.
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23. Cancelamento da Oferta Restrita: A Oferta Restrita somente será cancelada caso

ocorra (i) a criação ou majoração de tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação pela

respectiva autoridade competente diferente que venha a se consolidar sobre a incidência de

quaisquer tributos ou (ii) alteração nas normas legais ou regulatórias aplicáveis do Brasil ao

mercado Financeiro e de capitais, que comprovadamente inviabilize a emissão dos CRI.

Nessa hipótese, a Emitente e/ou o Credor poderão, a seu exclusivo critério, propor à outra

parte modificações de quaisquer termos, condições, estrutura, prazos, taxas de juros,

remuneração ou demais características desta Cédula.

Parágrafo Único: Caso a Emitente e/ou o Credor, conforme o caso, não aceite

justificadamente as alterações propostas pela outra parte, a presente Cédula será

resilida de pleno direito, sem qualquer ônus para as partes, desde que não tenha

havido qualquer desembolso dos recursos desta Cédula.

24. Formalização: Esta Cédula é emitida em 3 (três) vias, sendo que somente a primeira

delas será negociável. As demais vias contém a expressão "via não negociável". Esta Cédula

poderá ser aditada, retificada e ratificada mediante termo de aditamento escrito, com os

requisitos previstos nos quadros inseridos no preâmbulo, quanto à quantidade de vias e via

negociável, que passará a integrar esta Cédula para todos os fins de direito.

25. Do Foro de Eleição: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas ou fundadas nesta Cédula e suas garantias, podendo

o Credor, contudo, optar pelo foro da sede da Emitente, com exclusão de qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.

São Paulo, 06 de novembro de 2014.

[O restante da página intencionalmente deixado em branco.]
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(Página de Assinaturas 1/2 da Cédula de Crédito Bancário nO100114110002900 emitida em

06 de novembro de 2014 pela RB Commercial Properties 46 Empreendimentos Imobiliários

Ltda.)

EMITENTE:

RB COMMERCIAL PROPERTIES 46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

INSTRUMENTO: ADTTS
AUTENTICAçãO (SIM-lI): 8F77186B-140A-452A-9349-130EAB869DF2
ITAU _CRI _TERMO /ADITAMENTO _SECURITIZAÇÃO /AGÊNCIA /RS ]BCAPITAL
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Nome:

Cargo:

SECURITIZADORA:

Nome:

Cargo:

AVALISTA:

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

RB CAPITAL HOLDING S.A.

Nome:

Cargo:
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(Página de Assinaturas 2/2 da Cédula de Crédito Bancário nO100114110002900 emitida em

06 de novembro de 2014 pela RB Commercial Properties 46 Empreendimentos Imobiliários

Ltda.)

CREDOR 1 AGENTE DE COBRANÇA (SEM COOBRIGAÇÃO), ANTES DA OFERTA

RESTRITA:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

Cargo:

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF/MF nO:

RG nO:

Nome:

Cargo:

Nome:

CPF/MF nO:

RG nO:
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ANEXO I

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 100114110002900 FIRMADA EM 06 DE

NOVEMBRO DE 2014

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO VALOR DO PRINCIPAL E JUROS

No Datas de Datas dede Aniversári Pagament Parcela Pagamento Amortização Saldo Taxa de
Ord Bruta de Juros de Principal Devedor Amortizaçãoo oem
O 01/11/2014 13/11/2014 44.550.000,00
1 01/12/2014 03/12/2014 0,00 215.169,77 (215.169,77) 44.765.169,77 (0,4829840%)
2 01/01/2015 05/01/2015 0,00 357.304,53 (357.304,53) 45.122.474,30 (0,7981750%)
3 01/02/2015 03/02/2015 0,00 316.348,43 (316.348,43) 45.438.822,73 (0,7010880%)
4 01/03/2015 03/03/2015 0,00 307.544,22 (307.544,22) 45.746.366,95 (0,6768310%)
5 01/04/2015 06/04/2015 0,00 376.246,30 (376.246,30) 46.122.613,26 (0,8224610%)
6 01/05/2015 05/05/2015 439.721,40 323.360,29 116.361,11 46.006.252,15 0,2522860%
7 01/06/2015 03/06/2015 439.270,07 322.544,50 116.725,57 45.889.526,58 0,2537160%
8 01/07/2015 03/07/2015 438.816,91 332.860,32 105.956,59 45.783.569,99 0,2308940%
9 01/08/2015 04/08/2015 438.161,28 354.316,67 83.844,61 45.699.725,38 0,1831320%
10 01/09/2015 03/09/2015 437.522,35 331.483,60 106.038,75 45.593.686,62 0,2320330%
11 01/10/2015 05/10/2015 436.880,75 352.847,17 84.033,58 45.509.653,04 0,1843090%
12 01/11/2015 04/11/2015 436.271,98 330.104,91 106.167,07 45.403.485,97 0,2332840%
13 01/12/2015 03/12/2015 435.719,33 318.318,57 117.400,75 45.286.085,22 0,2585720%
14 01/01/2016 05/01/2016 435.015,10 361.462,35 73.552,75 45.212.532,47 0,1624170%
15 01/02/2016 03/02/2016 434.488,42 316.979,82 117.508,60 45.095.023,87 0,2599020%
16 01/03/2016 03/03/2016 433.839,55 316.155,98 117.683,56 44.977.340,30 0,2609670%
17 01/04/2016 05/04/2016 433.162,25 358.998,02 74.164,22 44.903.176,08 0,1648920%
18 01/05/2016 03/05/2016 456.058,01 303.918,80 152.139,21 44.751.036,87 0,3388160%
19 01/06/2016 03/06/2016 455.345,27 335.462,81 119.882,46 44.631.154,41 0,2678870%
20 01/07/2016 05107/2016 454.731,03 345.398,18 109.332,84 44.521.821,56 0,2449690%
21 01/08/2016 03/08/2016 454.153,22 312.137,33 142.015,89 44.379.805,67 0,3189800%
22 01/09/2016 05/09/2016 453.357,29 354.228,65 99.128,64 44.280.677,04 0,2233640%
23 01/10/2016 04/10/2016 452.809,94 310.446,69 142.363,25 44.138.313,79 0,3215010%
24 01/11/2016 04/11/2016 452.183,21 330.869,72 121.313,49 44.017.000,29 0,2748480%
25 01/12/2016 05/12/2016 451.670,29 329.960,33 121.709,96 43.895.290,33 0,2765060%
26 01/01/2017 03/01/2017 451.105,48 307.744,79 143.360,69 43.751.929,64 0,3265960%
27 01/02/2017 03/02/2017 450.498,16 327.973,30 122.524,86 43.629.404,79 0,2800440%
28 01/03/2017 03/03/2017 449.897,44 295.297,51 154.599,93 43.474.804,85 0,3543480%
29 01/04/2017 04/04/2017 449.323,32 336.449,25 112.874,07 43.361.930,79 0,2596300%
30 01/05/2017 03/05/2017 475.663,67 304.005,47 171.658,20 43.190.272,59 0,3958730%
31 01/06/2017 05/06/2017 475.081,00 344.734,09 130.346,91 43.059.925,67 0,3017960%
32 01/07/2017 04/07/2017 474.491,97 301.888,14 172.603,82 42.887.321,85 0,4008450%
33 01/08/2017 03/08/2017 473.735,65 311.083,79 162.651,86 42.724.669,99 0,3792530%
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34 01/09/2017 05/09/2017 473.086,15 341.017,76 132.068,39 42.592.601,60 0,3091150%

35 01/10/2017 03/10/2017 472.392,54 288.280,10 184.112,44 42.408.489,17 0,4322630%
36 01/11/2017 06/11/2017 471.772,60 348.793,54 122.979,06 42.285.510,10 0,2899860%
37 01/12/2017 05/12/2017 471.276,08 296.458,81 174.817,28 42.110.692,83 0,4134210%
38 01/01/2018 03/01/2018 470.887,49 295.233,18 175.654,31 41.935.038,52 0,4171250%
39 01/02/2018 05/02/2018 470.239,83 334.715,12 135.524,71 41.799.513,81 0,3231770%
40 01/03/2018 05/03/2018 469.550,29 282.912,23 186.638,06 41.612.875,75 0,4465070%
41 01/04/2018 03/04/2018 469.003,46 291.743,04 177.260,41 41.435.615,34 0,4259740%
42 01/05/2018 03/05/2018 493.365,60 300.553,82 192.811,78 41.242.803,56 0,4653280%
43 01/06/2018 05/06/2018 492.523,35 329.189,87 163.333,48 41.079.470,09 0,3960290%
44 01/07/2018 03/07/2018 491.780,16 278.038,75 213.741,41 40.865.728,68 0,5203110%
45 01/08/2018 03/08/2018 491.154,72 306.337,76 184.816,96 40.680.911,72 0,4522540%
46 01/09/2018 04/09/2018 490.537,37 314.827,46 175.709,91 40.505.201,80 0,4319220%
47 01/10/2018 03/10/2018 489.935,81 283.977,27 205.958,54 40.299.243,27 0,5084740%
48 01/11/2018 06/11/2018 489.285,84 331.445,80 157.840,04 40.141.403,23 0,3916690%
49 01/12/2018 04/12/2018 488.895,49 271.689,62 217.205,86 39.924.197,36 0,5411010%
50 01/01/2019 03/01/2019 488.259,40 289.590,72 198.668,67 39.725.528,69 0,4976140%
51 01/02/2019 05/02/2019 487.846,63 317.079,36 170.767,27 39.554.761,42 0,4298670%
52 01/03/2019 07/03/2019 487.024,41 286.911,02 200.113,39 39.354.648,03 0,5059140%
53 01/04/2019 03/04/2019 486.584,80 256.820,60 229.764,20 39.124.883,83 0,5838290%
54 01/05/2019 03/05/2019 510.120,59 283.792,89 226.327,70 38.898.556,13 0,5784750%
55 01/06/2019 04/06/2019 509.538,31 301.033,90 208.504,40 38.690.051,73 0,5360200%
56 01/07/2019 03/07/2019 509.074,96 271.251,46 237.823,50 38.452.228,23 0,6146890%
57 01/08/2019 05/08/2019 508.447,73 306.916,19 201.531,54 38.250.696,69 0,5241080%
58 01/09/2019 03/09/2019 508.003,74 268.171,20 239.832,55 38.010.864,14 0,6270010%
59 01/10/2019 03/10/2019 507.161,66 275.712,34 231.449,33 37.779.414,82 0,6089030%
60 01/11/2019 05/11/2019 506.751,35 301.545,96 205.205,39 37.574.209,42 0,5431670%
61 01/12/2019 03/12/2019 506.364,02 254.314,05 252.049,98 37.322.159,45 0,6708050%
62 01/01/2020 03/01/2020 505.717,85 279.774,45 225.943,41 37.096.216,04 0,6053860%
63 01/02/2020 04/02/2020 505.270,42 287.085,69 218.184,73 36.878.031,31 0,5881580%
64 01/03/2020 03/03/2020 504.416,04 249.602,10 254.813,95 36.623.217,36 0,6909640%
65 01/04/2020 03/04/2020 504.127,49 274.535,04 2.851.001,41 33.772.215,95 7,7846830%
66 01/05/2020 05/05/2020 619.245,92 261.361,42 357.884,50 33.414.331,46 1,0597000%
67 01/06/2020 03/06/2020 618.667,02 234.264,00 384.403,01 33.029.928,44 1,1504130%
68 01/07/2020 03/07/2020 617.823,57 239.583,05 378.240,52 32.651.687,92 1,1451440%
69 01/08/2020 04/08/2020 617.067,35 252.689,71 364.377,64 32.287.310,28 1,1159530%
70 01/09/2020 03/09/2020 616.237,56 234.196,46 382.041,10 31.905.269,18 1,1832540%
71 01/10/2020 05/10/2020 615.523,73 246.913,22 368.610,51 31.536.658,67 1,1553280%
72 01/11/2020 04/11/2020 614.741,43 228.751,60 385.989,83 31.150.668,84 1,2239400%
73 01/12/2020 03/12/2020 614.278,19 218.393,73 395.884,46 30.754.784,38 1,2708690%
74 01/01/2021 05/01/2021 613.958,84 245.477,09 368.481,74 30.386.302,63 1,1981280%
75 01/02/2021 03/02/2021 613.242,12 213.034,84 400.207,27 29.986.095,36 1,3170640%
76 01/03/2021 03/03/2021 612.651,97 202.955,31 409.696,66 29.576.398,70 1,3662880%
77 01/04/2021 06/04/2021 611.477,01 243.254,52 368.222,48 29.208.176,22 1,2449870%
78 01/05/2021 04/05/2021 641.710,45 197.690,11 444.020,34 28.764.155,88 1,5201910%

INSTRUMENTO: ADTTS
AUTENTICAçãO (SIM-lI): 8F77186B-140A-452A-9349-130EAB869DF2
ITAU _CRI _TERMO /ADITAMENTO _SECURITIZAÇÃO /AGÊNCIA /RS ]BCAPITAL
_10160158

Página 49 de 72

,
\....... , ,~



79 01/06/2021 04/06/2021 640.764,22 215.621,92 425.142,29 28.339.013,59 1,4780280%

80 01107/2021 05/07/2021 639.969,78 212.434,97 427.534,81 27.911.478,78 1,5086430%
81 01/08/2021 03/08/2021 638.760,01 195.684,14 443.075,87 27.468.402,91 1,5874320%
82 01/09/2021 03/09/2021 638.111,83 205.908,70 432.203,13 27.036.199,79 1,5734550%
83 01/10/2021 05/10/2021 637.020,44 209.231,74 427.788,69 26.608.411,09 1,5822810%
84 01/11/2021 04/11/2021 636.199,18 193.004,48 443.194,70 26.165.216,39 1,6656180%
85 01/12/2021 03/12/2021 635.498,00 183.441,30 452.056,71 25.713.159,68 1,7277010%
86 01/01/2022 04/01/2022 634.879,87 198.992,81 435.887,07 25.277.272,62 1,6951900%
87 01/02/2022 03/02/2022 633.644,41 183.349,05 450.295,36 24.826.977,26 1,7814230%
88 01/03/2022 03103/2022 632.011,21 168.036,78 463.974,43 24.363.002,82 1,8688310%

89 01/04/2022 05/04/2022 630.168,32 194.459,47 435.708,85 23.927.293,98 1,7884030%
90 01/05/2022 03/05/2022 661.291,29 161.947,44 499.343,85 23.427.950,13 2,0869210%
91 01/06/2022 03/06/2022 659.696,72 175.620,65 484.076,08 22.943.874,05 2,0662330%
92 01/07/2022 05/07/2022 658.300,96 177.561,45 480.739,51 22.463.134,54 2,0952840%
93 01/08/2022 03/08/2022 657.068,52 157.486,43 499.582,09 21.963.552,45 2,2240080%
94 01109/2022 05/09/2022 655.822,30 175.307,65 480.514,65 21.483.037,80 2,1877810%
95 01/10/2022 04/10/2022 654.831,13 150.615,09 504.216,05 20.978.821,75 2,3470420%
96 01/11/2022 04/11/2022 653.874,96 157.261,49 496.613,47 20.482.208,28 2,3672130%
97 01/12/2022 05/12/2022 653.039,05 153.538,77 499.500,28 19.982.708,00 2,4387030%
98 01/01/2023 03/01/2023 652.224,00 140.096,45 512.127,56 19.470.580,44 2,5628530%
99 01/02/2023 03/02/2023 651.383,53 145.955,40 505.428,13 18.965.152,31 2,5958550%
100 01/03/2023 03/03/2023 650.774,31 128.362,11 522.412,20 18.442.740,11 2,7545900%
101 01/04/2023 04/04/2023 650.048,69 142.727,41 507.321,28 17.935.418,83 2,7507910%
102 01/05/2023 03/05/2023 682.886,30 125.743,14 557.143,15 17.378.275,68 3,1063840%
103 01/06/2023 05/06/2023 682.103,59 138.709,10 543.394,49 16.834.881,19 3,1268600%
104 01/07/2023 04/07/2023 681.410,67 118.027,40 563.383,27 16.271.497,93 3,3465230%
105 01/08/2023 03/08/2023 680.609,45 118.025,54 562.583,91 15.708.914,01 3,4574800%
106 01/09/2023 05/09/2023 679.726,51 125.384,67 554.341,84 15.154.572,17 3,5288360%
107 01/10/2023 03/10/2023 678.940,58 102.570,90 576.369,68 14.578.202,50 3,8032720%
108 01/11/2023 06/11/2023 677.938,71 119.900,12 558.038,59 14.020.163,91 3,8278970%
109 01/12/2023 05/12/2023 676.934,62 98.293,74 578.640,87 13.441.523,03 4,1272040%
110 01/01/2024 03/01/2024 675.866,30 94.236,96 581.629,34 12.859.893,70 4,3271080%
111 01/02/2024 05/02/2024 674.445,44 102.644,50 571.800,94 12.288.092,75 4,4463890%
112 01/03/2024 05/03/2024 673.246,73 86.150,39 587.096,34 11.700.996,42 4,7777660%
113 01/04/2024 03/04/2024 672.300,97 82.034,33 590.266,64 11.110.729,77 5,0445840%
114 01105/2024 03/05/2024 706.806,80 80.591,83 626.214,96 10.484.514,81 5,6361280%
115 01/06/2024 04/06/2024 705.853,67 81.139,11 624.714,56 9.859.800,25 5,9584490%
116 01/07/2024 03/07/2024 704.549,86 69.125,92 635.423,94 9.224.376,31 6,4445920%
117 01/08/2024 05/08/2024 703.150,47 73.626,69 629.523,77 8.594.852,54 6,8245670%
118 01/09/2024 03/09/2024 702.193,98 60.257,51 641.936,47 7.952.916,07 7,4688470%
119 01/10/2024 03/10/2024 701.183,93 57.686,59 643.497,34 7.309.418,73 8,0913380%
120 01/11/2024 05/11/2024 699.928,99 58.341,97 641.587,02 6.667.831,71 8,7775380%
121 01/12/2024 03/12/2024 698.765,98 45.129,98 653.636,00 6.014.195,71 9,8028260%
122 01/01/2025 03/01/2025 697.401,99 45.083,63 652.318,37 5.361.877,34 10,8463100%
123 01/02/2025 04/02/2025 695.886,88 41.495,29 654.391,59 4.707.485,75 12,2045230%
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124 01/03/2025
125 01/04/2025

06/03/2025
03/04/2025

694.517,91
693.486,85

34.145,81
27.392,14

660.372,10
4.047.113,65

4.047.113.65
0,00

14,0281270%
100,0000000%
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ANEXO 11

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- N° 100114110002900 FIRMADA EM 06 DE

NOVEMBRO DE 2014

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (DESCRiÇÃO DO IMÓVEL E DO EMPREENDIMENTO)

o imóvel corresponde à fração ideal de 31,5126464% (trinta e um inteiros e cinco milhões,

cento e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro décimos de milionésimos por cento)

do terreno objeto da matrícula nO84.418 do Oficial de Registo de Imóveis de São José dos

Pinhais, localizado na Cidade São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rodovia BR 277,

s/n, Borda do Campo, CEP 83075-000, com área equivalente a 686.186 m2 (seiscentos e

oitenta e seis mil cento e oitenta e seis metros quadrados).

O empreendimento corresponde ao centro de distribuição e armazenamento a ser

desenvolvido no Imóvel, conforme croqui descrito na próxima página:

[restante da página deixado intencionalmente em branco]
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PRIMEIRO ADITAMENTO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N° 100114110002900

I - PREÂMBULO

Quadro I - EMITENTE DA CEDULA DE CREDITO BANCARIO

Razão Social: RB Commercial Properties 46 CNPJ/MF: 19.439.297/0001-14

Empreendimentos Imobiliários Ltda. ("Emitente")

Endereço: Rua Amauri, nO255, 5° andar, parte

Cidade: São Paulo Estado: São Paulo CEP: 01448-000

E-mail: investimentos@rbcapital.com Telefone: (11) 3127-2700 Fax: (11) 3127-2708

e juridico@rbcapital.com

Quadro" - CREDOR

Nome: RB Capital Companhia de Securitização CNPJ/MF: 02.773.542/0001-22

("Securitizadora" ou "Credor")

Endereço: Rua Amauri, nO255, 5° andar, parte

Cidade: São Paulo Estado: São Paulo CEP: 01448-000

E-mail: estruturacao@rbcapital.com Telefone: (11) 3127-2700 Fax: (11) 3127-2708

Quadro 111 - AVALISTA

Nome: RB Capital Holding S.A.("Avalista") CNPJ/MF: 10.140.272/0001-40

Endereço: Rua Amauri, nO255, 5° andar, parte

Cidade: São Paulo Estado: São Paulo CEP: 01448-000

E-mail: investimentos@rbcapital.com Telefone: (11) 3127-2700 Fax: (11)3127-2708

e juridico@rbcapital.com

Quadro IV -INTERVENIENTE ANUENTE

Nome: Itaú Unibanco S.A. ("Interveniente") CNPJ/MF: 60.701.190/4816-09

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, nO3500,1°,2° e 3° (parte), 4° e 5° andares

Cidade: São Paulo Estado: São Paulo CEP: 04538-132

E-mail: maria- Telefone: (11) 3708-2516 Fax: (11) 3708-8546 I

denise.melo@itaubba.com, com cópia 1(11) 3073-3831 (11) 3073-3612
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para IBBA-

MiddleEstruturadasOperacoes@itaubb

a.com.br e para IBBA-

MiddleEstruturadasControles@itaubba

.com.br

Quadro V - CARACTERISTICAS DA CEDULA DE CREDITO BANCARIO

Valor do Principal: ENCARGOS: Data de Emissão:

Atualização MonetáriaR$ 44.550.000,00

(quarenta e quatro milhões

e quinhentos e cinquenta

mil reais) ("Valor do

Principal").

Valor Líquido do Crédito:

R$ 43.714.019,25

o Valor do Principal

atualizado pela

Referencial, divulgada

Banco Central do Brasil.

Juros

06 de novembro de 2014

Data de Desembolso:

será

Taxa 13 de novembro de 2014

pelo ("Data de Desembolso")

Local de Emissão:

São Paulo

(quarenta e três milhões,

setecentos e quatorze mil e Taxa de Juros: Sobre o valor Praça de Pagamento:

dezenove reais e vinte e do principal não amortizado

cinco centavos), incidirão juros remuneratórios São Paulo

correspondentes ao Valor correspondentes a 9,06% (nove

do Principal deduzido dos inteiros e seis centésimos por

tributos e encargos cento) ao ano, base 360

incidentes, observado o (trezentos e sessenta) dias.

disposto na Cláusula 2 "Do

Objeto e Liberação do

Crédito", e no quadro Despesas:

'Tributos" abaixo ("Valor

Líquido do Crédito"). Despesas de registro e

formalização da Cédula de

Tributos: Crédito Bancário nO Vencimento desta Cédula:

IOF: R$

100114110002900 ("Cédula")

835.980,75 conforme Cláusula 12 "Das Conforme Anexo I ao presente
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(oitocentos e trinta e cinco Despesas".

mil, novecentos e oitenta

reais e setenta e cinco

centavos), pago na Data de

Desembolso:

o com recursos da

Emitente;

Primeiro Aditamento à CCB

(conforme abaixo definido),

observada a Cláusula 1 "Da

Promessa de Pagamento", a

Cláusula 6 "Do Pagamento

Antecipado Facultativo" e a

Cláusula 9 "Do Vencimento

Antecipado",

com recursos

oriundos do crédito

concedido na Cédula.

Observado o disposto na

Cláusula 13 "Do

Pagamento de Tributos".

Quadro VI - GARANTIAS

Em garantia de todas as obrigações, principais ou acessórias, pecuniárias ou não, incluindo

aqui todos os encargos legais ou contratuais assumidos pela Emitente na Cédula, será

prestado aval pela Avalista, na forma estabelecida na Cláusula 18 - "Do Aval" da Cédula.

Quadro VII- CONTA CORRENTE PARA DESEMBOLSO

Banco Agência W da Conta Corrente

Itaú-Unibanco S.A. (n° 341) 8541 18204-7

Quadro VIII- UTILlZAÇAO DOS RECURSOS

Construção do empreendimento imobiliário a ser desenvolvido no imóvel, ambos descritos e

caracterizados no Anexo 11 à Cédula ("Empreendimento" e "Imóvel", respectivamente), objeto

do Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Sob Medida e Outras Avenças,

celebrado entre a RB Commercial Properties 44 Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita

no CNPJ/MF sob o nO18.062.370/0001-19 ("Garantidora"), na qualidade de Empreendedora

Locadora, Volvo do Brasil Veículos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nO43.999.424/0001-14,

na qualidade de Locatária ("Volvo" ou, quando em referência à Volvo ou à outra locatária que

venha substituí-Ia, "Locatária") e, ainda, na qualidade de intervenientes anuentes, Abelardo
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Luiz Lupion Mello e J. Malucelli SJP Logística S/A em 12 de dezembro de 2013, conforme

aditado de tempos em tempos ("Contrato de Locação"), por meio de aporte de capital na

Garantidora, sociedade controlada diretamente pela Emitente e que tem como objeto social a

construção do Empreendimento incluídos os custos e despesas incorridos pela Garantidora

desde o dia 01 de julho de 2014, referentes exclusivamente à construção do

Empreendimento, conforme medições da obra realizadas pela Empresa de Fiscalização da

Obra (conforme definido na Cédula) e/ou comprovantes de pagamentos relacionados às

atividades de mobilização da construção do Empreendimento, incluindo, mas não se

limitando, às despesas relativas aos projetos, terraplenagem, entre outros ("Adiantamento à

Construtora"). Os recursos oriundos da Cédula não serão direcionados: (a) ao reembolso de

custos já incorridos e desembolsados pela Emitente, até a Data de Emissão, exceto aqueles

que comprovadamente estejam relacionados à construção e desenvolvimento do

Empreendimento; e/ou (b) ao reembolso de custos já incorridos e desembolsados, até a Data

de Emissão, pela Emitente referentes à sua participação na Garantidora, com exceção

daqueles que comprovadamente estejam diretamente relacionados à construção e

desenvolvimento do Empreendimento.

Quadro IX - PROMESSA DE PAGAMENTO

A Emitente, qualificada no Quadro I do Preâmbulo acima, pagará na Praça de Pagamento

(indicada no Quadro V do Preâmbulo) nos termos da Cédula, emitida em conformidade à

legislação vigente, em favor do Credor, ou à sua ordem, nas datas, termos e condições

dispostos na Cédula, no Preâmbulo e em seu Anexo I ("Datas de Vencimento"), a dívida em

dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao montante total desembolsado nos termos

da Cédula, acrescido dos demais encargos, conforme indicados no Quadro V do Preâmbulo e

no Anexo I a este Primeiro Aditamento à CCB ("Dívida"), observado o disposto nas demais

cláusulas abaixo.

" - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

I) a fim de viabilizar a construção do Empreendimento, direta ou indiretamente, pela

Emitente, esta obteve um financiamento imobiliário junto ao Interveniente, por meio da

emissão da Cédula;

m) em 10 de novembro de 2014, o Interveniente emitiu 1 (uma) Cédula de Crédito
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Imobiliário para representar integralmente os créditos decorrentes da Cédula ("CCI"),

mediante a celebração do Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Créditos

Imobiliários Integral sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escriturai e Outras

Avenças;

n) na mesma data, o Interveniente cedeu para o Credor os créditos imobiliários

representados pela CCI, nos termos do Instrumento Particular de Cessão de Créditos

Imobiliários e Outras Avenças;

o) o Credor vinculou os créditos imobiliários representados pela CCI aos Certificados de

Recebíveis Imobiliários ("CRI") da 1053 Série da 13 Emissão da Securitizadora, de

acordo com o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 105 Série da 13

Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de

Securitização, firmado, em 10 de novembro de 2014, entre a Securitizadora e a Oliveira

Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nO

36.113.876/0001.91, na qualidade de agente fiduciário; e

A Emitente, o Credor e a Avalista resolvem aditar a Cédula nos termos e condições abaixo,

por meio da formalização do presente Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nO

p) em 26 de outubro de 2015, o titular dos CRI aprovou, por meio de Assembleia Geral de

Titulares de CRI (i) a alteração no fluxo de pagamento dos CRI, bem como no fluxo de

pagamento desta Cédula, conforme novo fluxo de pagamento constante do Anexo I à
esta Cédula, e (ii) a redução de capital e/ou a liberação de destinação do lucro líquido e

dividendos aos respectivos quotistas/acionistas da Garantidora e/ou da Emitente,

conforme o caso, de forma que seja liberada a movimentação de valores referentes aos

aluguéis e demais encargos devidos no âmbito do Contrato de Locação, subtraído de

14,53% (quatorze vírgula cinquenta e três por cento) sobre tais valores e de R$

10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) mensais, exclusivamente com relação aos

pagamentos devidos no período compreendido entre os meses de novembro de 2015

(inclusive) e abril de 2017 (inclusive), sendo certo que qualquer alteração no capital

social da Garantidora e/ou da Emitente deverá ser refletida no respectivo Contrato de

Alienação Fiduciária de Quotas ou Contrato de Alienação Fiduciária de Ações,

conforme o caso.
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100114110002900 ("Primeiro Aditamento à CCB").

111 - CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINiÇÕES

1.1. Definições: Para os fins deste Primeiro Aditamento à CCB, exceto quando de outra

forma previsto neste instrumento, adotam-se as definições constantes na Cédula.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1. Objeto: O presente Primeiro Aditamento à CCB tem por objeto aditar a Cédula de forma

a prever a alteração no fluxo de pagamento da Cédula de modo que o fluxo de pagamento da

Cédula passará a vigorar na forma do Anexo I ao presente Primeiro Aditamento à CCB.

CLÁUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

3.1. Alterações: De forma a contemplar a alteração constante no item 2.1., acima, o Anexo I

da Cédula passará a vigorar com o teor do Anexo I deste Primeiro Aditamento à CCB.

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÕES

4.1. Ratificações: Permanecem inalteradas as demais disposições anteriormente firmadas,

que não apresentem incompatibilidade com o presente Primeiro Aditamento à CCB ora

firmado, as quais são neste ato ratificadas integralmente, o inclui, mas não se limita, às

declarações constantes na Cédula, obrigando-se as Partes e seus sucessores ao integral

cumprimento dos termos constantes no mesmo, a qualquer título.

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSiÇÕES GERAIS

5.5 Ausência de Presunção de Renúncia: Não se presume a renúncia a qualquer dos

direitos decorrentes do presente Primeiro Aditamento à CCB. Dessa forma, nenhum atraso,

omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao

Credor em razão de qualquer inadimplemento das obrigações da Emitente, prejudicará tais
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direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou

concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer

outras obrigações assumidas pela Emitente neste Primeiro Aditamento à CCB ou precedente

no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

5.6 Irrevogabilidade: O presente Primeiro Aditamento à CCB é firmado em caráter

irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores.

5.7 Independência: Caso qualquer das disposições deste Primeiro Aditamento à CCB

venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não

afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituir a disposição

afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

5.8 Título Executivo Extrajudicial: O presente Primeiro Aditamento à CCB constitui título

executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, incisos I e 11,do Código de Processo Civil, e

as obrigações nele encerrada estão sujeitas a execução específica, de acordo com os artigos

632 e seguintes, do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA SEXTA - FORO DE ELEiÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

6.1 Foro: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir

quaisquer dúvidas oriundas ou fundadas neste Primeiro Aditamento à CCB e suas garantias,

podendo o Credor, contudo, optar pelo foro da sede da Emitente, com exclusão de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

6.2 Legislação Aplicável: O presente Primeiro Aditamento à CCB será regido e interpretado

de acordo com a legislação da República Federativa do Brasil.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente Primeiro Aditamento

à CCB em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, sendo

somente a primeira delas (a via do Credor) negociável.

São Paulo, 26 de outubro 2015.
[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco.]
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(Página de Assinaturas 1/2 do Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nO

100114110002900 emitida em 06 de novembro de 2014 pela RB Commercial Properties 46

Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme aditada em 26 de outubro de 2015.)

EMITENTE:

RB COMMERCIAL PROPERTIES 46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Nome:

Cargo:

CREDOR:

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:
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Nome~
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(Página de Assinaturas 2/2 do Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nO

100114110002900 emitida em 06 de novembro de 2014 pela RB Commercial Properties 46

Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme aditada em 26 de outubro de 2015.)

AVALISTA:

RB CAPITAL HOLDING S.A.
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Nome:

Cargo:

INTERVENIENTE ANUENTE:

Nome:

Cargo:

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF/MF nO:

RG nO:

Nome:

Cargo:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

Cargo:

Nome:

CPF/MF nO:

RG nO:
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ANEXO I

PRIMEIRO ADITAMENTO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 100114110002900

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO VALOR DO PRINCIPAL E JUROS

N° Datas de Datas de Parcela Bruta Pagamento Amortização Saldo Taxa de Amortização
de Pagament Pagament de Juros de Principal Devedor ("TAl")
Orde os da CCB os do CRI
m

O
46.443.403,55

1 04/11/2015 06/11/2015 - -0,217055233329488%
100.807,84 (100.807,84) 46.544.211,39

2 03/12/2015 07/12/2015 - -0,701088448873644%
326.316,09 (326.316,09) 46.870.527,4 7

3 05/01/2016 07/01/2016 - -0,798175268310053%
374.108,96 (374.108,96) 47.244.636,43

4 03/02/2016 05/02/2016 - -0,701088448873644%
331.226,69 (331.226,69) 47.575.863,12

5 03/03/2016 07/03/2016 - -0,701088448873644%
333.548,88 (333.548,88) 47.909.412,00

6 05/04/2016 07/04/2016 - -0,798175268310053%
382.401,08 (382.401,08) 48.291.813,08

7 03/05/2016 05/05/2016 - -0,676831358802232%
326.854,13 (326.854,13) 48.618.667,22

8 03/06/2016 07/06/2016 - -0,749620163944820%
364.455,33 (364.455,33) 48.983.122,55

9 05/07/2016 07/07/2016 - -0,773894791761287%
379.077,83 (379.077,83) 49.362.200,38

10 03/08/2016 05/08/2016 - -0,701088448873644%
346.072,68 (346.072,68) 49.708.273,07

11 05/09/2016 08/09/2016 - -0,798175268310053%
396.759,14 (396.759,14) 50.105.032,21

12 04/10/2016 06/10/2016 - -0,701088448873644%
351.280,59 (351.280,59) 50.456.312,80

13 04/11/2016 08/11/2016 - -0,749620163944820%
378.230,69 (378.230,69) 50.834.543,50

14 05/12/2016 07/12/2016 - -0,749620163944820%
381.065,99 (381.065,99) 51.215.609,49

15 03/01/2017 05/01/2017 - -0,701088448873644%
359.066,72 (359.066,72) 51.574.676,21

16 03/02/2017 07/02/2017 - -0,749620163944820%
386.614,17 (386.614,17) 51.961.290,38

17 03/03/2017 07/03/2017 - -0,676831358802232%
351.690,31 (351.690,31 ) 52.312.980,69

18 04/04/2017 06/04/2017 - -0,773894791761287%
404.847,43 (404.847,43) 52.717.828,12

19 03/05/2017 05/05/2017 0,391305581805298%
575.886,41 369.598,60 206.287,80 52.511.540,32

20 05/06/2017 07/06/2017 0,295776502429137%
574.450,93 419.134,13 155.316,80 52.356.223,52

21 04/07/2017 06107/2017 0,393357498360096 %
573.010,57 367.063,44 205.947,13 52.150.276,39

22 03/08/2017 07/08/2017 0,474787889259286%
625.875,95 378.272,75 247.603,20 51.902.673,19
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23 05/09/2017 08/09/2017 0,404450422030781 %
624.194,88 414.274,30 209.920,58 51.692.752,61

24 03/10/2017 05/10/2017 0,527626117656552%
622.617,22 349.872,76 272.744,46 51.420.008,15

25 06/11/2017 08/11/2017 0,385393207863681 %
621.079,04 422.909,82 198.169,22 51.221.838,93

26 05/12/2017 07/12/2017 0,509086178961683%
619.873,70 359.110,40 260.763,30 50.961.075,63

27 03/0112018 05/01/2018 0,512379571909431 %
618.396,36 357.282,21 261.114,14 50.699.961,48

28 05/02/2018 07/02/2018 0,418649640406872%
616.929,76 404.674,55 212.255,21 50.487.706,28

29 05/03/2018 07/03/2018 0,541862454115612%
615.290,55 341.716,63 273.573,92 50.214.132,35

30 03/04/2018 05/04/2018 0,521328102095330%
613.825,86 352.045,48 261.780,38 49.952.351,97

31 03/05/2018 07/05/2018 0,500096605101974%
612.140,09 362.330,08 249.810,02 49.702.541,95

32 05/06/2018 07/06/2018 0,430153186452242%
610.510,47 396.713,40 213.797,07 49.488.744,89

33 03/07/2018 05/07/2018 0,553718873606413%
608.983,87 334.955,34 274.028,52 49.214.716,37

34 03/08/2018 07/08/2018 0,582654621785342%
655.675,26 368.923,44 286.751,82 48.927.964,55

35 04/09/2018 06/09/2018 0,562560468907760%
653.900,36 378.650,97 275.249,39 48.652.715,16

36 03/10/2018 05/10/2018 0,639505942617547%
652.235,57 341.098,57 311.137,00 48.341.578,15

37 06/11/2018 08/11/2018 0,523305745943510%
650.565,17 397.590,91 252.974,26 48.088.603,90

38 04/12/2018 06/12/2018 0,673062091924299%
649.144,91 325.478,75 323.666,16 47.764.937,74

39 03/0112019 07/0112019 0,630362047370146%
647.555,68 346.463,64 301.092,04 47.463.845,70

40 05/02/2019 07/02/2019 0,562455276603919%
645.807,58 378.844,68 266.962,90 47.196.882,79

41 07/03/2019 11/03/2019 0,639677066222611 %
644.250,88 342.343,24 301.907,64 46.894.975,16

42 03/04/2019 05/04/2019 0,718033029225454 %
642.748,69 306.027,28 336.721,41 46.558.253,75

43 03/05/2019 07/05/2019 0,652309209262113%
641.414,71 337.710,94 303.703,78 46.254.549,97

44 04/06/2019 06/06/2019 0,609369978893217%
639.822,89 357.961,55 281.861,34 45.972.688,63

45 03/07/2019 05/07/2019 0,686963029484184%
638.124,58 322.309,21 315.815,37 45.656.873,25

46 05/08/2019 07/08/2019 0,699319027313890%
683.709,07 364.421,87 319.287,20 45.337.586,05

47 03/09/2019 05/09/2019 0,802186748466703%
681.548,69 317.856,58 363.692,11 44.973.893,94

48 03/10/2019 07/10/2019 0,786813846781817%
680.079,59 326.218,76 353.860,82 44.620.033,12

49 05/11/2019 07/11/2019 0,722533960739097%
678.540,96 356.146,07 322.394,89 44.297.638,23

50 03/12/2019 05/12/2019 0,850399179691056%
676.527,06 299.820,31 376.706,75 43.920.931,47

51 03/01/2020 07/01/2020 0,787199235434290%
674.985,40 329.240,16 345.745,24 43.575.186,24

52 04/02/2020 06/02/2020 0,771095923211993%
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673.232,58 337.226,10 336.006,48 43.239.179,75

53 03/03/2020 05/03/2020 0,876883037805136%
671.813,36 292.656,33 379.157,03 42.860.022,72

54 03/04/2020 07/04/2020 6,229973429676240%
2.991.455,40 321.287,37 2.670.168,03 40.189.854,69

55 05/05/2020 07105/2020 0,889249094670591 %
668.415,11 311.027,19 357.387,92 39.832.466,77

56 03/06/2020 05/06/2020 0,971767018850145%
666.339,60 279.260,82 387.078,77 39.445.388,00

57 03/07/2020 07/07/2020 0,959632388768126%
664.648,39 286.117,67 378.530,72 39.066.857,28

58 04/08/2020 06/08/2020 1,051331731093180%
713.058,64 302.336,37 410.722,27 38.656.135,01

59 03/09/2020 08/09/2020 1,114803665082320%
711.332,82 280.392,81 430.940,01 38.225.195,00

60 05/10/2020 07/10/2020 1,082707472055600%
709.689,84 295.822,79 413.867,04 37.811.327,96

61 04/11/2020 06/11/2020 1,147389307576710%
708.108,12 274.264,99 433.843,13 37.377.484,83

62 03/12/2020 07/12/2020 1,189415617536790%
706.622,87 262.049,23 444.573,64 36.932.911,18

63 05101/2021 07/01/2021 1,110302784526830%
704.856,50 294.789,36 410.067,14 36.522.844,04

64 03/02/2021 05/02/2021 1,223612500501590%
702.955,53 256.057,44 446.898,09 36.075.945,96

65 03/03/2021 05/03/2021 1,266742362853550%
701.162,61 244.173,32 456.989,29 35.618.956,67

66 06/04/2021 08/04/2021 1,141042962213130%
699.379,84 292.952,24 406.427,60 35.212.529,07

67 04/05/2021 06/05/2021 1,304059213411780%
697.521,67 238.329,44 459.192,23 34.753.336,84

68 04/06/2021 08/06/2021 1,252545957854460%
695.819,54 260.518,02 435.301,52 34.318.035,32

69 05/07/2021 07/07/2021 1,272475019898280%
693.943,34 257.254,91 436.688,43 33.881.346,90

70 03/08/2021 05/08/2021 1,496183200255430%
744.465,23 237.538,21 506.927,02 33.374.419,88

71 03/09/2021 08/09/2021 1,474802085541890%
742.388,02 250.181,38 492.206,64 32.882.213,24

72 05/10/2021 07110/2021 1,478548706701670%
740.653,27 254.473,74 486.179,54 32.396.033,70

73 04/11/2021 08/11/2021 1,555240311167250%
738.821,25 234.985,08 503.836,18 31.892.197,52

74 03/12/2021 07/12/2021 1,608589029364790%
736.606,90 223.592,51 513.014,39 31.379.183,13

75 04/01/2022 06/01/2022 1,566346743758870%
734.348,68 242.841,86 491.506,81 30.887.676,32

76 03/02/2022 07/02/2022 1,646443719060850%
732.592,39 224.044,19 508.548,21 30.379.128,11

77 03/03/2022 07/03/2022 1,728895887602940%
730.838,96 205.615,47 525.223,50 29.853.904,61

78 05/04/2022 07/04/2022 1,642894959714500%
728.754,78 238.286,48 490.468,29 29.363.436,32

79 03/05/2022 05/05/2022 1,799416856178040%
727.111,57 198.740,95 528.370,62 28.835.065,70

80 03/06/2022 07/06/2022 1,763671866592000%
724.709,41 216.153,47 508.555,94 28.326.509,76

81 05/07/2022 07/07/2022 1,777825781222930%
722.813,38 219.217,38 503.595,99 27.822.913,76
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82 03/08/2022 05/08/2022 2,093674890976430%
777.584,59 195.063,23 582.521,36 27.240.392,40

83 05/09/2022 08/09/2022 2,047401242033260%
775.146,21 217.426,08 557.720,13 26.682.672,27

84 04/10/2022 06/10/2022 2,196928231547040%
773.268,29 187.069,13 586.199,16 26.096.473,11

85 04/11/2022 08/11/2022 2,206524948576770%
771.449,61 195.624,42 575.825,19 25.520.647,92

86 05/12/2022 07/12/2022 2,265506155582300%
769.479,77 191.307,92 578.171,85 24.942.476,07

87 03/0112023 05/01/2023 2,375354178639420%
767.340,97 174.868,82 592.472,15 24.350.003,92

88 03/02/2023 07/02/2023 2,392112945840230%
765.012,14 182.532,54 582.479,60 23.767.524,33

89 03/03/2023 07/03/2023 2,534719991495810%
763.306,25 160.866,06 602.440,19 23.165.084,14

90 04/04/2023 06/04/2023 2,510584111548370%
760.852,30 179.273,38 581.578,92 22.583.505,22

91 03/05/2023 05/05/2023 2,660336357603140%
759.127,55 158.330,35 600.797,20 21.982.708,02

92 05/06/2023 07/06/2023 2,641947969758850%
756.232,25 175.460,54 580.771,71 21.401.936,31

93 04/07/2023 06/07/2023 2,826745848381630%
755.024,85 150.046,50 604.978,35 20.796.957,96

94 03/08/2023 07/08/2023 3,175384861450320%
811.234,48 150.851,02 660.383,45 20.136.574,51

95 05/09/2023 08/09/2023 3,217327587669420%
808.584,72 160.725,16 647.859,57 19.488.714,94

96 03/10/2023 05/10/2023 3,462526684084330%
806.707,69 131.905,73 674.801,96 18.813.912,98

97 06/11/2023 08/11/2023 3,452842932806910%
804.352,07 154.737,21 649.614,86 18.164.298,12

98 05/12/2023 07/12/2023 3,713996808532630%
801.969,25 127.347,80 674.621,45 17.489.676,67

99 03/01/2024 05/01/2024 3,872450519477060%
799.897,18 122.618,10 677.279,07 16.812.397,59

100 05/02/2024 07/02/2024 3,944209757994720%
797.308,63 134.192,40 663.116,23 16.149.281,37

101 05/03/2024 07/03/2024 4,223196055534170%
795.236,56 113.220,75 682.015,81 15.467.265,55

102 03/04/2024 05/04/2024 4,428316782114550%
793.378,73 108.439,21 684.939,52 14.782.326,04

103 03/05/2024 07/05/2024 4,632460115722800%
792.009,16 107.223,81 684.785,36 14.097.540,68

104 04/06/2024 06/06/2024 4,831324767968660%
790.198,11 109.100,13 681.097,97 13.416.442,70

105 03/07/2024 05/07/2024 5,170262765307790%
787.726,47 94.061,13 693.665,34 12.722.777,36

106 05/08/2024 07/08/2024 5,876831437363350%
849.246,24 101.550,06 747.696,18 11.975.081,18

107 03/09/2024 05/09/2024 6,366648174858110%
846.367,20 83.955,91 762.411,29 11.212.669,89

108 03/10/2024 07/10/2024 6,799447771139330%
843.730,89 81.331,26 762.399,63 10.450.270,26

109 05/11/2024 07/11/2024 7,255872596719730%
841.669,77 83.411,47 758.258,30 9.692.011,97

110 03/12/2024 05/12/2024 7,990013626613480%
839.991,65 65.598,58 774.393,08 8.917.618,89

111 03/01/2025 07/01/2025 8,645767269565060%
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837.844,84 66.848,27 770.996,58 8.146.622,31
112 04/02/2025 06/02/2025 9,478685522661760%

835.239,00 63.046,29 772.192,71 7.374.429,60
113 06/03/2025 10/03/2025 10,567988877572400

832.819,43 53.490,53 779.328,90 6.595.100,70 %
114 03/04/2025 07/04/2025 100,000000000000000

6.639.738,41 44.637,71 6.595.100,70 - %
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ANEXO B

TABELA DE AMORTIZAÇÃO DOS CRI

N° Datas de Datas de Parcela Bruta Pagament Amortização Saldo Taxa de Amortização
de Pagamento Pagament o de Juros de Principal Devedor ("TAl")
Or s da CCB os do CRI
de
m
O

46.443.403,55
1 04/11/2015 06/11/2015 - -0,217055233329488%

100.807,84 (100.807,84) 46.544.211,39
2 03/12/2015 07/12/2015 - -0,701088448873644%

326.316,09 (326.316,09) 46.870.527,47
3 05/01/2016 07/01/2016 - -0,798175268310053%

374.108,96 (374.108,96) 47.244.636,43
4 03/02/2016 05/02/2016 - -0,701088448873644 %

331.226,69 (331.226,69) 47.575.863,12
5 03103/2016 07/03/2016 - -0,701088448873644%

333.548,88 (333.548,88) 47.909.412,00
6 05/04/2016 07/04/2016 - -0,798175268310053%

382.401,08 (382.401,08) 48.291.813,08
7 03/05/2016 05/05/2016 - -0,676831358802232%

326.854,13 (326.854,13) 48.618.667,22
8 03/06/2016 07/06/2016 - -0,749620163944820%

364.455,33 (364.455,33) 48.983.122,55
9 05/07/2016 07/07/2016 - -0,773894791761287%

379.077,83 (379.077,83) 49.362.200,38
10 03/08/2016 05/08/2016 - -0,701088448873644 %

346.072,68 (346.072,68) 49.708.273,07
11 05/09/2016 08/09/2016 - -0,798175268310053%

396.759,14 (396.759,14) 50.105.032,21
12 04/10/2016 06/10/2016 - -0,701088448873644 %

351.280,59 (351.280,591 50.456.312,80
13 04/11/2016 08/11/2016 - -0,749620163944820%

378.230,69 (378.230,69) 50.834.543,50
14 05/12/2016 07/12/2016 - -0,749620163944820%

381.065,99 (381.065,99) 51.215.609,49
15 03/01/2017 05/01/2017 - -0,701088448873644%

359.066,72 (359.066,72) 51.574.676,21
16 03/02/2017 07/02/2017 - -0,749620163944820%

386.614,17 (386.614,17) 51.961.290,38
17 03/03/2017 07/03/2017 - -0,676831358802232%

351.690,31 (351.690,31) 52.312.980,69
18 04/04/2017 06/04/2017 - -0,773894791761287%

404.847,43 (404.847,43) 52.717.828,12
19 03/05/2017 05/05/2017 0,391305581805298%

575.886,41 369.598,60 206.287,80 52.511.540,32
20 05/06/2017 07/06/2017 0,295776502429137%

574.450,93 419.134,13 155.316,80 52.356.223,52
21 04/07/2017 06/07/2017 0,393357498360096%

573.010,57 367.063,44 205.947,13 52.150.276,39
22 03/08/2017 07/08/2017 0,474787889259286%

625.875,95 378.272,75 247.603,20 51.902.673,19
23 05/09/2017 08/09/2017 0,404450422030781 %

624.194,88 414.274,30 209.920,58 51.692.752,61
24 03/10/2017 05/10/2017 0,527626117656552%

~
\
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622.617,22 349.872,76 272.744,46 51.420.008,15

25 06/11/2017 08/11/2017 0,385393207863681 %
621.079,04 422.909,82 198.169,22 51.221.838,93

26 05/12/2017 07/12/2017 0,509086178961683 %
619.873,70 359.110,40 260.763,30 50.961.075,63

27 03/01/2018 05/01/2018 0,512379571909431 %
618.396,36 357.282,21 261.114,14 50.699.961,48

28 05/02/2018 07/02/2018 0,418649640406872%
616.929,76 404.674,55 212.255,21 50.487.706,28

29 05/03/2018 07/03/2018 0,541862454115612%
615.290,55 341.716,63 273.573,92 50.214.132,35

30 03/04/2018 05/04/2018 0,521328102095330%
613.825,86 352.045,48 261.780,38 49.952.351,97

31 03/05/2018 07/05/2018 0,500096605101974%
612.140,09 362.330,08 249.810,02 49.702.541,95

32 05/06/2018 07/06/2018 0,430153186452242%
610.510,47 396.713,40 213.797,07 49.488.744,89

33 03/07/2018 05/07/2018 0,553718873606413%
608.983,87 334.955,34 274.028,52 49.214.716,37

34 03/08/2018 07/08/2018 0,582654621785342%
655.675,26 368.923,44 286.751,82 48.927.964,55

35 04/09/2018 06/09/2018 0,562560468907760%
653.900,36 378.650,97 275.249,39 48.652.715,16

36 03/10/2018 05/10/2018 0,639505942617547%
652.235,57 341.098,57 311.137,00 48.341.578,15

37 06/11/2018 08/11/2018 0,523305745943510%
650.565,17 397.590,91 252.974,26 48.088.603,90

38 04/12/2018 06/12/2018 0,673062091924299%
649.144,91 325.478,75 323.666,16 47.764.937,74

39 03/01/2019 07/01/2019 0,630362047370146%
647.555,68 346.463,64 301.092,04 47.463.845,70

40 05/02/2019 07/02/2019 0,562455276603919%
645.807,58 378.844,68 266.962,90 47.196.882,79

41 07/03/2019 11/03/2019 0,639677066222611 %
644.250,88 342.343,24 301.907,64 46.894.975,16

42 03/04/2019 05/04/2019 0,718033029225454%
642.748,69 306.027,28 336.721,41 46.558.253,75

43 03/05/2019 07/05/2019 0,652309209262113%
641.414,71 337.710,94 303.703,78 46.254.549,97

44 04/06/2019 06/06/2019 0,609369978893217%
639.822,89 357.961,55 281.861,34 45.972.688,63

45 03/07/2019 05/07/2019 0,686963029484184%
638.124,58 322.309,21 315.815,37 45.656.873,25

46 05/08/2019 07/08/2019 0,699319027313890%
683.709,07 364.421,87 319.287,20 45.337.586,05

47 03/09/2019 05/09/2019 0,802186748466703%
681.548,69 317.856,58 363.692,11 44.973.893,94

48 03/10/2019 07/10/2019 0,786813846781817%
680.079,59 326.218,76 353.860,82 44.620.033,12

49 05/11/2019 07/11/2019 0,722533960739097%
678.540,96 356.146,07 322.394,89 44.297.638,23

50 03/12/2019 05/12/2019 0,850399179691056%
676.527,06 299.820,31 376.706,75 43.920.931,47

51 03/01/2020 07/01/2020 0,787199235434290%
674.985,40 329.240,16 345.745,24 43.575.186,24

52 04/02/2020 06/02/2020 0,771095923211993%
673.232,58 337.226,10 336.006,48 43.239.179,75

53 03/03/2020 05/03/2020 0,876883037805136%
671.813,36 292.656,33 379.157,03 42.860.022,72

e

l
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54 03/04/2020 07/04/2020 6,229973429676240%
2.991.455,40 321.287,37 2.670.168,03 40.189.854,69

55 05/05/2020 07/05/2020 0,889249094670591 %
668.415,11 311.027,19 357.387,92 39.832.466,77

56 03/06/2020 05/06/2020 0,971767018850145%
666.339,60 279.260,82 387.078,77 39.445.388,00

57 03/07/2020 07/07/2020 0,959632388768126%
664.648,39 286.117,67 378.530,72 39.066.857,28

58 04/08/2020 06/08/2020 1,051331731093180%
713.058,64 302.336,37 410.722,27 38.656.135,01

59 03/09/2020 08/09/2020 1,114803665082320%
711.332,82 280.392,81 430.940,01 38.225.195,00

60 05/10/2020 07/10/2020 1,082707472055600%
709.689,84 295.822,79 413.867,04 37.811.327,96

61 04/11/2020 06/11/2020 1,147389307576710%
708.108,12 274.264,99 433.843,13 37.377.484,83

62 03/12/2020 07/12/2020 1,189415617536790%
706.622,87 262.049,23 444.573,64 36.932.911,18

63 05/01/2021 07/0112021 1,110302784526830%
704.856,50 294.789,36 410.067,14 36.522.844,04

64 03/02/2021 05/02/2021 1,223612500501590%
702.955,53 256.057,44 446.898,09 36.075.945,96

65 03/03/2021 05/03/2021 1,266742362853550%
701.162,61 244.173,32 456.989,29 35.618.956,67

66 06/04/2021 08/04/2021 1,141042962213130%
699.379,84 292.952,24 406.427,60 35.212.529,07

67 04/05/2021 06/05/2021 1,304059213411780%
697.521,67 238.329,44 459.192,23 34.753.336,84

68 04/06/2021 08/06/2021 1,252545957854460%
695.819,54 260.518,02 435.301,52 34.318.035,32

69 05/07/2021 07/07/2021 1,272475019898280%
693.943,34 257.254,91 436.688,43 33.881.346,90

70 03/08/2021 05/08/2021 1,496183200255430%
744.465,23 237.538,21 506.927,02 33.374.419,88

71 03/09/2021 08/09/2021 1,474802085541890%
742.388,02 250.181,38 492.206,64 32.882.213,24

72 05/10/2021 07/10/2021 1,478548706701670%
740.653,27 254.473,74 486.179,54 32.396.033,70

73 04/11/2021 08/11/2021 1,555240311167250%
738.821,25 234.985,08 503.836,18 31.892.197,52

74 03/12/2021 07/12/2021 1,608589029364790%
736.606,90 223.592,51 513.014,39 31.379.183,13

75 04/01/2022 06/01/2022 1,566346743758870%
734.348,68 242.841,86 491.506,81 30.887.676,32

76 03/02/2022 07/02/2022 1,646443719060850%
732.592,39 224.044,19 508.548,21 30.379.128,11

77 03/03/2022 07/03/2022 1,728895887602940%
730.838,96 205.615,47 525.223,50 29.853.904,61

78 05/04/2022 07/04/2022 1,642894959714500%
728.754,78 238.286,48 490.468,29 29.363.436,32

79 03/05/2022 05/05/2022 1,799416856178040%
727.111,57 198.740,95 528.370,62 28.835.065,70

80 03/06/2022 07/06/2022 1,763671866592000%
724.709,41 216.153,47 508.555,94 28.326.509,76

81 05/07/2022 07/07/2022 1,777825781222930%
722.813,38 219.217,38 503.595,99 27.822.913,76

82 03/08/2022 05/08/2022 2,093674890976430%
777.584,59 195.063,23 582.521,36 27.240.392,40

83 05/09/2022 08/09/2022 2,047401242033260%
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775.146,21 217.426,08 557.720,13 26.682.672,27
84 04/10/2022 06/10/2022 2,196928231547040%

773.268,29 187.069,13 586.199,16 26.096.473,11
85 04/11/2022 08/11/2022 2,206524948576770%

771.449,61 195.624,42 575.825,19 25.520.647,92
86 05/12/2022 07/12/2022 2,265506155582300%

769.479,77 191.307,92 578.171,85 24.942.476,07
87 03/01/2023 05/01/2023 2,375354178639420%

767.340,97 174.868,82 592.472,15 24.350.003,92
88 03/02/2023 07/02/2023 2,392112945840230%

765.012,14 182.532,54 582.479,60 23.767.524,33
89 03/03/2023 07/03/2023 2,534719991495810%

763.306,25 160.866,06 602.440,19 23.165.084,14
90 04/04/2023 06/04/2023 2,510584111548370%

760.852,30 179.273,38 581.578,92 22.583.505,22
91 03/05/2023 05/05/2023 2,660336357603140%

759.127,55 158.330,35 600.797,20 21.982.708,02
92 05/06/2023 07/06/2023 2,641947969758850%

756.232,25 175.460,54 580.771,71 21.401.936,31
93 04/07/2023 06/07/2023 2,826745848381630%

755.024,85 150.046,50 604.978,35 20.796.957,96
94 03/08/2023 07/08/2023 3,175384861450320%

811.234,48 150.851,02 660.383,45 20.136.574,51
95 05/09/2023 08/09/2023 3,217327587669420%

808.584,72 160.725,16 647.859,57 19.488.714,94
96 03/10/2023 05/10/2023 3,462526684084330%

806.707,69 131.905,73 674.801,96 18.813.912,98
97 06/11/2023 08/11/2023 3,452842932806910%

804.352,07 154.737,21 649.614,86 18.164.298,12
98 05/12/2023 07/12/2023 3,713996808532630%

801.969,25 127.347,80 674.621,45 17.489.676,67
99 03/01/2024 05/01/2024 3,872450519477060%

799.897,18 122.618,10 677.279,07 16.812.397,59
100 05/02/2024 07/02/2024 3,944209757994720%

797.308,63 134.192,40 663.116,23 16.149.281,37
101 05/03/2024 07/03/2024 4,223196055534170%

795.236,56 113.220,75 682.015,81 15.467.265,55
102 03/04/2024 05/04/2024 4,428316782114550%

793.378,73 108.439,21 684.939,52 14.782.326,04
103 03/05/2024 07/05/2024 4,632460115722800%

792.009,16 107.223,81 684.785,36 14.097.540,68
104 04/06/2024 06/06/2024 4,831324767968660%

790.198,11 109.100,13 681.097,97 13.416.442,70
105 03/07/2024 05/07/2024 5,170262765307790%

787.726,47 94.061,13 693.665,34 12.722.777,36
106 05/08/2024 07/08/2024 5,876831437363350%

849.246,24 101.550,06 747.696,18 11.975.081,18
107 03/09/2024 05/09/2024 6,366648174858110%

846.367,20 83.955,91 762.411,29 11.212.669,89
108 03/10/2024 07/10/2024 6,799447771139330%

843.730,89 81.331,26 762.399,63 10.450.270,26
109 05/11/2024 07/11/2024 7,255872596719730%

841.669,77 83.411,47 758.258,30 9.692.011,97
110 03/12/2024 05/12/2024 7,990013626613480%

839.991,65 65.598,58 774.393,08 8.917.618,89
111 03/01/2025 07/01/2025 8,645767269565060%

837.844,84 66.848,27 770.996,58 8.146.622,31
112 04/02/2025 06/02/2025 9,478685522661760%

835.239,00 63.046,29 772.192,71 7.374.429,60

~--
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113 06/03/2025 10/03/2025 10,567988877572400%
832.819,43 53.490,53 779.328,90 6.595.100,70

114 03/04/2025 07/04/2025 100,000000000000000%
6.639.738,41 44.637,71 6.595.100,70 -

~
\ ,
\
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