
Versa° de Assinatura 

SEGUNDO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAcA0 DE CREDITOS IMOBILIARIOS 
DA 101' SERIE DA 1' EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBiVEIS IMOBILIARIOS DA 
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcA0 

Pelo presente Segundo Aditamento ao Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 101a  
Serie da la  Emissao de Certificados de Recebiveis Imobillarios da RB Capital Companhia de 
Securitizacao ("Aditamento"): 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA00, sociedade an6nima corn sede na Cidade 
de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n.° 255, 5° andar (parte), inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 02.773.542/0001-22 (adiante designada simplesmente como 
"Securitizadora" ou "Emissora"); e 

PENTAGON° S.A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, sociedade 
anonima corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das 
Americas, n° 4.200, Bloco 08, Ala B, salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (adiante 
designada simplesmente como "Aoente Fiduciario"); 

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

CONSIDERANDO QUE 

em 11 de dezembro de 2013, as Partes celebraram o Termo de Securitizacao de 
Creditos Imobiliarios da 101' Serie da la  Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 
RB Capital Companhia de Securitizacao, conforme posteriormente aditado em 22 de agosto de 
2014 ("Termo de Securitizacao"); 

em 19 de dezembro de 2016 foi aprovada a incorporacao da Ecisa Engenharia, 
Comercio e IndOstia Ltda. ("Ecisa Enoenharia") pela BR Malls Participacees S.A. ("BR Malls"), 
conforme assembleia geral extraordinaria da BR Malls realizada em tal data; 

em 16 de fevereiro de 2017, foi realizada Assembleia Geral dos Titulares de Certificados 
de Recebiveis Imobiliarios da 101a serie da 1' emissao da RB Capital Companhia de 
Securitizacao ("CRI"), na qual foi aprovada: 

(a) 	a liberacao da alienacao fiduciaria atualmente existente sobre a frac-6o ideal de 
60% (sessenta por cento) do imOvel denominado "Shopping Jardim Sur, localizado na 
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, objeto das matriculas n' 311.650 a 
311.920 do 11° (Ado de Registro de ImOveis de Sao Paulo, SP ("lmOvel Jardim Sul"), 
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constituida por meio do "Instrumento Particular de Alienagao Fiduciaria de Bern lmOvel 
em Garantia e Outras Avengas", celebrado em 11 de dezembro de 2013, entre a BR 
Malls e a Securitizadora ("Alienacao Fiduciaria Jardim Sul"), mediante a apresentacao 
do respectivo termo de liberacao no cartOrio de registro de imoveis competente; e 

(b) 	a liberacao da cessao fiduciaria atualmente existente sobre os direitos de 
exploracao comercial de 60% (sessenta por cento) do Imovel Jardim Sul, constituida por 
meio do "Instrumento Particular de Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios e Outras 
Avengas", celebrado em 11 de dezembro de 2013, conforme posteriormente aditado em 
22 de agosto de 2014, entre a BR Malls, o Condominio Shopping Jardim Sul, a Elko 
Participagoes Ltda., a BR Malls Administracao e Comercializacao Sul/SP, o Banco Ita6 
BBA S.A ("Itau BBA") e a Securitizadora ("Cessao Fiduciaria Jardim Sul"), mediante a 
apresentagao do respectivo termo de liberacao nos cartOrios de titulos e documentos 
competentes. 

(iv) 	adicionalmente, em 14 de junho de 2017, foi realizada nova Assembleia Geral 
Extraordinaria de Titulares dos CRI, na qual foi aprovada, dentre outras materias: 

o compartilhamento das garantias constituidas no ambito da emissao (i) dos CRI; 
(ii) dos certificados de recebiveis imobiliarios da 114a  serie da la  ennissao da RB Capital 
Companhia de Securitizacao ("CRI Cuiaba"); (iii) dos certificados de recebiveis 
imobiliarios da 74' serie da la emissao da RB Capital Companhia de Securitizacao ("CRI 
Greenfields"); (iv) dos certificados de recebiveis imobiliarios da 129 serie da la emissao 
da Brazilian Securities Companhia de Securitizacao ("CRI Tambora 1"); e (v) dos 
certificados de recebiveis imobiliarios da 207' serie da la emissao da Brazilian Securities 
Companhia de Securitizacao ("CRI Tambora 2"), que passarao a garantir todas as 
obrigacties decorrentes da emissao dos CRI, dos CRI Cuiaba, dos CRI Greenfields, dos 
CRI Tambora 1 e dos CRI Tambora 2 ("Compartilhamento de Garantias" e "Novas 
Obrioacties Garantidas", respectivamente); 

a alteracao do item (v) da Clausula 6.3. do Termo de Securitizacao, que trata de 
um evento de vencimento antecipado dos CRI; e 

a inclusao do item (o) corn a descricao de urn novo fator de risco no Anexo VI do 
Termo de Securitizacao, em razao do Compartilhamento de Garantias. 

(v) 	tendo em vista o Compartilhamento de Garantias mencionado no item (iii) acima, foi 
celebrado em 14 de junho de 2017 o "Contrato de Compartilhamento de Garantias entre 
Credores e Outras Avengas" ("Contrato de Compartilhamento de Garantias") entre a 
Securitizadora, a Brazilian Securities Companhia de Securitizacao, a Pentagon° S.A. 
Distribuidora de Thulos e Valores Mobiliarios e a Oliveira Trust Distribuidora de Thulos e 
Valores Mobiliarios S.A., sendo estes dois Oltimos, na qualidade de agentes fiduciarios; e 
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(vi) 	as Partes concordaram em alterar o Termo de Securitizacao para refletir as materias 
aprovadas na Assembleia de Titulares dos CRI mencionadas nos itens (iii) e (iv) acima. 

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

CLAUSULA PRIMEIRA — DEFINICOES 

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

CLAUSULA SEGUNDA - ADITAMENTO  

2.1. As Partes resolvem (i) alterar as definicOes de "Documentos da Operagao", "Ecisa 
Engenharia", "Garantias"e "Garantidoras"; (ii) excluir as definicoes de "Alienagao Fiduciaria de 
ImOver, "Alienagao Fiduciaria Curitiba", "Alienagao Fiduciaria Jardim Sur, "Area de Expansao 
Shopping Tambore", "Area em Operagao ou Shopping Tambore, "Cessao Fiduciaria de 
Recebiveis", "Cessao Fiduciaria de Recebiveis Locaticios Area de Expansao ou Garantia 
Compartilhada", "Cessao Fiduciaria Curitiba", "Cessao Fiduciaria Del Rey', "Cessao Fiduciaria 
Jardim Sul", "Condominio Civil Shopping Curitiba", "Condominio Pro lndiviso Del Rey, 
"Condominio Shopping Jardim Sul", "Contratos de Alienagao Fiduciaria", "Contrato de 
Alienagao Fiduciaria Curitiba", "Contrato de Alienagao Fiduciaria Jardim Sur, "Contratos de 
Cessao Fiduciaria", "Contrato de Cessao Fiduciaria Curitiba", "Contrato de Cessao Fiduciaria 
Del Rey", "Contrato de Cessao Fiduciaria Jardim Sur, "Contrato de Cessao Fiduciaria 
Tambore", "Contrato de Locagao Atipica Tambore", "Contrato de Nova Locagao Tambore", 
"ContribuicOes Especificas Tambore", "Creditos Imobiliarios Empreendimento Tambore", 
"Creditos lmobiliarios Contrato de Nova Locagao Tambore, "CRI 2", "CRI 3", "Elko", 
"Empreendimento Tambore", "Escritura de Hipoteca", "Obrigagoes Garantidas Tambore", 
"Shopping Curitiba", "Shopping Del Rey", "Shopping Jardim Sul" e "Unidade Shopping 
Tambore"; e (iii) incluir as definicees de "CCB Contagem", "CCB" ou "CCB Cuiaba", "CCB 
Ecisa", "CG Participagoes Ltda.", "Contrato de Compartilhamento de Garantias", "Contrato de 
Locagao Atipica TamborO 1", "Contratos de Locagao Tambore 2", "CRI Cuiaba", "CRI 
Green fields", CRI TamborO 1", "CRI Tambore 2", "Garantias Compartilhadas", "Novas 
Obrigageies Garantidas" e "Proffito" na Clausula Primeira do Termo de Securitizacao, que 
passara a vigorar corn a seguinte redaca'o: 

"CLAUSULA PRIMEIRA: DAS DEFINICOES 

1.1. Os termos abaixo listados, no singular ou no plural, terao os significados que lhes sao 
aqui atribuidos quando iniciados com letra maiOscula no corpo deste instrumento: 
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"CCB Contaqem" 	 Cadula 	de 	Credit() 	Bancario 	n.° 
100112090005900, emitida pela Contagem 
em favor do Mau Unibanco, com aval da BR 
Malls e da Fashion Mall, em 11 de setembro 
de 2012, con forme alterada de tempos em 
tempos; 

"CCB" ou "CCB Cuiaba" 	 Cedula 	de 	Credit° 	Bancario 	n.° 
100114100001500, emitida pela BR Malls em 
favor do flat) Unibanco, com aval da Fashion 
Mak em 3 de outubro de 2014, con forme 
alterada de tempos em tempos; 

"CCB Ecisa" 	 Cedula 	de 	Credito 	Bancario 	n.° 
100112090006100 emitida em 11 de 
setembro de 2012, pela Ecisa Engenharia 
sucedida por incorporagao pela BR Malls em 
19 de dezembro de 2016, em favor do Ita6 
Unibanco, com aval da Fashion Mall, 
con forme alterada de tempos em tempos; 

"CG ParticipagOes Ltda." 	 CG Participagoes Ltda„ sociedade limitada 
com sede na Cidade de Campo Grande, 
Estado do Mato Grosso do Sul, na Avenida 
Afonso Pena, n.° 4.909 (parte), inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 12.229.215/0001-68; 

"Contrato de Compartilhamento de Contrato de Cornpartilhamento de Garantias 
Garantias" 	 entre Credores e Outras Avengas firmado em 

14 de junho de 2017, entre a Emissora, a 
Brazilian Securities Companhia de 
Securitizagao, o Agente Fiduciario e a 
Oliveira Trust Distribuidora de Titulos e 
Valores Mobiliarios S.A., tendo por objeto o 
conipartilhamento 	das 	Garantias 
Compartilhadas entre os patrim6nios 
separados dos CRI, do CRI Green fields, do 
CRI Cuiaba, do CRI Tambora 1 e do CRI 
Tambora 2; 
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"Contratos de Locacao Tambore 
2": 

Instrumento Particular de Contrato Atipico de 
Locagao de Bern ImOvel e Outras Avengas, 
celebrados em 27 de outubro de 2009, entre 
a BR Malls e a Proffito; 

(a) os contratos de locagao decorrentes da 
exploragao comercial de uma area 
atualmente construida na qua! 6 explorado o 
Shopping Center TamborO, celebrados corn 
os respectivos lojistas, e (b) o Instrumento 
Particular de Contrato de Locagao de Bern 
ImOvel Para Fins Alao Residenciais e Outras 
Avengas, celebrado entre a Pro ffito e a BR 
Malls em 23 de fevereiro de 2011; 

Os certificados de recebiveis imobiliarios da 
101a set-le da 1a emissao da RB .Capital 
Cornpanhia de Securitizagao, lastreados nos 
crOditos imobiliarios decorrentes da CCB 
Cuiaba; 

Os certificados de recebiveis imobiliarios da 
748  sOrie da la emissao da RB Capital 
Cornpanhia de Securitizagao, lastreados nos 
creditos imobiliarios decorrentes da CCB 
Ecisa e da CCB Contagem; 

Os Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 
1298  Serie da 18  Emissao da Brazilian 
Securities Cornpanhia de Securitizagao, 
lastreados nos crOditos imobiliarios 
decorrentes do Contrato de Locag5o Atipico 
Tambore 1; 

Os Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 
207 8  S6rie da la Emissao da Brazilian 
Securities Cornpanhia de Securitizagao, 
lastreados nos crOditos imobiliarios 
decorrentes dos Contratos de Locagao 
Tambora 2; 

"Contrato de Locacao Atipica 
Tambore 1": 

"CRI Cuiaba" 

"CRI Green fields" 

"CRI Tambor6 1" 

"CRI Tambore 2" 

INSTRUMENTO: CRITERMOSERIE101 
AUTENTICKAO (SIM-II): A2DO9D2A-75C0-428F-86FB-40AF336AB091 
ITAU _CRI _TERMO /ADITAMENTO _2 /SECURITIZACAO /SERIE101 /1'EMISSA0 /AGENCIA /RS 
_RBCAPITAL _ID18388 

Pagina 5 de 87 



"Documentos da Operacao": Quando denominados em conjunto, (i) o 
Compromisso de Cornpra e Venda, (ii) os 
Con tratos de Alienagao Fiduciaria, (iii) a 
Escritura de Hipoteca; (iv) os Contratos de 
Cessao Fiduciaria, (vii) a Escritura de 
Emissao de CC/, (viiii) o Contrato de Cessao, 
(viiiv) este Termo de Securitizagao, (viiita) o 
Contrato de Distribuigao, (ix vi) a declaragao 
de investidor qualificado, e (xvii) os boletins 
de subscrigao dos CRI, (viii) o Contrato de 
Cotnpartilhamento de Garantias; e (ix) os 
instrumentos de constituigao das Garantias 
Cornpartilhadas, indicados no Anexo VII 
deste Termo; 

   

"Ecisa Engenharia": 	 ECISA ENGENHARIA, C0MERC/0 E INDUSTRIA 
LTDA., sociedade limitada corn sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Avenida Afra nio de Melo Franco, 
n.° 290, salas 102, 103 e 104, Leblon, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
33.261.561/0001-01, 	sucedida 	por 
incorporagao pela BR Malls a partir de 19 de 
dezembro de 2016. 

"Garantias": 	 Quando denominadas em conjunto, as 
Garantias Compartilhadas e a Fianga; 

"Garantias Compartilhadas" 	As garantias descritas e caracterizadas no 
Anexo VII deste Termo, que garantirao as 
Novas Obrigageies Garantidas, nos termos 
do Contrato de Compartilhamento de 
Garantias. 

"Garantidoras": 	 Em conjunto, a Ecisa Engenharia 
incorporada pela BR Malls em 19 de 
dezembro de 2016, a CG Participagoes 
Ltda., a SDR, a BR Malls e Proffito; 

"Novas Obriciacoes Garantidas" 	As obrigagei es garantidas descritas e 
caracterizadas no Anexo VIII deste Termo; 
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"Proffito" PROFFITO HOLDINGS PARTICIPAgOEs S. A., 
sociedade anOnima, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 08.741.778/0001-63, corn sede na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Avenida Afranio de Melo Franco, 
n° 290, salas 102, 103 e 104; 

   

2.2 	As Partes resolvem, alterar o item (v) na Clausula 6.3. do Termo de Securitizacao, que 
passara a vigorar corn a seguinte redacao: 

"6.3. Vencimento Antecipado: Os CRI deverao ser declarados antecipadamente 
vencidos, automaticamente, independentemente de qualquer notificagao judicial ou 
extrajudicial, na ocorrancia dos seguintes eventos (cada um, urn "Even to de Vencimento 
Antecipado dos CRI'): 

(v) caso seja declarado o vencimento antecipado (i) dos CRI Green fields, lastreados nos 
craditos imobiliarios decorrentes da CCB Ecisa e da CCB Contagem, nos termos das 
Clausulas 8 da CCB Ecisa e da CCB Contagem, (ii) dos CRI Cuiaba, lastreados nos 
craditos imobiliarios decorrentes da CCB Cuiaba, nos termos da Clausula 8 da CCB 
Cuiaba; (iii) dos CRI Tambora 1, lastreados nos cr6ditos imobiliarios decorrentes do 
Contrato de Locagao Atipico, nos termos da Clausula DOcima Terceira do Contrato de 
Locagao Atipico Tambora 1 e da Clausula 6.4 do Termo de Securitizagao da 2078  Serie 
da 18  Emissao da Brazilian Securities Cornpanhia de Securitizagao; e/ou (iv) dos CRI 
Tambor6 2, lastreados nos crOditos imobiliarios decorrentes dos Contra tos de Locagao 
CRI Tambor6 2 nos termos da Clausula Quinta dos Contratos de Locagao Tambora 2 e 
da Clausula 6.1 e seguintes do Termo de Securitizagao da 2078  SOrie da 18  Emissao da 
Brazilian Securities Cornpanhia de Securitizagao ." 

2.3. 	Resolvem as Partes, de comum acordo (i) alterar a Clausula 8.1 do Contrato; e (ii) incluir 
a Clausula 8.1.1 do Contrato, que passarao a vigorar corn a seguinte redacao: 

"8.1. Foram constituidas as seguintes Garantias para os Craditos Imobiliarios, as quais 
cobrem as obrigagOes totals dos CRI perante os Titulares de CRI: 

o Regime Fiduciario e consequente constituigao do PatrimOnio Separado; 

o Fianga prestada pela BR Malls no ambito do Contrato de Cessao; e 

as Garantias Cornpartilhadas. 
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8.1.1. As Garantias Compartilhadas garantirao as ObrigagOes Garantidas, bem como as 
demais Novas Obrigagoes Garantidas, decorrentes da emissao (i) dos CRI Green fields; 
(ii) dos CRI Cuiaba; (iii) dos CRI Tambore 1; e (iv) dos CRI Tambore 2, nos termos do 
Con trato de Compartilhamento de Garantias." 

2.4. Resolvem as Partes, de comum acordo alterar o item "e" da Clausula 13.1, que passara 
a vigorar corn a seguinte redacao: 

"13.1. Sao despesas de responsabilidade do Patrimonio Separado: 

"e) as despesas pre vistas como de responsabilidade da Securitizadora na Escritura de 
Hipoteca Fragao Ideal Del Rey e no Contrato de Alienagao Fiduciaria Fragao Ideal 
Curitiba (con forme definidos no Anexo VII deste Termo);" 

2.5. As Partes resolvem, incluir o item (o) corn a descricao de urn novo fator de risco no 
Anexo VI do Termo de Securitizacao, em razao do Compartilhamento de Garantias, que 
vigorara corn a seguinte redacao 

"ANEXO VI 

Fatores de Risco 

0 investimento em CRI envolve uma s6rie de riscos que deverao ser analisados 
independentemente pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, 
credit°, mercado, rentabilidade, regulamentagao especifica, entre outros, que se 
relacionam tanto a Emissora, quanto a Devedora, a Avalista e aos proprios CRI objeto 
desta Emissao. 0 potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informagoes 
que estao descritas neste Termo, bem como consultar seu consultor de investimentos e 
outros pro fissionais que julgar necessarios antes de tomar uma decisao de investimento. 
Estao descritos a seguir os riscos relacionados, exclusivamente, aos CRI e a estrutura 
juridica da presente Emissao. 

o) 	Fatores de Risco Relacionados a Execucao das Garantias Compartilhadas em 
razao do Compartilhamento de Garantias: A execucao das Garantias Compartilhadas 
devera necessariamente ser realizada em favor do adimplemento das obrigagoes 
decorrentes da emissao (i) dos CRI Green fields, lastreados nos creditos imobiliarios 
decorrentes da CCB Ecisa e da CCB Contagem; (ii) dos CRI Cuiaba, lastreados nos 
crOditos imobiliarios decorrentes da CCB Cuiaba; (iii) dos CRI Mapa 4, lastreados nos 
creditos imobiliarios decorrentes do Cornpromisso de Cornpra e Venda Mapa 4; (iv) dos 
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CRI Tambora 1, lastreados nos creditos imobiliarios decorrentes do Contrato de Locagao 
Atipico Tambora 1; e (v) dos CRI Tambora 2, lastreados nos creditos imobiliarios dos 
Contratos de Locagao Tambora 2, na proporgao estipulada no Anexo VIII deste Termo 
que contem a descricao das Novas ObrigagOes Garantidas, sem ordem de preferOncia 
em sua execucao e corn evento de vencimento antecipado cruzado entre as respectivas 
Novas ObrigagOes Garantidas. Assim, por conta do Compartilhamento de Garantias, ha 
o risco de vencimento antecipado cruzado dos instrumentos de divida que con figuram 
como lastro dos CRI Green fields, dos CRI Cuiaba, dos CRI Mapa 4, dos CRI Tambora 1 
e dos CRI Tambora 2, bem como o risco de insuficiencia das Garantias 
Cornpartilhadas." 

2.6. Resolvem as Partes, de comum acordo, incluir (i) o Anexo VII, contendo a descricao das 
Garantias Compartilhadas; e (ii) o Anexo VIII, contendo a descricao das Novas Obrigacties 
Garantidas, no Termo. 

2.7. Em decorrencia das alteracties mencionadas no item 2.1 a 2.6 acima, as Partes 
resolvem consolidar o Contrato de Cessao, que passara a vigorar corn a redacao prevista no 
Anexo A ao presente Aditamento. 

CLAUSULA TERCEIRA — REGISTRO 

3.1. 0 presente Aditamento sera registrado na Instituicao Custodiante, nos termos da 
Clausula 16.1 do Termo de Securitizacao. 

CLAUSULA QUARTA - RATIFICA00 

4.1. As alteracties feitas por meio deste Aditamento nao implicam em novacao, pelo que 
permanecem ainda validas e em vigor todas as obrigacOes, clausulas, termos e condicties 
previstos no Termo de Securitizacao que nao tenham sido expressamente alterados nos 
termos deste Aditamento. 

CLAUSULA QUINTA — FORO 

5.1. As Partes elegem o Foro da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, como o Onico 
competente para dirimir quaisquer questOes ou litigios originarios deste Aditamento, 
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
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Nome: 
Cargo: Fernando Girasso Trigo 

Procurador 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

[Pagina de Assinatura do Segundo Aditamento ao Termo de Securitizacao de Creditos 
Imobiliarios da 101a Serie da l a  Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB 
Capital Companhia de Securitizacao datado de 14 de junho de 2017] 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o Aditamento em 3 (ties) vias de 
igual teor e forma, na presenca de 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas. 

Sao Paulo, 14 de junho de 2017. 

PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

No 
elAL:  144rnal 

Cargo: Julia Amorim 
Procuradora 

CPF: 115.550.2a, - 

Testemunhas:  

Ow, 	 
cme: 0/1i /C SA-mmo f1510)1> 

RG n°:  
CPF/MF n°: 

111121-q, 
Nome.  An470,20 ,z,,rrou (140,.ghT
RG n°:  
CPF/MF n°: ra-z ol-c‘/-014. - GS 
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ANEXO A 

CONSOLIDAcA0 DO TERMO DE SECURITIZAcA0 DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 101a 
SERIE DA la EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB 
CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAgA0 CELEBRADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2013, 
CONFORME POSTERIORMENTE ADITADO EM 22 DE AGOSTO DE 2014 E 14 DE JUNHO 
DE 2017. 

TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 101' SERIE DA 1' EMISSAO DE 

CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

PARTES 

Pelo presente instrumento particular: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, sociedade anonima COM sede na Cidade de Sao 
Paulo, Estado de sao Paulo, na Rua Amauri, n.° 255, 5° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
02.773.542/0001-22, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social (doravante 
designada simplesmente "Emissora" ou "Securitizadora"), e 

PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, sociedade anOnima corn 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Americas, n.° 4.200, 
bloco 04 (Ed. Buenos Aires), sala 514, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 17.343.682/0001-38, 
neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social (doravante designado simplesnnente 
como "Aqente Fiduciario"); 

A Emissora e o Agente Fiduciario, adiante designados ern conjunto como "Partes" e, 
individualmente como "Parte", firmam o presente Termo de Securitizacao de Creditos 
Imobiliarios da 101' Serie da ia  Emissao da RB Capital Companhia de Securitizacao ("Termo" 
ou "Termo de Securitizacao") para formalizar a securitizacao dos Creditos Imobiliarios e a 
correspondente emissao dos CRI pela Emissora, de acordo corn o artigo 8° da Lei n.° 9.514, 
corn a Instrucao CVM n.° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme em vigor ("Instrucao 
CVM n.° 414") e corn a Instrucao CVM n.° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor 
("Instrucao CVM n.° 476"), corn o Estatuto Social da Emissora, e corn as seguintes clausulas e 
condicOes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: DAS DEFINICOES 

1.2. 	Os termos abaixo listados, no singular ou no plural, telt° os significados que 'hes sao 
aqui atribuidos quando iniciados corn letra maiOscula no corpo deste instrumento: 
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"Aqente Escriturador": ITAO CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. instituicao 
financeira, corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de 
Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 3.400, 
100  andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 61.194.353/0001-
64, responsavel pela escrituracao dos CRI; 

"Atualizacao Monetaria": 

"Banco Liquidante/Mandatario": 

"BM&FBOVESPA": 

"BR Malls" ou "Cedente": 

"CCB Contagem" 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES 
MOBILIARIOS, acima qualificada; 

A Assembleia de Titulares de CRI, realizada na forma da 
Clausula Decima Segunda deste Termo; 

Variacao acumulada da TR, incidente mensalmente sobre 
o saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI nao amortizado; 

Itaii Unibanco S.A., instituicao financeira corn sede na 
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Praca 
Alfredo Egydio de Souza Aranha no 100, Torre Olavo 
Setubal, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 60.701.190/0001-
04, responsavel pelas liquidacOes financeiras da Emissora; 

BM&FBOVESPA S.A. — BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E 
FUTUROS, sociedade anonima, corn sede na Cidade de Sao 
Paulo, Estado de Sao Paulo, na Praca Antonio Prado, n.° 
48, 70  andar; 

BR MALLS PARTICIPACOES S.A., sociedade anonima, COM 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Avenida Afranio de Melo Franco, n.° 290, salas 
102, 103 e 104, Leblon, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
06.977.745/0001-91; 

Cedula de Credit° Bancario n.° 100112090005900, emitida 
pela Contagem em favor do Itau Unibanco, corn aval da BR 
Malls e da Fashion Mall, em 11 de setembro de 2012, 
conforme alterada de tempos em tempos; 

Cedula de Credito Bancario n.° 100114100001500, emitida 
pela BR Malls em favor do Itat) Unibanco, corn aval da 
Fashion Mall, em 3 de outubro de 2014, conforme alterada 
de tempos em tempos; 

"Aqente Fiduciarion ou "Instituicao 
Custodiante": 

"Assembleia de Titulares de CRI": 

"CCB" ou "CCB Cuiaba" 
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Cedula de Credit° Bancario n.° 100112090006100 emitida 
em 11 de setembro de 2012, pela Ecisa Engenharia 
sucedida por incorporacao pela BR Malls em 19 de 
dezembro de 2016, em favor do Itaa Unibanco, corn aval 
da Fashion Mall„ conforme alterada de tempos em 
ternpos; 

"CCB Ecisa" 

"CCI": 

 

Cedula de Credito Imobiliario integral, sane BR Malls, n.° 
001, emitida pela Cedente sob a forma escritural, nos 
termos da Escritura de Emissao de CCI, representativa da 
totalidade dos Creditos Imobiliarios; 

CETIP S.A. — MERCADOS ORGANIZADOS, sociedade anonima 
corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Avenida Republica do Chile, n.° 230, 110  andar, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 09.358.105/0001-91; 

"CETIP": 

    

"CETIP 21": 	 Modulo de distribuicao primaria e negociacao de custodia e 
registro de ativos, mantido e administrado pela CETIP; 

"CG ParticipapOes Ltda." CG ParticipacOes Ltda., sociedade limitada corn sede na 
Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, 
na Avenida Afonso Pena, n.° 4.909 (parte), inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 12.229.215/0001-68; 

   

Conselho Monetario Nacional; 

Significa, em conjunto, (i) a Escritura PUblica de Promessa 
de Compra e Venda de Bern Imovel e Outras Avencas 
celebrada em 5 de marco de 2008 entre a Promitente 
Vendedora e a Promissaria Compradora, conforme 
alterada pela (ii) Escritura Publica de Aditamento e 
Consolidacao de Promessa de Compra e Venda de Bern 
Imovel e Outras Avencas celebrada em 11 de dezembro de 
2013, entre a Promitente Vendedora, a Promissaria 
Compradora e a BR Malls; 

Condicees elencadas na Clausula 2.3. do Contrato de 
Cessao, que devem ser atendidas a fim de que a Emissora 
possa fazer o pagamento do Valor de Cessao a Cedente; 

"Compromisso de Compra e 
Venda": 

"CondicOes Suspensivas": 

"Conta Centralizadora": 	 Conta corrente n.° 02718-4, agencia 0910, [tail Unibanco 
S.A., de titularidade da Emissora, na qual serao 
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depositados os valores decorrentes do pagamento dos 
Creditos Imobiliarios; 

"Contrato de Cessao": Instrumento Particular de Contrato de Cessao de Creditos 
Imobiliarios e Outras Avengas, celebrado em 11 de 
dezembro de 2013 entre a Emissora, a BR Malls, a 
Devedora e a Promitente Vendedora, por meio do qual os 
Creditos Imobiliarios foram cedidos pela Cedente a 
Emissora; 

   

"Contrato de Compartilhamento de Contrato de Compartilhamento de Garantias entre 
Garantias" 	 Credores e Outras Avengas firmado em 14 de junho de 

2017, entre a Emissora, a Brazilian Securities Companhia 
de Securitizagao, o Agente Fiduciario e a Oliveira Trust 
Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., tendo 
por objeto o compartilhamento das Garantias 
Compartilhadas entre os patrimonios separados dos CRI, 
do CRI Greenfields, do CRI Cuiaba, do CRI Tambora 1 e 
do CRI Tambora 2; 

"Contrato de Distribuigao": 

"Contrato de Locacao Affpica 
Tambora 1": 

Contrato de Coordenagao, Colocagao e Distribuigao 
Publica de Certificados de Recebiveis Imobiliarios, sob o 
Regime de Garantia Firme de Colocagao, da 101a Serie da 
la  Emissao da RB Capital Companhia de Securitizagao, 
celebrado em 11 de dezembro de 2013, entre a Emissora, 
o Coordenador Lider e a Cedente, para colocagao dos 
CRI; 

Instrumento Particular de Contrato Atipico de Locagao de 
Bern Imovel e Outras Avengas, celebrados em 27 de 
outubro de 2009, entre a BR Malls e a Proffito; 

  

"Contratos de Locagao Tambora 2": (a) os contratos de locagao decorrentes da exploragao 
comercial de uma area atualmente construida na qual é 
explorado o Shopping Center Tambora, celebrados corn os 
respectivos lojistas, e (b) o Instrumento Particular de 
Contrato de Locagao de Bern ImOvel Para Fins Nao 
Residenciais e Outras Avengas, celebrado entre a Proffito 
e a BR Malls em 23 de fevereiro de 2011; 

"Coordenador Lider" ou "'tau BBA" BANCO ITAO BBA S.A., instituigao financeira, corn sede na 
ou "Banco Depositario": 	 Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, 3.400 — 3° ao 8°, 11° e 12° andares, 
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inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 17.298.092/0001-30; 

"Creditos Imobiliarios": o Saldo do Devedor, no montante de R$560.000.000,00 
(quinhentos e sessenta milhOes de reais) em 17 de 
dezembro de 2013 ("Saldo Devedor"), bem como 
quaisquer valores devidos a titulo de principal, juros, 
correcao monetaria, eventuais indenizacoes e/ou direitos 
de regresso, reembolso de despesas, custas, honorarios e 
demais encargos contratuais e legais devidos pela 
Devedora em virtude do Compromisso de Compra e 
Venda; 

   

"CRI": 	 Os Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 101a Serie 
da la  Emissao, emitidos pela Emissora corn lastro nos 
Creditos Imobiliarios, nos termos dos artigos 6° a 8° da Lei 
n°. 9.514; 

"CRI Cuiaba" 	 Os certificados de recebiveis imobiliarios da 101a serie da 
la  emissao da RB Capital Companhia de Securitizacao, 
lastreados nos creditos imobiliarios decorrentes da CCB 
Cuiaba; 

"CRI Greenfields" 	 Os certificados de recebiveis imobiliarios da 74a serie da la  

emissao da RB Capital Companhia de Securitizacao, 
lastreados nos creditos imobiliarios decorrentes da CCB 
Ecisa e da CCB Contagem; 

"CRI Tambore 1" 	 Os Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 129a Serie 
da la  Emissao da Brazilian Securities Companhia de 
Securitizacao, lastreados nos creditos imobiliarios 
decorrentes do Contrato de Locacao Atipico Tambore 1; 

"CRI Tambore 2" 	 Os Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 207a Serie 
da la  Emissao da Brazilian Securities Companhia de 
Securitizacao, lastreados nos creditos imobiliarios 
decorrentes dos Contratos de Locacao Tambore 2; 

"CRI em Circulacao" (para efeitos 	A totalidade dos CRI em circulacao no mercado, excluidos 
de apuracao de quorum): 	 aqueles que a Emissora ou a BR Malls possuirem em 

tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus 
controladores, ou de qualquer de suas controladas ou 
coligadas, bem como dos respectivos diretores ou 
conselheiros e respectivos conjuges; 
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Comissao de Valores Mobiliarios; 

17 de dezembro de 2013; 

FASHION MALL S.A., sociedade anonima, corn sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Av. Afranio de Melo Franco, n.° 290, salas 102, 103 e 104, 
Leblon, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 01.991.590/0001-24; 

"CVM": 

"Data de Emissao": 

"Devedora", "Fashion Mall" ou 
"Promissaria Compradora": 

"Dia Otil": 	 Todo e qualquer dia exceto sabado, domingo ou feriado 
nacional; 

"Documentos da Operacao": Quando denominados em conjunto, (i) o Compromisso de 
Compra e Venda, (ii) a Escritura de Emissao de CCI, (iii) o 
Contrato de Cessao, (iv) este Termo de Securitizacao, (vi) 
o Contrato de Distribuicao, (vi) a declaragao de investidor 
qualificado, e (vii) os boletins de subscricao dos CRI, (viii) o 
Contrato de Compartilhamento de Garantias; e (ix) os 
instrumentos 	de 	constituicao 	das 	Garantias 
Compartilhadas, indicados no Anexo VII deste Termo; 

"Ecisa Ermenharia": 	 ECISA ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., sociedade 
limitada corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Avenida Afranio de Melo Franco, n.° 
290, salas 102, 103 e 104, Leblon, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 33.261.561/0001-01, sucedida por incorporacao 
pela BR Malls a partir de 19 de dezembro de 2016. 

"Emissao": 

"Emissora" ou "Securitizadora": 

"Empreendimento": 

A presente emissao dos CRI, a qual constitui emissao da 
101a Serie da 1a Emissao da Securitizadora; 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, acima 
qualificada; 

Empreendimento comercial denominado Niter6i Plaza 
Shopping, localizado na Cidade de Niter6i, Estado do Rio 
de Janeiro, na Rua XV de Novembro, objeto da matricula 
n° 8.729, do 2° Oficio de Registro de Imoveis da Primeira 
Circunscricao de Niteroi — RJ (a qual posteriormente deu 
origem as matriculas n.0S  19.111 a 19.434), objeto do 
Compromisso de Venda e Compra; 

INSTRUMENTO: CRITERMOSERIE101 
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Instrumento Particular de Emissao de Cedula de Credit° 
Imobiliario, Sem Garantia Real Imobiliaria, sob a Forma 
Escritural e Outras Avencas, celebrado em 11 de 
dezembro de 2013 entre a Cedente, a Instituicao 
Custodiante e a Devedora, na qualidade de interveniente 
anuente, por meio do qual a CCI foi emitida para 
representar os Creditos Imobiliarios, nos termos da Lei n.° 
10.931; 

Eventos cuja ocorrencia obriga a Cedente ao pagamento 
da Multa Indenizatoria, identificados na Clausula 3.5 do 
Contrato de Cessao; 

Eventos previstos na Clausula 3.3. do Contrato de Cessao, 
cuja ocorrencia possibilita a Emissora retroceder os 
Creditos Imobiliarios, no estado em que se encontrarem, a 
Cedente, conforme decidido pelos Titulares dos CRI, sendo 
que em tal hipotese a Cedente adquirira automatica e 
compulsoriamente os Creditos Imobiliarios e ficara 
obrigada a pagar a Emissora, de forma definitiva, 
irrevogavel e irretratavel, o Valor de Recompra; 

"Escritura de Emissao de CCI": 

"Eventos de Multa Indenizatoria": 

"Eventos de Recompra  
Compulsoria": 

"Eventos de Resqate Antecipado": Significam os eventos que ensejam a declaracao de 
resgate antecipado dos CRI previstos na Clausula 6.1 
abaixo; 

"Eventos de Vencimento 
Antecipado dos CRI": 

"Fianca": 

Significam os eventos que ensejam a declaracao de 
vencimento antecipado dos CRI previstos na Clausula 6.3 
abaixo; 

A fianca outorgada pela BR Malls em favor da 
Securitizadora, nos termos da Clausula 5.3 do Contrato de 
Cessao; 

"Garantias": 	 Quando denominadas em conjunto, as Garantias 
Compartilhadas e a Fianca; 

"Garantias Compartilhadas" As garantias descritas e caracterizadas no Anexo VII deste 
Termo, que garantirao as Novas ObrigagOes Garantidas, 
nos termos do Contrato de Compartilhamento de 
Garantias. 

   

"Garantidoras": 	 Em conjunto, a Ecisa Engenharia incorporada pela BR 
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Malls em 19 de dezembro de 2016, a CG ParticipacOes 
Ltda., a SDR, a BR Malls e Proffito; 

"Hipoteca": A hipoteca da fracao ideal equivalente a 65% (sessenta e 
cinco por cento) do Shopping Del Rey, nos termos da 
Escritura de Hipoteca; 

   

"Instrucao CVM n.° 28": 	 Instrucao CVM n.° 28, de 23 de novembro de 1983, 
conforme em vigor; 

"Instrucao CVM n° 476": 	 Instrucao da CVM n.° 476, de 16 de janeiro de 2009, 
conforme em vigor; 

"Instrucao CVM n.° 414": 	 Instrucao da CVM n.° 414, de 30 de dezembro de 2004, 
conforme em vigor; 

"I nvestidores": 	 Sao os investidores qualificados, assim definidos nos 
termos do artigo 40  da Instrucao CVM n.° 476, que vierem 
a subscrever ou adquirir os CRI no ambito da Oferta 
Publica Restrita; 

indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica; 

Tern o sign ificado previsto na Clausula Quinta abaixo; 

Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em 
vigor; 

Lei n.° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em 
vigor; 

Lei n.° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme em vigor; 

Multa compensatoria, a titulo de indenizacao na forma dos 
artigos 408 a 416 do C6digo Civil, a ser paga pela Cedente 
a Emissora, em carater irrevogavel e irretratavel, mediante 
a ocorrencia de qualquer urn dos Eventos de Multa 
Indenizatoria, nos termos da Clausula 3.5. do Contrato de 
Cessao; 

"I PCA/IBGE": 

"Juros": 

"Lei das Sociedades por Acoes": 

"Lei n.° 9.514"; 

"Lei n.° 10.931"; 

"Multa Indenizatoria": 

"Novas ObrioacOes Garantidas" 	As obrigacOes garantidas descritas e caracterizadas no 

Pagina 18 de 87 INSTRUMENTO: CRITERMOSERIE101 
AUTENTICACAO (SIM-II): A2DO9D2A-75C0-428F-86FB-40AF336A8091 
ITAU _CRI _TERMO /ADITAMENTO _2 /SECURITIZACAO /SERIE101 /l'EMISSA0 /AGENCIA /RS 
_RBCAPITAL _ID18388 



Anexo VIII deste Termo; 

"Obripacees Garantidas": 

"Oferta PCiblica Restrita": 

"Opcao de Recompra": 

"Patrimonio Separado": 

"Preco de Subscricao"i: 

(i) todas as obrigacOes principais, acess6rias e moratorias, 
presentes ou futuras, no seu vencimento original ou 
antecipado, inclusive decorrentes do pagamento do Saldo 
Devedor, juros, multas, penalidades e indenizacees 
relativas aos Creditos Imobiliarios cedidos a Emissora nos 
termos do Contrato de Cessao, bem como das demais 
obrigacOes assumidas pela BR Malls perante a Emissora 
corn base no Contrato de Cessao, em especial, mas sem 
se limitar, ao Valor de Recompra e/ou a Multa 
Indenizatoria, nos termos das Clausulas 3.3 e 3.5 do 
Contrato de Cessao; e (ii) todos os custos e despesas 
incorridos em relacao a CCI, aos CRI e a Oferta PUblica 
Restrita, inclusive mas nao exclusivamente para fins de 
cobranca dos Creditos Imobiliarios e execucao das 
Garantias, incluindo penas convencionais, honorarios 
advocaticios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais, 
bem como tributos, taxas e comissoes; 

A distribuicao pCiblica dos CRI, que sera realizada corn 
esforcos restritos, nos termos da Instrucao CVM n.° 476; 

Opcao de Recompra dos Creditos Imobiliarios prevista na 
Clausula 3.4 do Contrato de Cessao; 

PatrimOnio constituido apos a instituicao do Regime 
Fiduciario, composto pelos Creditos Imobiliarios, pela CCI, 
pelas Garantias e pela Conta Centralizadora, o qual nao se 
confunde corn o patrim6nio comum da Emissora e se 
destina exclusivamente a liquidacao dos CRI a que esta 
afetado, bem como ao pagamento dos respectivos custos 
de administragao e obrigagoes fiscais; 

0 Valor Nominal Unitario dos CRI, acrescido dos Juros e 
da Atualizacao Monetaria previstas na Clausula Quinta 
deste Termo, calculada de forma cumulativa pro rata 
temporis desde a Data de Emissao ate a data da efetiva 
integralizacao dos CRI; 

PROFFITO HOLDINGS PARTICIPADOES S.A., sociedade 
anOnima, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.741.778/0001-
63, corn sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 

"Proffito" 
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de Janeiro, na Avenida Afranio de Melo Franco, n° 290, 
salas 102, 103 e 104; 

"Promitente Vendedora" ou 
"COFAC": 

"Regime Fiduciario": 

"Saldo Devedor": 

"Saldo do Valor Nominal Unitario": 

"SDR": 

"Seguros": 

"Taxa Referencial" ou "TR": 

"Termo" ou "Termo de 
Securitizacao": 

"Titulares de CRI": 

COFAC — COMPANHIA FLUMINENSE DE ADMINISTRACAO E 
COMERCIO, sociedade corn sede na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afranio de 
Melo Franco, n.° 290, salas 102, 103 e 104, Leblon, inscrita 
no CNPJ/MF sob n° 28.234.284/0001-08; 

Na forma do artigo 90  da Lei n° 9.514, a Emissora institui 
regime fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios e suas 
Garantias, corn a consequente constituicao do respectivo 
PatrimOnio Separado; 

Saldo Devedor do valor devido em virtude da promessa 
de compra e venda do Empreendimento no montante de 
R$560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhOes de 
reais) em 11 de dezembro de 2013, conforme previsto na 
Clausula 3.1 do Compromisso de Compra e Venda; 

Valor Nominal Unitario remanescente ap6s as 
amortizacOes programadas, as quais ocorrerao nas datas 
indicadas no Anexo I deste Termo; 

SDR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., sociedade 
limitada corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Avenida Afranio de Melo Franco, n.° 
290, salas 102, 103 e 104, Leblon, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 08.105.928/0001-42; 

Quando mencionados em conjunto, o Seguro Patrimonial e 
Seguro de Lucros Cessantes, conforme definidos na 

Clausula Sexta do Contrato de Cessao; 

indice de remuneracao basica dos depositos em 
Caderneta de Poupanca Livre (pessoa fisica), que 
atualmente e a Taxa Referencia! — TR, divulgada pelo 
Banco Central do Brasil; 

presente Termo de Securitizacao de Creditos 
Imobiliarios; 

Sao os detentores dos CRI; 
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0 valor de R$560.000.000,00 (quinhentos e sessenta 
milhOes de reais) a ser pago pela Securitizadora a Cedente 
pela aquisicao da CCI; 

"Valor da Cessao": 

"Valor de Recompra": Valor equivalente ao saldo devedor dos CRI, apurado na 
data do efetivo pagamento da Recompra Compulsoria, 
acrescido de quaisquer outros valores devidos nos termos 
do Compromisso de Compra e Venda, tudo calculado na 
forma e nas condicoes la estabelecidas, acrescido ou nao 
do prernio previsto na Clausula 3.6 do Contrato de Cessao, 
conforme o caso; e 

   

"Valor Nominal Unitario": 	 Os CRI terao valor nominal unitario de R$1.000.000,00 (urn 
milhao de reais), na Data de Emissao. 

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO E DOS CREDITOS iMOBILIARIOS 

2.1. A Emissora realiza, neste ato, em carater irrevogavel e irretratavel, a vinculacao dos 
Creditos Imobiliarios aos CRI, conforme as caracteristicas descritas na Clausula 
Terceira abaixo. 

2.2. A Emissora declara que foram vinculados ao presente Termo os Creditos Imobiliarios de 
sua titularidade, corn valor nominal total de R$560.000.000,00 (quinhentos e sessenta 
milhoes de reais). 

2.3. Vinculacao dos Creditos Imobiliarios aos CRI: Os pagamentos recebidos pela 
Securitizadora em virtude dos Creditos Imobiliarios serao computados e integrarao o 
lastro dos CRI ate sua integral liquidacao. Todos e quaisquer recursos relativos aos 
pagamentos dos Creditos Imobiliarios estao expressamente vinculados aos CRI por 
fat-9a do regime fiduciario constituido pela Securitizadora, em conformidade corn o 
respectivo Termo de Securitizacao, nao estando sujeitos a qualquer tipo de retencao, 
desconto ou compensacao corn ou em decorrencia de outras obrigacees da 
Securitizadora. Neste sentido, os Creditos Imobiliarios: 

(I) 
	

constituem Patrimonio Separado, nao se confundindo com o patrimonio da 
Securitizadora ern nenhuma hipotese; 

permanecerao segregados do patrimOnio da Securitizadora ate o pagamento 
integral da totalidade dos CRI; 

destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRI, bem como ao pagamento 
dos custos relacionados a Emissao, incluindo mas sem se limitar a (a) 
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emolumentos da CETIP relativos tanto As CCI quanto aos CRI; (b) remuneragao 
da Emissora pela estruturagao da Oferta; (c) remuneragao a ser paga a Instituigao 
Custodiante; (d) remuneragao devida ao Agente Fiduciario; (e) despesas relativas 
A publicagao em jornais do Ant:incio de Inicio, AnOncio de Encerramento, bem 
como quaisquer outros avisos exigidos pela CVM no ambito desta emissao de 
CRI; (f) despesas relativas a abertura e manutencao da Conta Centralizadora e 
das contas vinculadas previstas nos Contratos de Cessao Fiduciaria e custos 
relacionados A Assembleia de Titulares dos CRI; (g) despesas relativas a registro 
de ativos nos sistemas da CETIP e atualizacao da classificagao de risco dos CRI; 
e (h) averbacoes em cartorios de registro de imoveis e titulos e documentos, 
quando for o caso; 

estao isentos e imunes de qualquer agao ou execucao promovida por credores da 
Securitizadora; 

nao podem ser utilizados na prestagao de garantias e nao podem ser excutidos 
por quaisquer credores da Securitizadora, por mais privilegiados que sejam; e 

somente respondem pelas obrigagoes decorrentes dos CRI a que estao 
vinculados. 

2.4. A titularidade dos Creditos Imobiliarios foi adquirida pela Emissora atraves da celebragao 
do Contrato de Cessao. 

2.5. Em razao da celebragao do Contrato de Cessao, a Emissora pagara a Cedente o Valor 
da Cessao, quando do atendimento das CondigOes Suspensivas. 

2.6. Os pagamentos recebidos pela Securitizadora nos termos das Clausulas 3.3, 3.4 e 3.5 
do Contrato de Cessao deverao ser creditados na Conta Centralizadora e aplicados 
unica e exclusivamente na amortizacao extraordinaria dos CRI, bem como para o 
pagamento das obrigagOes do Patrim6nio Separado, conforme previsto neste Termo de 
Securitizacao, sendo certo que os recursos recebidos pela Securitizadora serao 
utilizados para amortizar os CRI. Qualquer recurso que sobejar devera ser devolvido em 
ate 2 (dois) Dias liteis para a Cedente pela Securitizadora, mediante deposito em conta 
de livre movimentagao a ser indicada pela Cedente oportunamente. 

CLAUSULA TERCEIRA: DA IDENTIFICA0k0 DOS CRI E DA FORMA DE DISTRIBUIV1/40 

3.1. Identificagao dos CRI: Os CRI da presente Emissao, cujo lastro se constitui pelos 
Creditos Imobiliarios representados pela CCI, possuem as seguintes caracteristicas: 

a) Emissao: 1a Emissao; 
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Serie: A Emissao sera realizada em serie Unica, sendo a 101' serie da P Emissao 
de certificados de recebiveis imobiliarios da Emissora; 

Quantidade de CRI: Sera° emitidos 560 (quinhentos e sessenta) CRI; 

Valor Total da Emissao: 0 valor total da Emissao ("Valor Total da Emissao") sera de 
R$560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhOes de reais), na Data de Emissao; 

Valor Nominal Unitario: Os CRI terao Valor Nominal Unitario de R$1.000.000,00 (um 
milhao de reais), na Data de Emissao. 0 Valor Nominal Unitario dos CRI sera objeto 
de Atualizacao Monetaria nos termos da Clausula Quinta abaixo. 

Prazo total: 0 period° compreendido entre 17 de dezembro de 2013 e 19 de marco 
de 2025; 

Atualizacao Monetaria: Os CRI farao jus a Atualizacao Monetaria a ser calculada nos 
termos da Clausula Quinta abaixo; 

Remuneracao: Os CRI farao jus a juros remuneratorios calculados nos termos da 
Clausula Quinta abaixo; 

Periodicidade de Pagamento: mensal, nas datas indicadas na tabela constante do 
Anexo I a este Termo; 

Amortizacao dos CRI: 0 Valor Nominal Unitario dos CRI sera amortizado nas datas 
de vencimento ("Datas de Vencimento"), conforme tabela constante do Anexo I a 
este Termo e de acordo corn a formula prevista na Clausula Quinta abaixo; 

Data de Vencimento Final: 19 de marco de 2025; 

I) Forma: Os CRI serao emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade 
sera comprovada por extrato emitido pela CETIP, enquanto estiverem 
eletronicamente custodiados na CETIP. Adicionalmente, sera reconhecido como 
comprovante de titularidade dos CRI o extrato em nome do Titular de CRI pelo 
Agente Escriturador, enquanto os CRI nao estiverem eletronicamente custodiados 
na CETIP, conforme o caso. 

Regime Fiduciario: Sobre os CRI foi estabelecido Regime Fiduciario, nos termos da 
Clausula Nona abaixo; 

Garantia Flutuante: Os CRI nao contarao corn garantia flutuante; 

Data de Emissao: 17 de dezembro de 2013; 
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Local de Emissao: Sao Paulo, SP; 

Multa e Juros MoratOrios: Na hipotese de atraso no pagamento de qualquer quantia 
devida aos Titulares de CRI, incidirao, a partir do vencimento ate a data de seu 
efetivo pagamento, atualizacao monetaria pela Taxa Referencial - TR, multa 
morat6ria de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes sobre 
o valor devido, independentemente de aviso, notificacao ou interpelacao judicial ou 
extrajudicial; 

Local de Pagamentos:  Os pagamentos dos CRI serao efetuados utilizando-se os 
procedimentos adotados pela CETIP. Caso por qualquer razao, a qualquer tempo, 
os CRI nao estejam custodiados na CETIP nas Datas de Vencimento, a Emissora 
deixara, em sua sede, o respectivo pagamento a disposicao do respectivo Titular 
dos CRI. Nesta hip6tese, a partir da referida Data de Vencimento, nao havera 
qualquer tipo de atualizacao ou remuneracao sobre o valor colocado a disposicao do 
Titular dos CRI na sede da Emissora; 

Atraso no Recebimento dos Pagamentos: Sem prejuizo no disposto no item (t) 
abaixo o nao comparecimento do Titular dos CRI para receber o valor 
correspondente a qualquer das obrigacOes pecuniarias devidas pela Emissora, nas 
datas previstas neste Termo ou em comunicado publicado pela Emissora, nao Ihe 
dara direito ao recebimento de qualquer acrescimo relativo ao atraso no 
recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos ate a data do 
respectivo vencimento, desde que os recursos tenham sido disponibilizados 
pontualmente; 

Prorrogacao dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao 
pagamento de qualquer obrigacao relativa aos CRI, sem que haja qualquer 
acrescimo aos valores a serem pagos, ate (i) o primeiro Dia Otil imediatamente 
subsequente, caso a respectiva Data de Vencimento nao seja Dia Otil, ou (ii) o dia 
imediatamente subsequente em que a CETIP esteja em funcionamento, conforme os 
CRI estejam eletronicamente custodiados na CETIP; 

Fica certo e ajustado que devera haver urn intervalo de 2 (dois) Dias Oteis entre o 
recebimento dos Creditos Imobiliarios pela Emissora e o pagamento de suas 
obrigacOes referentes aos CRI; 

Reoistro para Distribuicao Neqociacao: Os CRI serao registrados para negociagao 
no mercado secundario e distribuidos no mercado primed° no CETIP 21, 
administrado e operacionalizado pela CETIP, corn intermediacao do Coordenador 
Lider, instituicao integrante do sistema de distribuicao de valores mobiliarios, nos 
termos do artigo 6° da Instrucao CVM n.° 476; 
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Pagamentos: Os pagamentos dos Creditos Imobiliarios sera° depositados 
diretamente na Conta Centralizadora; 

Ordem de Alocacao dos Paqamentos: Caso, em qualquer data, o valor recebido pela 
Emissora a titulo de pagamento dos Creditos Imobiliarios nao seja suficiente para 
quitacao integral dos valores devidos aos Titulares de CRI, tais valores serao 
alocados observada a seguinte ordem de preferencia: (i) despesas do Patrim6nio 
Separado, (ii) remuneracao dos CRI de forma pro rata; e (iii) amortizacao do saldo 
devedor do Valor Nominal Unitario de cada urn dos CRI, por rata; e 

Classificacao de Risco: Os CRI desta Emissao nao sera° objeto de classificacao de 
risco. 

3.2. Forma de Distribuicao dos CRI: 

3.2.1. Os CRI serao registrados para distribuicao primaria e negociacao secundaria na 
CETIP, sendo a distribuicao realizada corn a intermediacao do Coordenador 
instituicao integrante do sistema de distribuicao de valores mobiliarios, nos termos do 
artigo 2° da Instrucao CVM n.° 476. 

3.2.2. Os CRI sera° objeto da Oferta Pirblica Restrita, em conformidade corn a Instrucao 
CVM n.° 476, sendo esta automaticamente dispensada de registro de distribuicao na 
CVM, nos termos do artigo 6° da Instrucao CVM n.° 476. 

3.2.2.1. A Oferta Publica Restrita e destinada apenas a Investidores que atendam 
as caracteristicas de investidor qualificado, nos termos do artigo 109 da Instrucao 
CVM n.° 409, de 18 de agosto de 2004 ("Instrucao CVM n.° 409"), observado que: 
(i) todos os fundos de investimento sera° considerados investidores qualificados, 
mesmo que se destinem a investidores nao-qualificados; e (ii) as pessoas naturais 
e juridicas mencionadas no inciso IV do artigo 109 da Instrucao CVM n.° 409 
deverao subscrever ou adquirir, no ambito da Oferta Pirblica Restrita, valores 
mobiliarios no montante minimo de R$1.000.000,00 (urn milhao de reais). 

3.2.2.2. 	Em atendimento ao que dispee a Instrucao CVM n.° 476, os CRI da 
Oferta PCiblica Restrita sera° ofertados a, no maxim, 50 (cinquenta) potenciais 
investidores e subscritos por, no maxim, 20 (vinte) investidores. 

3.2.3. Os CRI sera° subscritos e integralizados a vista pelos Investidores, devendo os 
Investidores por ocasiao da subscricao fornecer, por escrito, declaracao a ser prevista 
no boletim de subscricao dos CRI e na declaracao de investidor qualificado, atestando 
que estao cientes de que, dentre outras questOes: 
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I — a Oferta PUblica Restrita nao foi registrada na CVM; e 

— os CRI ofertados estao sujeitos as restricaes de negociacao previstas na Instrucao 
CVM n.° 476. 

3.2.4. A Oferta POblica Restrita sera encerrada quando da subscricao e integralizacao 
da totalidade dos CRI pelos lnvestidores, ou a exclusivo criterio da Emissora, o que 
ocorrer primeiro. 

	

3.2.4.1. 	Em conformidade corn o artigo 8° da Instrucao n.° CVM 476, o 
encerramento da Oferta POblica Restrita sera informado pelo Coordenador Lider a 
CVM, no prazo de ate 5 (cinco) dias contados do seu encerramento, devendo 
referida comunicacao ser encaminhada por intermedio da pagina da CVM na rede 
mundial de computadores e conter as informacees indicadas no Anexo I da 
Instrucao CVM n.° 476. 

3.2.5. Os CRI da presente Emissao, ofertados nos termos da Oferta Publica Restrita, 
somente poderao ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliarios 
depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de sua subscricao ou aquisicao pelos 
I nvestidores. 

	

3.2.5.1. 	Observadas as restricOes de negociacao acima, os CRI da presente 
Emissao somente poderao ser negociados entre Investidores, a menos que a 
Emissora obtenha o registro de oferta pOblica perante a CVM nos termos do caput 
do artigo 21 da Lei n.° 6.385, de 1976, e da Instrucao CVM n.° 400, de 29 de 
dezembro de 2003, conforme em vigor e apresente prospecto da oferta a CVM, 
nos termos da regulamentacao aplicavel. 

3.2.6. Observada a Clausula 3.2.5 acima, os CRI poderao ser negociados nos mercados 
de balcao organizado e nao organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no 
artigo 17 da Instrucao CVM n.° 476. 

3.2.7. Para fins de atender o que preve o item 15 do Anexo III da Instrucao CVM n.° 414, 
seguem como Anexos III, IV, e V ao presente Termo de Securitizacao, declaracao 
emitida pelo Coordenador Lider, pela Securitizadora e pelo Agente Fiduciario, 
respectivamente. 

CLAUSULA QUARTA - DA INTEGRALIZACAO DOS CRI  

4.1. Os CRI serao integralizados pelo seu Valor Nominal Unitario, acrescido dos Juros e da 
Atualizacao Monetaria previstas nos termos da Clausula 5.1 abaixo, calculada de forma 
cumulativa pro rata temporis, desde a Data de Emissao ate a data da efetiva integralizacao dos 
CRI ("Preco de Subscricao"). 0 Prep de Subscricao sera pago a vista, na data de subscricao, 
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em moeda corrente nacional. 

4.1.1. A integralizacao dos CRI sera realizada por intermedio dos procedimentos 
estabelecidos pela CETIP. 

4.2. Os recursos obtidos corn a subscricao e integralizacao dos CRI sera° utilizados pela 
Emissora exclusivamente para o pagamento do Valor da Cessao, nos termos do Contrato de 
Cessao, sendo o destino final dos recursos captados o pagamento das Notas Promiss6rias da 
4a  emissao da Cedente emitidas em 10  de outubro de 2013, objeto de oferta pUblica corn 
esforcos restritos de colocacao. 

CLAUSULA QUINTA: DOS CALCULOS DO SALDO DEVEDOR COM ATUALIZACAO MONETARIA E DOS 

JUROS E DA AMORTIZACAO PROGRAMADA  

5.1. Sobre o saldo do Valor Nominal Unitario desde a Data de Emissao dos CRI, incidira (i) 
atualizacao monetaria equivalente a variacao percentual acumulada da TR, que ocorrera 
mensalmente a partir da Data de Emissao dos CRI, cujas datas de aniversario serao as datas 
informadas na coluna "Datas de Aniversario" da tabela constante do Anexo I ao presente 
Termo ("Datas de Aniversario"), e (ii) juros remunerat6rios a taxa fixa efetiva de 9,30% (nove 
inteiros e trinta centesimos por cento) ao ano, capitalizada diariamente (dias corridos), de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis, com base em urn ano de 360 (trezentos e 
sessenta) dias corridos, calculado de acordo corn as formulas abaixo ("Juros"). Os Juros e a 
amortizacao de principal dos CRI atualizado monetariamente sera° pagos conforme o 
cronograma de pagamentos constante do Anexo I ao presente Termo de Securitizacao, nas 
respectivas Datas de Vencimento. 

Ca/cub o do Saldo Devedor e da Atualizacao Monetaria: 

SDa = SDmant x C 

Onde, 

SDa = Saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI atualizado, calculado corn 8 (oito) 
casas decimais, sem arredondamento. 

SDmant = Saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI na Data de Emissao dos CRI, ou 
da data da Ultima amortizacao dos CRI ou incorporacao de juros dos CRI, se houver, 
calculado corn 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. 

C = Fator resultante do produtorio das TR's utilizadas, calculado corn 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma: 

dup 
TRk 	)dut 

C = 	 +1 11( 
100 

k=1 
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Onde, 

n = NOmero total de Taxas Referenciais (TR's) consideradas entre a Data de 
Emissao dos CRI, Ultima amortizacao do Saldo Devedor ou incorporacao de juros do 
Saldo Devedor, se houver, e a data de calculo, sendo "n" urn numero inteiro. 

TRk= Taxas Referenciais (TR's) referentes ao dia 19 do mes das Datas de 
Aniversarios, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, conforme as datas informadas 
na coluna "Datas de Aniversario" da tabela constante do Anexo I deste Termo de 
Securitizacao. 
dup = Nirmero de Dias Oteis entre a Data de Emissao dos CRI, para o primeiro 
period°, ou, nos periodos subsequentes, a Ultima Data de Pagamento, conforme as 
datas na coluna "Datas de Pagamento " da tabela constante do Anexo I deste Termo 
("Datas de Paqamento"), e a data de calculo, sendo "dup" urn nOmero inteiro. Fica 
estabelecido que para o primeiro period° compreendido entre a data de emissao e 
primeira Data de Pagamento, o dup sera equivalente a 19 na primeira Data de 
Pagamento. 

dut = 	%mem total de Dias Oteis entre a Data de Emissao dos CRI ou Ultima 
Data de Pagamento, e a pr6xima Data de Pagamento, sendo "dut" urn nirmero 
inteiro. Fica estabelecido que para o primeiro period° compreendido entre a data de 
emissao e primeira Data de Pagamento, o dut sera equivalente a 19. 

Ca/cub o dos Juros: 

Ji = SDa x (Fator de Juros - 1) 

Onde, 

Ji = Valor unitario da i-esima taxa de juros acumuladas no period°, calculado corn 8 
(oito) casas decimais, sem arredondamento. 

SDa = Conforme definido anteriormente. 

Fator de Juros = 	Fator de juros fixos (ou spread), calculado corn 9 (nove) casas 
decimais, corn arredondamento, parametrizado conforme definido a seguir: 

Fator de Jams = 

 

dcp 

360 
	+ 
1 00 
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Onde, 

i = Taxa de juros de 9,30 (nove inteiros e trinta centesimos) na base exponencial 360 
(trezentos e sessenta) dias corridos. 

dcp = 	NOmero de dias corridos entre a Data de Emissao dos CRI, Ultima 
incorporagao do CRI ou Ultima Data de Pagamento do CRI (conforme as datas na 
coluna "Datas de Pagamento do CRI "da tabela constante do Anexo I deste Termo), 
exclusive, ate a data de calculo, inclusive. 

Ca/cub o da Amortizacao: 

Aai = SDa x Tai 
Onde, 

Aai = Valor uniterio da i-esima parcela de amortizacao, calculado corn 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento. 

SDa = Conforme definido anteriormente. 

Tai = 	Taxa da i-esima parcela de amortizacao, informada corn 11 (onze) casas 
decimais, conforme os percentuais informados na coluna "Taxa de Amortizacao - 
To" da tabela constante do Anexo I ao presente Termo de Securitizacao. 

Ca/cub o da Parcela: 

Pi = Aai + Ji 
Onde, 

Pi = Valor da i-esima parcela. 

Aai = Conforme definido anteriormente. 

Ji = Conforme definido anteriormente. 

Fica certo e acordado que o pagamento de Juros dos CRI e Amortizacao de Principal 
dos CRI atualizado monetariamente (ou seja, Datas de Vencimento) sempre se dare 
2 (dois) Dias Oteis, sem que haja qualquer acrescimo aos valores a serem pagos, 
apos as Datas de Vencimento Lastro, conforme as datas na coluna "Datas de 
Vencimento Lastro" da tabela constante do Anexo I deste Termo. 
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5.2. Se a TR for extinta ou deixar de ser o Indice aplicavel aos dep6sitos de poupanca, os 
valores devidos nos termos do presente Termo passarao a ser reajustados pelo Indice que vier 
a ser usado para o reajuste da Caderneta de Poupanca Livre (pessoa fisica). No caso de 
extincao da Caderneta de Poupanca Livre (pessoa fisica), adotar-se-a, como parametro de 
reajuste das parcelas, o investimento que for expressamente indicado por lei ou pelo Governo 
Federal para tomar o seu lugar, utilizando-se o indice que for aplicado para esse investimento, 
ou, na falta de investimento que o substitua, o Indice que vier a ser fixado por lei ou pelo 
Governo Federal. 

5.3. Em havendo a adocao de indice substitutivo, fica desde ja certo e ajustado que o valor 
das parcelas mensais sera reajustado ate o Ultimo dia do mes em que o indice for publicado, 
passando a ser corrigido, a partir de entao, pelo indice substitutivo. 

5.4. Na hipotese prevista na Clausula 5.3 acima, nao sendo conhecido o indice substitutivo 
ate a data do respectivo vencimento, devera ser utilizado, provisoriamente, para atualizacao 
monetaria, o Indice do mes anterior, fazendo-se as devidas compensacOes de quaisquer 
diferencas na pr6xima parcela devida. 

5.5. A taxa de Juros dos CRI sera majorada sempre que houver elevacao na taxa de juros 
(cupom da remuneracao) incidente sobre os dep6sitos em Caderneta de Poupanca Livre 
(pessoa fisica), que eleve a referida taxa de juros (cupom da remuneracao) a patamar acima 
de 6,17% (seis inteiros e dezessete centesimos por cento) ao ano, nos mesmos nOmeros de 
pontos percentuais correspondentes a elevacao da taxa de juros (cupom da remuneracao) 
incidente sobre os dep6sitos em Caderneta de Poupanca Livre (pessoa fisica). 

CLAUSULA SEXTA: DO RESGATE ANTECIPADO, DA AM0RTIZAQA0 EXTRAORDINARIA E DO 

VENCIMENTO ANTECIPADO DOS CRI  

6.1. 	Resqate Antecipado: Nas hip6teses de declaracao de vencimento antecipado dos 
Creditos Imobiliarios previstas nos itens (a), (b), (c), (d), (e), (h), (i), (j), (k), (I), (m), (n), (o), (p), 
(q), (r), (s), (t), (u) e (v) da Clausula 4.1. do Compromisso de Compra e Venda ("Eventos de 
Resqate Antecipado"), sera realizado o resgate antecipado da totalidade dos CRI ("Resgate 
Antecipado"). 

6.1.1. Na ocorrencia de qualquer Event° de Resgate Antecipado, a Emissora convocara, 
em ate 5 (cinco) Dias lilteis da data em que tomar ciencia da ocorrencia do referido 
Evento de Resgate Antecipado, uma Assembleia de Titulares de CRI, que devera ser 
realizada no prazo maxima de 30 (trinta) dias corridos contados da data em que tomar 
ciencia do referido evento de vencimento antecipado nao automatico, para que seja 
deliberada a orientacao da manifestacao da Emissora em relacao a tais eventos. Caso 
as Titulares de CRI que representem pelo menos 2/3 (dois tercos) dos CRI em 
Circulacao votem por orientar a Emissora a se manifestar contrariamente ao vencimento 
antecipado dos Creditos Imobiliarios, em qualquer convocacao, a Emissora devera 
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assim se manifestar, caso contrario, o vencimento antecipado dos Creditos Imobiliarios 
devera ser declarado. Caso a referida Assembleia Geral de Titulares de CRI n'ao seja 
instalada por falta de quorum, tal fato sera interpretado como uma manifestac5o 
favoravel ao vencimento antecipado dos Creditos Imobiliarios e, consequentemente, ao 
Resgate Antecipado dos CRI. 

6.1.2. Caso a Emissora deixe de convocar a Assembleia de Titulares de CRI 
mencionada na Clausula 6.1.1 acima, referida Assembleia de Titulares de CRI podera 
ser convocada pelo Agente Fiduciario ou por Titulares dos CRI que representem, no 
minima, 10% (dez por cento) do total dos CRI em Circulac5o. 

6.1.3. Ocorrendo a declarac5o de vencimento antecipado dos Creditos Imobiliarios em 
virtude dos Eventos de Resgate Antecipado indicados na Clausula 6.1 acima, a 
Emissora devera utilizar os recursos decorrentes do pagamento antecipado dos Creditos 
Imobiliarios para a realizac5o do Resgate Antecipado da totalidade dos CRI no prazo de 
2 (dois) Dias Oteis contados do recebimento de tais recursos pela Emissora na Conta 
Centralizadora. Caso a Emissora n5o realize o referido pagamento no prazo acima 
estipulado, o Agente Fiduciario devera promover a liquidacao do Patrimonio Separado 
nos termos da Clausula Decima Primeira deste Termo. 

6.2. Amortizac5o Extraordinaria: Os CRI sera° amortizados extraordinariamente, (i) nas 
hipoteses de Recompra CompulsOria previstas no Contrato de Cessao, mediante pagamento 
do respectivo Valor de Recompra, (ii) caso ocorra um Evento de Multa Indenizatoria, mediante 
pagamento da respectiva Multa Indenizatoria, (iii) caso a BR Malls exerca a Opc5o de 
Recompra prevista na Clausula 3.4 do Contrato de Cess5o; ou (iv) caso as partes acordem o 
pagamento antecipado de qualquer parcela dos Creditos Imobiliarios. 

6.2.1. Nos casos previstos na Clausula 6.2 acima, a Emissora devera utilizar os 
recursos decorrentes de tais eventos para amortizacao extraordinaria dos CRI, ate o 2° 
(segundo) Dia Otil seguinte ao do recebimento de tais recursos na Conta Centralizadora, 
sob pena de liquidac5o do Patrimonio Separado, nos termos da Clausula 11.1 abaixo. 

6.2.2. Os pagamentos a que se refere a Clausula 6.2.1 acima serao efetuados sob a 
ciencia do Agente Fiduciario, alcancando todos os CRI proporcionalmente ao seu Valor 
Nominal Unitario na data do evento. A operacionalizacao da amortizac5o extraordinaria 
do CRI atraves da CETIP sera realizada corn anuencia do Agente Fiduciario. 

6.2.3. Na hipotese de amortizacao extraordinaria parcial dos CRI, a Emissora elaborara 
e disponibilizara a CETIP e ao Agente Fiduciario uma nova tabela de pagamentos dos 
CRI, recalculando, se necessario, o numero e os percentuais de amortizacao das 
parcelas futuras, na mesma conformidade das alteracoes que tiverem sido promovidas 
no cronograma de amortizac5o dos Creditos Imobiliarios utilizados como lastro da 
Emiss5o. 
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6.3. Vencimento Antecipado: Os CRI deverao ser declarados antecipadamente vencidos, 
automaticamente, independentemente de qualquer notificacao judicial ou extrajudicial, na 
ocorrencia dos seguintes eventos (cada urn, um "Evento de Vencimento Antecipado dos CRI"): 

declaracao de vencimento antecipado dos Creditos Imobiliarios nas 
hipoteses previstas na Clausula 6.1 acima sem o tempestivo Resgate 
Antecipado da totalidade dos CRI; 

seja devido e nao pago tempestivamente o Valor de Recompra; 

seja devida e nao paga tempestivamente a Multa Indenizatoria; 

seja declarado o vencimento antecipado dos Creditos Imobiliarios corn 
base nos itens (f) e (g) da Clausula 4.1 do Compromisso de Compra e 
Venda, e. 

caso seja declarado o vencimento antecipado (i) dos CRI Greenfields, 
lastreados nos creditos imobiliarios decorrentes da CCB Ecisa e da CCB 
Contagem, nos termos das Clausulas 8 da CCB Ecisa e da CCB 
Contagem, (ii) dos CRI Cuiaba, lastreados nos creditos imobiliarios 
decorrentes da CCB Cuiaba, nos termos da Clausula 8 da CCB Cuiaba; (iii) 
dos CRI Tambore 1, lastreados nos creditos imobiliarios decorrentes do 
Contrato de Locacao Atipico, nos termos da Clausula Decima Terceira do 
Contrato de Locacao Atipico Tambore 1 e da Clausula 6.4 do Termo de 
Securitizacao da 207a Serie da 1 a Emissao da Brazilian Securities 
Companhia de Securitizacao; e/ou (iv) dos CRI Tambore 2, lastreados nos 
creditos imobiliarios decorrentes dos Contratos de Locacao CRI Tambore 2 
nos termos da Clausula Quinta dos Contratos de Locacao Tambore 2 e da 
Clausula 6.1 e seguintes do Termo de Securitizacao da 207a Serie da 1 a 
Emissao da Brazilian Securities Companhia de Securitizacao 

6.3.1. Caso seja declarado o vencimento antecipado dos CRI, a Emissora devera tomar 
as medidas deliberadas pelos Titulares de CRI, que poderao incluir, mas nao se 
limitarao, a excussao das Garantias. 

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGAQOES DA EMISSORA 

7.1. A Emissora obriga-se a informar ao Agente Fiduciario todos os fatos relevantes acerca 
da Emissao, bem como aqueles relativos a pr6pria Emissora, por meio de comunicacao 
por escrito. 

7.2. A Emissora obriga-se a elaborar urn relatorio anual e coloca-lo a disposicao dos 
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Titulares de CRI e envia-lo ao Agente Fiduciario ate o 15° (decimo quinto) dia do mes 
subsequente, ratificando a vinculacao dos Creditos Imobiliarios aos CRI. 

7.2.1 0 referido relatario anual devera incluir: 

data de emissao dos CRI; 

saldo devedor dos CRI; 

criterio de correcao dos CRI; 

valor pago aos Titulares de CRI no m8s; 

data de vencimento final dos CRI; 

valor recebido da Devedora; e 

g) 	saldo devedor dos Creditos Imobiliarios. 

7.3. Os referidos relatOrios de gestao sera° preparados e fornecidos ao Agente Fiduciario 
pela Emissora. 

7.4. A Emissora se responsabiliza pela exatidao das informacOes e declaracOes prestadas, a 
qualquer tempo, ao Agente Fiduciario e aos Titulares de CRI, ressaltando que analisou 
diligentemente os documentos relacionados corn os CRI, para verificacao de sua 
legalidade, veracidade, ausencia de vicios, consistencia, correcao e suficiencia das 
informacOes disponibilizadas aos Titulares de CRI. 

7.5. A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares de CRI, no prazo de 15 (quinze) Dias 
Oteis contados da respective solicitacao, todas as informacoes relatives aos Creditos 
Imobiliarios. 

7.6. As atividades relacionadas a administracao dos Creditos Imobiliarios e ao controle das 
Garantias oferecidas sera° exercidas pela Emissora ou por terceiros por ela indicados e 
sob sua responsabilidade, ficando desde já estipulado que todos os custos decorrentes 
dessas providencias correrao por conta do PatrimOnio Separado, exceto pelos custos 
relacionados aos pagamentos devidos ao Agente Arrecadador e ao Banco Deposited° 
por forca dos servicos prestados em relacao aos direitos credit6rios objeto da Cessao 
Fiduciaria de Recebiveis, os quais sera° arcados pela Cedente. 

7.7. As atribuicOes aqui relacionadas poderao ser realizadas diretamente pela Emissora ou 
por terceiros por ela indicados, ficando desde ja estipulado que todos os custos 
decorrentes dessas providencias correrao por conta do Patrimonio Separado, exceto 
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pelos custos relacionados aos pagamentos devidos ao Agente Arrecadador e ao Banco 
Depositario por forca dos servicos prestados em relacao aos direitos credit6rios objeto 
da Cessao Fiduciaria de Recebiveis, os quais sera° arcados pela Cedente. 

7.7.1. A contratacao de terceiros pela Emissora para realizacao das atribuicOes aqui 
previstas nesta Clausula, sera realizada corn a ciencia do Agente Fiduciario, 
mediante previa aprovacao dos Titulares de CRI reunidos em Assembleia de 
Titulares de CRI. 

7.8. A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados 
financeiros e atos societarios necessarios a realizacao do relatorio anual, conforme 
Instrucao CVM n.° 28, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciario, os quais 
deverao ser devidamente encaminhados pela Emissora em ate 30 (trinta) dias antes do 
encerramento do prazo para disponibilizacao na CVM. 0 referido organograma do grupo 
societario da Emissora devera conter, inclusive, controladores, controladas, controle 
comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercicio 
social. 

7.9. A Emissora compromete-se a notificar, em ate 5 (cinco) Dias Oteis, os Titulares do CRI e 
o Agente Fiduciario caso quaisquer das declaracoes aqui prestadas tornem-se total ou 
parcialmente inveridicas, incompletas ou incorretas. 

7.10. A ocorrencia de qualquer Evento de Multa Indenizatoria, Evento de Recompra 
Compulsoria, Evento de Liquidacao do Patrimonio Separado, exercicio da Opcao de 
Recompra, Evento de Resgate Antecipado e/ou Evento de Vencimento Antecipado dos 
CRI devera ser comunicada, ao Agente Fiduciario, pela Emissora, em ate 2 (dois) Dias 
Oteis contados de sua ocorrencia. 

CLAUSULA OITAVA: DAs GARANTIAS  

8.1. 	Foram constituidas as seguintes Garantias para os Creditos Imobiliarios, as quais 
cobrem as obrigacoes totais dos CRI perante os Titulares de CRI: 

o Regime Fiduciario e consequente constituicao do Patrimonio Separado; 

o Fianca prestada pela BR Malls no ambito do Contrato de Cessao; e 

as Garantias Compartilhadas. 

8.1.1. As Garantias Compartilhadas garantirao as ObrigacOes Garantidas, bem como as 
demais Novas ObrigacOes Garantidas, decorrentes da emissao (i) dos CRI Greenfield; 
(ii) dos CRI Cuiaba; (iii) dos CRI Tambora 1; e (iv) dos CRI Tambora 2, nos termos do 
Contrato de Compartilhamento de Garantias. 
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CLAUSULA NONA: DO REGIME FIDUCIARIO E DA ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO SEPARADO 

	

9.1. 	Na forma do artigo 9° da Lei n° 9.514, a Emissora institui regime fiduciario sobre os 
Creditos Imobiliarios vinculados ao Termo, constituindo referidos Creditos Imobiliarios 
lastro para a emissao dos CRI. 

9.2. Os Creditos Imobiliarios, a CCI, as Garantias e a Conta Centralizadora sob Regime 
Fiduciario permanecerao separados e segregados do patrimOnio da Emissora ate que se 
complete o resgate dos CRI. 

9.2.1. 0 Patrim6nio Separado sera composto pelos Creditos Imobiliarios, pela CCI e 
pelas Garantias, e sera destinado especificamente ao pagamento dos CRI e das demais 
obrigacees relativas ao respectivo Regime Fiduciario, nos termos do artigo 11 da Lei n.° 
9.514. 

	

9.3. 	Na forma do artigo 11 da Lei n° 9.514, os Creditos Imobiliarios, a CCI e as Garantias 
estao isentos e imunes de qualquer agao ou execucao pelos credores da Emissora, nao 
se prestando a constituicao de garantias ou de execucao par quaisquer dos credores, 
par mais privilegiados que sejam, e so responderao pelas obrigacees inerentes aos CRI. 

9.4. A Emissora administrara ordinariamente o Patrimonio Separado, promovendo as 
diligencias necessarias a manutencao de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de 
pagamento das parcelas de amortizacao do principal, juros e demais encargos 
acess6rios dos CRI. 

9.4.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III da Instrucao CVM n.° 414, a 
Emissora neste ato declara estar ciente que compete a eta: 

a custodia dos Creditos Imobiliarios, envolvendo a guarda e conservacao dos 
documentos que 'hes dao origem; e 

a arrecadacao, o controle e a cobranca dos Creditos Imobiliarios, incluindo, mas nao 
se limitando: (i) o controle da evolucao dos Creditos Imobiliarios; (ii) a apuracao do 
valor devido; e (iii) a emissao, quando cumpridas as condicoes estabelecidas e 
mediante a ciencia do Agente Fiduciario, dos respectivos termos de liberacao das 
Garantias; e 

diligenciar para que sejam tomadas todas as providencias extrajudiciais e judiciais 
que se tornarem necessarias a cobranca dos Creditos Imobiliarios inadimplidos. 

9.5. A Emissora somente respondera par prejuizos ou par insuficiencia do Patrimonio 
Separado em caso de descumprimento de disposicao legal ou regulamentar, por 
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negligencia ou administracao temeraria ou, ainda, por desvio da finalidade do mesmo. 

CLAUSULA DECIMA: Do AGENTE FIDUCIARIO 

10.1. A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciario, que formalmente aceita a 
nomeacao, para desempenhar os deveres e atribuicOes que Ihe competem, sendo-Ihe 
devida uma remuneracao nos termos da lei e deste Termo. 

10.2. Atuando como representante da comunhao dos Titulares de CRI, o Agente Fiduciario, 
declara que: 

aceita a funcao para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e 
atribuicoes previstas na legislacao especifica e neste Termo; 

aceita integralmente este Termo, todas suas clausulas e condicees; 

esta devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir corn suas 
obrigacOes aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e 
estatutarios necessarios para tanto; 

a celebracao deste Termo e o cumprimento de suas obrigacOes aqui previstas nao 
infringem qualquer obrigagao anteriormente assumida pelo Agente Fiduciario; 

nao tern qualquer impedimento legal, conforme paragrafo terceiro do artigo 66, da 
Lei das Sociedades por AcOes, para exercer a funcao que Ihe é conferida; 

nao se encontra em nenhuma das situacees de conflito de interesse previstas no 
artigo 10 da Instrucao CVM n.° 28; e 

nao tern qualquer ligacao corn a Emissora que o impeca de exercer suas funcoes. 

10.3. 0 Agente Fiduciario exercera suas funcOes a partir da data de assinatura deste Termo 
devendo permanecer no exercicio de suas fungOes ate a Data de Vencimento final dos 
CRI ou ate sua efetiva substituicao. 

10.4. Incumbe ao Agente Fiduciario ora nomeado, principalmente: 

zelar pela protecao dos direitos e interesses dos Titulares de CRI, acompanhando a 
atuagao da Emissora na gestao do Patrim6nio Separado; 

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses dos 
Titulares de CRI, bem como a realizacao dos Creditos Imobiliarios vinculados ao 
Patrimonio Separado caso a Emissora nao o faca; 
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exercer, na ocorrencia de qualquer Evento de Liquidacao do PatrimOnio Separado, a 
administracao do PatrimOnio Separado; 

promover, na forma prevista neste Termo, a liquidacao do PatrimOnio Separado; 

proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, 'empregando, no exercicio da 
funcao, o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na 
administracao dos seus proprios bens; 

renunciar A funcao na hipotese de superveniencia de conflitos de interesse ou de 
qualquer outra modalidade de inaptidao; 

conservar em boa guarda, toda a escrituracao, correspondencia e demais papeis 
relacionados corn o exercicio de suas funcOes; 

emitir parecer sobre a suficiencia das informacOes constantes das propostas de 
modificacoes nas condicoes dos CRI; 

verificar, no momento de aceitar a funcao, a veracidade das informacOes contidas 
neste Termo, diligenciando para que sejam sanadas as omissOes, falhas ou defeitos 
de que tenha conhecimento; 

i) verificar a regularidade da constituicao das Garantias, observando a manutencao de 
sua suficiencia e exequibilidade; 

k) acompanhar a observancia da periodicidade na prestacao das informacOes 
obrigat6rias, alertando os Titulares de CRI acerca de eventuais omiss6es ou 
inverdades constantes de tais informacOes; 

I) solicitar, quando considerar necessario, auditoria extraordinaria na Emissora; 

convocar, quando necessario, a Assembleia Gera! de Titulares de CRI, mediante 
anOncio publicado conforme previsto neste Term; 

comparecer A Assembleia Geral de Titulares de CRI a fim de prestar as informacOes 
que Ihe forem solicitadas; 

manter os Titulares dos CRI informados acerca de toda e qualquer informacao que 
possa vir a ser de seu interesse; 

convocar Assembleia de Titulares de CRI no caso de qualquer inadimplencia de 
obrigacees previstas nos Documentos da Operacao, observados os prazos de cura 
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previstos na Clausula 6.1 acima, e na hip6tese de insuficiencia dos bens do 
Patrim6nio Separado, para deliberar sobre a forma de administragao ou liquidagao 
do Patrim6nio Separado, bem como a nomeagao do liquidante; 

fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes deste Termo e todas aquelas 
impositivas de obrigagOes de fazer e nao fazer; 

disponibilizar o calculo do Valor Nominal Unitario de cada CRI, realizado pela 
Securitizadora em conjunto corn o Agente Fiduciario, aos Titulares de CRI atraves da 
pagina do Agente Fiduciario na rede mundial de computadores e/ou atraves de sua 
central de atendimento; 

promover nos competentes orgaos, caso aplicavel e se a Emissora nao o fizer, o 
registro do Termo de Securitizagao e respectivos aditamentos, sanando as lacunas e 
irregularidades porventura neles existentes; neste caso, o oficial do registro notificara 
a administragao da Emissora para que esta Ihe fornega as indicagoes e documentos 
necessarios, 

solicitar, quando julgar necessario para o fiel desempenho de suas fungOes, 
certidoes atualizadas dos distribuidores civeis, das Varas de Fazenda POblica, 
cartarios de protesto, Juntas de Conciliagao e Julgamento, Procuradoria da Fazenda 
POblica, onde se localiza a sede do estabelecimento principal da Emissora e, 
tambem, da localidade onde se situe os imOveis objeto do Compromisso de Compra 
e Venda, das AlienagOes Fiduciarias e da Hipoteca; 

convocar, quando necessario, a assembleia de Titulares de CRI, atraves de anOncio 
publicado, pelo menos por 3 (fres) vezes, nos Orgaos de imprensa onde a Emissora 
deve efetuar suas publicagOes; 

elaborar relatOrio destinado aos Titulares de CRI, nos termos do artigo 68, § 10 , 
alinea "b", da Lei das Sociedades por AgOes, o qual deve conter, ao menos, as 
seguintes informagoes: (i) eventual omissao ou inverdade, de que tenha 
conhecimento, contida nas informagOes divulgadas pela Emissora ou pela BR Malls 
ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatoria prestagao de informagoes pela 
Emissora ou pela BR Malls; (ii) alteragOes estatutarias ocorridas no periodo; (iii) 
comentarios sobre as demonstragOes financeiras da Emissora, enfocando as 
indicadores economicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa; (iv) 
posigao da distribuigao ou colocagao dos CRI no mercado; (v) resgate, amortizagao, 
conversao, repactuagao e pagamento de juros dos CRI realizados no periodo, bem 
coma aquisigOes e vendas de CRI efetuadas pela Emissora; (vi) constituigao e 
aplicagO'es do fundo de amortizagao de CRI, quando for o caso; (vii) 
acompanhamento da destinagao dos recursos captados atraves da emissao dos CRI, 
de acordo corn os dados obtidos junto aos administradores da Emissora; (viii) relagao 
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dos bens e valores entregues a sua administracao; (ix) cumprimento de outras 
obrigacees assumidas pela Emissora neste Termo de Securitizacao; (x) declaracao 
acerca da suficiencia e exequibilidade das Garantias, se aplicavel; e (xi) existencia 
de outras emissOes de CRI, pUblicas au privadas, feitas pela pr6pria Emissora au por 
sociedade coligada, controlada, controladora au integrante do mesmo grupo da 
Emissora, em que tenha atuado como agente fiduciario, bem como as seguintes 
dados sobre tais emissOes: (1) denominacao da companhia ofertante; (2) valor da 
emissao; (3) quantidade de CRI emitidos; (4) prazo de vencimento dos CRI; (5) tipo e 
valor dos bens dados em garantia e denominacao dos garantidores; e (6) eventos de 
resgate, amortizacao, vencimento antecipado, repactuacao e inadimplemento no 
periodo; e (I) declaracao sabre sua aptidao para continuar exercendo a funcao de 
agente fiduciario; 

colocar o relatOrio de que trata o item (w) acima a disposicao dos Titulares de CRI no 
prazo maxima de 4 (quatro) meses a contar do encerramento do exercicio social da 
Emissora, ao menos nos seguintes locais: (i) na sede da Emissora; (ii) no seu 
escritorio au, quando instituicao financeira, no local por ela indicado; (iii) na CVM; (iv) 
nas Bolsas de Valores, quando for o caso; e (v) na instituicao que liderou a 
colocacao dos CRI; 

publicar, nos orgaos da imprensa onde a Emissora deva efetuar suas publicacoes, 
anCincio comunicando aos Titulares de CRI que o relatorio se encontra a sua 
disposicao nos locais indicados no item (x) acima; 

notificar as Titulares de CRI, se possivel individualmente, no prazo maxima de 90 
(noventa) dias, da ciencia de qualquer inadimplemento, pela Emissora, de 
obrigacOes assumidas neste Termo de Securitizacao, indicando o local em que 
fornecera aos interessados maiores esclarecimentos. Comunicacao de igual tear 
deve ser enviada: (i) a CVM; (ii) as Bolsas de Valores, quando for o caso; (iii) ao 
Banco Central do Brasil, quando se tratar de instituicao por ele autorizada a 
funcionar; 

divulgar as informacees referidas na alinea (w), item (xi) acima em sua pagina na 
rede mundial de computadores tao logo delas tenha conhecimento. 

aa) verificar a vigencia das apolices dos Seguros e o cumprimento das obrigacees das 
Cedentes nos contratos de constituicao das Garantias; 

bb) monitorar, trimestralmente, o cumprimento, pela BR Malls, dos indices financeiros 
previstos na Clausula 4.1 (v) do Compromisso de Compra e Venda, nos termos das 
Clausula 10.4.1 e 10.4.2 abaixo; 

cc) verificar a regularidade da constituicao das Garantias, bem coma o valor dos bens 
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dados em garantia; e 

dd) acompanhar as hip6teses de reforco de garantia, nos termos dos contratos de 
constituicao das Garantias. 

	

10.4.1. 	 Para fins da Clausula 4.1(v) do Compromisso de Compra e Venda, 
a BR Malls encaminhara ao Agente Fiduciario, em ate 60 (sessenta) dias ap6s o 
encerramento de cada trimestre, exceto pelo Ultimo trimestre em que o respectivo 
relatorio sera entregue em ate 90 (noventa) dias, relatorio consolidado da 
mem6ria de calculo, devidamente auditado ou revisado, conforme o caso, por 
auditores independentes contratados pela BR Malls, compreendendo todas as 
rubricas necessarias para a obtencao de tais indices financeiros, sob pena de 
impossibilidade de verificacao e conferencia pelo Agente Fiduciario, podendo este 
solicitar a BR Malls e/ou aos seus auditores independentes todos os eventuais 
esclarecimentos adicionais que se facam necessarios. 

	

10.4.2. 	 Para fins da Clausula 4.1(v) do Compromisso de Compra e Venda, 
seguem abaixo descritos os indices financeiros, a serem verificados 
trimestralmente, corn base nas informacoes trimestrais consolidadas divulgadas 
regularnnente pela BR Malls ("Indices Financeiros"): (i) Divida Liquida/EBITDA 
Ajustado Anualizado igual ou inferior a 3,80 Wes inteiros e oitenta centesimos); e 
(ii) EBITDA Ajustado/Despesa Financeira Liquida, relativas aos 4 (quatro) 
trimestres imediatamente anteriores, acumulados, igual ou superior a 1,75 (urn 
inteiro e setenta e cinco centesimos). 

	

10.4.3. 	 Para os fins deste Termo, definem-se: (i) "Divida Liquida": o 
somatorio das dividas onerosas da BR Malls, em bases consolidadas, 
ressalvadas as dividas perpetuas da BR Malls (sem prazo de vencimento 
definido) menos as disponibilidades (somatOrio do caixa mais aplicacOes 
financeiras); (ii) "Despesa Financeira Liquida": a diferenca entre despesas 
financeiras e receitas financeiras conforme demonstrativo consolidado de 
resultado da BR Malls, excluidas: (a) quaisquer variacOes monetarias ou cambiais 
nao desennbolsadas pela BR Malls nos ultimos 12 (doze) meses, tais como, mas 
nao limitadas a, variacao cambial incidente sobre o montante principal de bonus 
perpetuos ja emitidos ou que venham a ser emitidos pela BR Malls; e (b) as 
despesas financeiras nao recorrentes relativas a emissoes de titulos e valores 
mobiliarios no mercado de capitais, internacional ou nacional, incluindo, mas nao 
se limitando a, comissoes, taxas e emolumentos; (iii) "EBITDA Aiustado": o lucro 
(prejuizo) operacional, adicionado da depreciacao e amortizacao e do resultado 
financeiro e excluido o resultado Propriedade para Investimento da BR Malls; (iv) 
"EBITDA Aiustado Anualizado": o EBITDA relativo ao trimestre em questao 
multiplicado por 4 (quatro); e (v) "Propriedade para Investimento": reavaliacao do 
valor de mercado, realizada atualmente a cada semestre, dos shoppings da BR 
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Malls. 

10.5. 0 Agente Fiduciario recebera coma remuneracao pelo desempenho dos deveres e 
atribuicOes que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo, (i) uma parcela a ser 
paga pela Cedente, no 5° (quinto) Dia Otil contado da data deste Termo, no valor de 
R$22.000,00 (vinte e dais mil reais), e (ii) parcelas anuais de R$22.000,00 (vinte e dais 
mil reais), as quais serao pagas pela Emissora, cam recursos do PatrimOnio Separado, 
nas mesmas datas em que foi paga a remuneracao prevista no item (i) acima dos anos 
subsequentes. 

10.5.1. 	A remuneracao definida na Clausula 10.5 acima, continuara sendo devida, 
mesmo apos o vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja atuando na 
cobranca de inadimplencia nao sanada, remuneracao esta que sera calculada 
proporcionalmente aos meses de atuacao do Agente Fiduciario. 

10.5.2. No caso de inadimplemento da Cedente, todas as despesas corn procedimentos 
legais, inclusive as administrativas, em que o Agente Fiduciario venha a incorrer para 
resguardar as interesses dos Titulares de CRI deverao ser previamente aprovadas e 
adiantadas pelos Titulares de CRI. Tais despesas incluem as gastos corn honorarios 
advocaticios, inclusive de terceiros, depOsitos, indenizagOes, custas e taxas judiciarias 
de acOes propostas pelo Agente Fiduciario, desde que relacionadas a solucao da 
inadimplencia e excussao das Garantias, enquanto representante dos Titulares de CRI. 
As eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia em 
acties judiciais sera() igualmente suportadas pelos investidores, bem como a 
remuneracao e as despesas reembolsaveis do Agente Fiduciario, na hip6tese de a 
Emissora permanecer em inadimplencia cam relacao ao pagamento destas par urn 
periodo superior a 10 (dez) dias corridos, podendo o Agente Fiduciario solicitar garantia 
aos Titulares de CRI para cobertura do risco de sucumbencia. 

10.5.3. A remuneracao nao inclui as despesas incorridas durante ou ap6s a prestagao 
dos servicos e que sejam consideradas necessarias ao exercicio da funcao do Agente 
Fiduciario, tais coma, par exempla, publicacOes em geral (exemplos: edital de 
convocagao de Assembleia de Titulares de CRI, ata da Assembleia de Titulares de CRI, 
anOncio comunicando que o relatorio anual do Agente Fiduciario encontra-se a 
disposicao, etc.), notificacoes, extragao de certidOes, despesas cam viagens e estadias, 
transportes e alimentacao de seus agentes, contratacao de especialistas tais coma 
auditoria e/ou fiscalizacao, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciario, bem 
coma custas e despesas cartorarias relacionadas aos termos de quitacao e 
acompanhamento das Garantias, despesas cam conference call ou contatos telefonicos, 
as quais sera° cobertas pelo Patrimonio Separado. 

10.5.4. Caso a Cedente e/ou a Emissora atrasem o pagamento de quaisquer das 
remuneracees previstas na Clausula 10.5 acima, estara sujeita a multa moratoria de 2% 
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(dois por cento) sobre o valor do debito, bem como a juros moratorios de 1% (urn) ao 
mes, ficando o valor do debito em atraso sujeito ao reajuste pelo IPCA/IBGE, o qual 
incidira desde a data de mora ate a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se 
necessario. 

10.5.5. As parcelas de remunerageo sera° atualizadas, anualmente pelo IPCA/IBGE, ou 
na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilizagao, as parcelas de 
remuneragao sera() atualizadas pelo indice que vier a substituf-lo, a partir da data de 
assinatura deste Termo, ate as datas de pagamento seguintes, calculadas pro rata die, 
se necessario. 

10.5.6. Os valores referidos acima sera° acrescidos dos impostos que incidem sobre a 
prestagao desses servigos, tais como impostos sobre servigos de qualquer natureza 
(ISS), Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquid° CSLL), Contribuigeo ao Programa de 
Integragao Social (PIS) e Contribuigao para Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS), excetuando-se o imposto de renda, nas aliquotas vigentes nas datas de cada 
pagamento. 

10.5.7. A remuneragao referida na Clausula 10.5, acima, nao inclui as despesas 
mencionadas na Clausula Decima Terceira abaixo. 

10.6. 0 Agente Fiduciario podera ser substituido nas hipoteses de ausencia ou impedimento 
temporario, renCincia, intervengao, liquidagao, falencia, ou qualquer outro caso de 
vacancia, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrencia de 
qualquer desses eventos, Assembleia de Titulares de CRI vinculados a este Termo, para 
que seja eleito o novo Agente Fiduciario. 

10.7. 0 Agente Fiduciario podera ser destituido: 

pelo voto de 2/3 (dois tergos) dos Titulares de CRI; 

por deliberagao em Assembleia de Titulares de CRI, na hipotese de 
descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei n° 9.514; e, 

nas hipoteses de descumprimento das incumbencias mencionadas na Clausula 
10.4 do presente Termo. 

10.8. 0 Agente Fiduciario substituto assumira integralmente os deveres, atribuigOes e 
responsabilidades constantes da legislagao aplicavel e deste Termo. 

10.9. A substituicao do Agente Fiduciario em carater permanente devera ser objeto de 
aditamento deste Termo. 
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10.10. Os Titulares de CRI poderao nomear substituto provisorio nos casos de vacancia por 
meio de voto da maioria absoluta destes. 

10.11 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo sabre a 
orientacao acerca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de definicao 
pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tao somente a agir em conformidade cam 
as instrucOes que lhe forem transmitidas pelos Titulares do CRI. Neste sentido, o Agente 
Fiduciario nao possui qualquer responsabilidade sabre o resultado ou sabre as efeitos 
juridicos decorrentes do estrito cumprimento das orientacOes dos Titulares do CRI a ele 
transmitidas conforme definidas pelos Titulares do CRI e reproduzidas perante a 
Emissora, independentemente de eventuais prejuizos que venham a ser causados em 
decorrencia disto aos Titulares do CRI ou a Emissora. A atuacao do Agente Fiduciario 
limita-se ao escopo da Instrucao CVM n.° 28 e dos artigos aplicaveis da Lei das 
Sociedades par Acoes, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer 
responsabilidade adicional que nao tenha decorrido da legislacao aplicavel. 

10.12. 	Sem prejuizo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, o Agente Fiduciario 
assumira que as documentos originais ou c6pias autenticadas de documentos 
encaminhados pela Emissora ou par terceiros a seu pedido nao foram objeto de fraude 
ou adulteracao. Nao sera ainda, sob qualquer hipOtese, responsavel pela elaboracao de 
documentos societarios da Emissora, que permanecerao sob obrigacao legal e 
regulamentar da Emissora elabora-los, nos termos da legislacao aplicavel. 

10.13. Os atos ou manifestacOes par parte do Agente Fiduciario, que criarem responsabilidade 
para as Titulares do CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigacoes para cam eles, bem 
coma aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigacoes assumidas neste 
instrumento, somente sera° validos quando previamente assim deliberado pelos 
Titulares do CRI reunidos em Assembleia de Titulares de CRI. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA LIQUIDAQA0 DO PATRIMONIO SEPARADO 

11.1. A ocorrencia de qualquer um dos eventos abaixo ensejara a assuncao imediata da 
administracao do PatrimOnio Separado pelo Agente Fiduciario ("Eventos de Liquidacao 
do Patrim6nio Separado"): 

pedido par parte da Emissora de qualquer piano de recuperacao judicial ou 
extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter 
sido requerida ou obtida homologacao judicial do referido piano; ou 
requerimento, pela Emissora, de recuperacao judicial, independentemente de 
deferimento do processamento da recuperacao ou de sua concessao pela juiz 
competente; 

pedido de falencia formulado par terceiros em face da Emissora e nao 
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devidamente elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo 
legal; 

C) decretacao de falencia ou apresentacao de pedido de autofalencia pela 
Emissora; 

inadimplemento ou mora, pela Emissora, observado o disposto na Clausula 
11.1.1, de qualquer das obrigacoes pecuniarias previstas neste Termo, sendo 
que, nesta hipotese, a liquidacao do Patrim6nio Separado ocorrera desde que tal 
inadimplemento perdure por mais de 5 (cinco) dias, contados da notificacao 
formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciario; e 

inadimplemento ou mora, pela Emissora, observado o disposto na Clausula 
11.1.1, de qualquer das obrigacoes nao pecuniarias previstas neste Termo, 
sendo que, nesta hipOtese, a liquidacao do Patrimonio Separado ocorrera desde 
que tal inadimplemento perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados da 
notificacao formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciario. 

	

11.1.1. 	Ajustam as partes, desde logo, que (i) nao estao inseridos no conceito de 
insolvencia da Emissora de que trata a Clausula anterior o inadimplemento e/ou mora 
da Emissora em decorrencia de inadimplemento e/ou mora da Devedora; e (ii) a 
liquidacao do Patrimonio Separado nao implica e/ou configura, conforme o caso, 
Evento de Resgate ou Vencimento Antecipado dos CRI, Evento de Recompra 
Compulsoria ou Evento de Multa Indenizatoria. 

	

11.1.2. 	A ocorrencia de qualquer dos eventos acima descritos devera ser 
prontamente comunicada, ao Agente Fiduciario, pela Emissora, em ate 1 (urn) Dia Otil 
a contar da ciencia da Emissora sobre tal evento. 

11.2. Verificada a ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Liquidacao do Patrim6nio 
Separado e assumida a administragao do PatrimOnio Separado pelo Agente Fiduciario 
este devera convocar, em ate 2 (dois) Dias Oteis contados da data em que tomar 
conhecimento do evento, Assembleia de Titulares de CRI para deliberarem sobre a 
eventual liquidacao do Patrimonio Separado. Tal Assembleia devera ser realizada no 
prazo de 20 (vinte) dias corridos a contar da data de publicacao do edital relativo a 
primeira convocacao, sendo que, na hip6tese de segunda convocacao, o respectivo 
edital devera ser publicado no primeiro Dia Otil imediatamente posterior a data indicada 
para a realizacao da Assembleia nos termos da primeira convocacao. 

11.3. Na Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Clausula 11.2. acima, os Titulares de 
CRI deverao deliberar: (a) pela liquidacao do Patrim6nio Separado, hip6tese na qual 
devera ser nomeado o liquidante e as formas de liquidacao; ou (b) pela nao liquidacao 
do Patrim6nio Separado, hipotese na qual devera ser deliberado a continuidade da 
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administracao do Patrimonio Separado por nova securitizadora, fixando as condicOes e 
termos para sua administracao, bem como sua remuneracao. 

11.3.1 A deliberacao pela nao declaracao da liquidagao do Patrimonio Separado devera 
ser tomada pelos Titulares de CRI que representem, no minim°, 2/3 (dois tercos) da 
totalidade dos CRI em Circulacao. 

11.4 A liquidacao do PatrimOnio Separado sera realizada mediante transferencia dos Creditos 
Imobiliarios integrante do Patrim6nio Separado ao Agente Fiduciario, na qualidade de 
representante dos Titulares de CRI, e/ou a instituicao administradora, conforme venha a 
ser aprovado pelos Titulares de CRI, para fins de extingao de toda e qualquer obrigagao 
da Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, cabera ao Agente Fiduciario e/ou a 
instituicao administradora, conforme venha a ser aprovado pelos Titulares de CRI: (a) 
administrar os Creditos !mob'liarios que integram o Patrim6nio Separado, (b) esgotar 
todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realizacao dos creditos oriundos dos 
Creditos Imobiliarios que Ihe foi transferida, (c) ratear os recursos obtidos entre os 
Titulares dos CRI na proporcao de CRI detidos, e (d) transferir os creditos oriundos dos 
Creditos Imobiliarios eventualmente nao realizados aos Titulares de CRI, na proporcao 
de CRI detidos. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA ASSEMBLEIA DE TITULARES DE CRI  

12.1. Os Titulares de CRI poderao, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia de Titulares 
de CRI, a fim de deliberarem sobre materia de interesse da comunhao dos Titulares de CRI. 

12.2. A Assembleia de Titulares de CRI podera ser convocada pelo Agente Fiduciario, pela 
Emissora ou por Titulares de CRI que representem, no minim, 10% (dez por cento) dos CRI 
em Circulacao. 

12.3. Devera ser convocada Assembleia de Titulares de CRI toda vez que a Emissora tiver de 
exercer ativamente seus direitos estabelecidos no Compromisso de Compra e Venda ou em 
qualquer outro Documento da Operacao, para que os Titulares de CRI deliberem sobre como a 
Emissora devera exercer seu direito frente a Devedora. 

12.3.1 A Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Clausula 12.3. acima devera 
ser realizada em data anterior aquela em que se encerra o prazo para a Emissora 
manifestar-se a Devedora, nos termos do Compromisso de Compra e Venda, desde que 
respeitados os 20 (vinte) dias de antecedencia para convocacao da referida Assembleia 
de Titulares de CRI. 

12.3.2 Somente ap6s a orientacao dos Titulares de CRI, a Emissora devera exercer seu 
direito e devera se manifestar conforme Ihe for orientado. Caso os Titulares de CRI nao 
comparecam a Assembleia de Titulares de CRI, ou nao cheguem a uma definicao sobre 
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a orientacao, a Emissora devera permanecer silente quanto ao exercicio do direito em 
questa°, sendo certo que o seu silencio nao sera interpretado como negligencia em 
relacao aos direitos dos Titulares de CRI, nao podendo ser imputada a Emissora 
qualquer responsabilizacao decorrente de ausencia de manifestacao. 

12.3.3 A Emissora nao prestara qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo sobre a 
orientacao definida pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tao somente a 
manifestar-se conforme assim instruida. Neste sentido, a Emissora nao possui qualquer 
responsabilidade sobre o resultado e efeitos juridicos decorrentes da orientacao dos 
Titulares de CRI por ela manifestado frente a Devedora, independentemente dos 
eventuais prejuizos causados aos Titulares de CRI ou a Emissora. 

12.4. Aplicar-se-6 a Assembleia de Titulares de CRI, no que couber, o disposto na Lei n.° 
9.514, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Acties, a respeito das assembleias 
gerais de acionistas. 

12.5. A Assembleia de Titulares de CRI instalar-se-6, em primeira convocacao, corn a 
presenca de Titulares de CRI que representem, no minim°, 2/3 (dois tercos) dos CRI em 
Circulacao e, em segunda convocacao, corn qualquer nOmero. 

12.6. Cada CRI correspondera a urn voto nas Assembleias de Titulares de CRI, sendo 
admitida a constituicao de mandatarios, Titulares de CRI ou nao. 

12.7. Para efeito da constituicao do quOrum de instalacao e/ou deliberacao a que se refere 
esta Clausula Decima Segunda, sera° considerados como "CRI em Circulacao" todos os CRI 
em circulacao no mercado, excluidos aqueles que a Emissora ou a BR Malls possuir em 
tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus controladores ou de qualquer de suas 
controladas ou coligadas, bem como dos respectivos diretores ou conselheiros e respectivos 
conjuge. Para efeitos de quorum de deliberacao nao serao computados, ainda, os votos em 
branco. 

12.8. Sera facultada a presenca dos representantes legais da Emissora nas Assembleias de 
Titulares de CRI. 

12.9. 0 Agente Fiduciario devera comparecer a Assembleia de Titulares de CRI e prestar aos 
Titulares de CRI as informacOes que Ihe forem solicitadas. 

12.10. A presid'encia da Assembleia de Titulares de CRI cabera ao Titular de CRI eleito pelos 
demais ou aquele que for designado pela CVM. 

12.11. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo, todas as deliberacoes sera° 
tomadas, em primeira convocacao ou em qualquer convocacao subsequente, por 50% 
(cinquenta por cento) mais urn dos CRI em Circulacao que sejam detidos pelos presentes em 
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tal Assembleia de Titulares de CRI. 

12.12. As propostas de alteracties feitas pela Emissora em relacao (i) as Datas de Vencimento; 
(ii) a Juros e/ou Atualizacao Monetaria dos CRI; (iii) ao prazo de vencimento dos CRI, inclusive 
no caso de renCincia ou perdao temporario, (iv) aos Eventos de Liquidacao do Patrimonio 
Separado; (v) aos Eventos de Recompra Compulsoria ou de Multa Indenizatoria; (vi) as 
Garantias que possam comprometer sua suficiencia, exequibilidade, validade ou liquidez; e/ou 
(vii) quoruns de deliberacao, deverao ser aprovadas seja em primeira convocacao da 
Assembleia de Titulares de CRI ou em qualquer convocacao subsequente, por Titulares de CRI 
que representem, no minim°, 2/3 (dois tercos) dos CRI em Circulacao. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO 

13.1. Sao despesas de responsabilidade do Patrimonio Separado: 

as despesas com a gestao, cobranca, realizacao, administracao, custodia e liquidacao 
do Patrimonio Separado, inclusive as referentes a sua transferencia para outra 
companhia securitizadora de creditos imobiliarios, na hipotese de o Agente Fiduciario vir 
a assumir a sua administracao; 

as despesas corn terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, bem como as 
despesas corn procedimentos legais incorridas para resguardar os interesses dos 
Titulares de CRI e realizacao dos Creditos Imobiliarios e suas Garantias integrantes do 
PatrimOnio Separado, incluindo, mas nao se limitando, a eventuais despesas, depositos 
e custas judiciais decorrentes da sucumbencia em aceies judiciais que deverao ser 
previamente aprovadas e pagas pelos mesmos Titulares de CRI; 

as despesas corn publicacOes, transporte, alimentacao, viagens e estadias, necessarias 
ao exercicio da funcao de Agente Fiduciario, durante ou apos a prestacao dos servicos, 
desde que em razao desta, serao pagas pela Emissora e reembolsadas pelo Patrimonio 
Separado, desde que, sempre que possivel, aprovadas previamente par ela; 

as eventuais tributos que, a partir da data de emissao dos CRI, venham a ser criados 
e/ou majorados ou que tenham sua base de calculo ou base de incidencia alterada, de 
forma a representar, de forma absoluta ou relativa, urn incremento da tributacao 
incidente sobre as CRI e/ou sobre os Creditos Imobiliarios e respectivas Garantias; 

as despesas previstas como de responsabilidade da Securitizadora na Escritura de 
Hipoteca Fracao Ideal Del Rey e no Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal 
Curitiba (conforme definidos no Anexo VII deste Termo); 

despesas relativas a publicacao em jornais de quaisquer avisos exigidos pela CVM no 
ambito desta emissao de CRI a partir da data de liquidacao dos CRI; e 
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g) demais despesas previstas em lei ou na regulamentacao em vigor. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAVEL 

14.1. Os Titulares de CRI nao devem considerar unicamente as informacOes contidas abaixo 
para fins de avaliar o tratamento tributario de seu investimento em CRI, devendo consultar seus 
pr6prios assessores quanto A tributacao especifica A qual estarao sujeitos, especialmente 
quanto a outros tributos eventualmente aplicaveis a esse investimento ou a ganhos porventura 
auferidos em operacoes com CRI. 

Imposto de Renda 

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas juridicas nao-financeiras 
estao sujeitos a incidencia do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser calculado com 
base na aplicacao de aliquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicacao geradora dos 
rendimentos tributaveis: (a) ate 180 dias: aliquota de 22,5%; (b) de 181 a 360 dias: aliquota de 
20%; (c) de 361 a 720 dias: aliquota de 17,5% e (d) acima de 720 dias: aliquota de 15%. Este 
prazo de aplicacao e contado da data em que o respectivo_titular de CRI efetuou o 
investimento, ate a data do resgate (artigo 10  da Lei n.° 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e 
artigo 65 da Lei n.° 8.981, de 20 de janeiro de 1995). 

Nao obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de investidor, conforme sua 
qualificacao como pessoa fisica, pessoa juridica, inclusive isenta, fundo de investimento, 
instituicao financeira, sociedade de seguro, de previdencia privada, de capitalizacao, corretora 
de titulos, valores mobiliarios e cambio, distribuidora de titulos e valores mobiliarios, sociedade 
de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro. 

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas juridicas nao-financeiras tributadas com 
base no lucro real, presumido ou arbitrado, e considerado antecipacao do imposto de renda 
devido, gerando o direito a ser deduzido do Imposto de Renda da Pessoa Juridica ("IRPJ") 
apurado em cada period° de apuracao (artigo 76, I da Lei n.° 8.981, de 20 de janeiro de 1995). 
O rendimento tambern devera ser computado na base de calculo do IRPJ e da Contribuicao 
Social sobre o Lucro Liquido ("CSLL"). As aliquotas do IRPJ correspondem a 15% e adicional 
de 10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a 
R$ 240.000,00 por ano; a aliquota da CSLL, para pessoas juridicas nao-financeiras, 
corresponde a 9%. 

Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas juridicas nao-financeiras nao integram 
atualmente a base de calculo da Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social 
("COFINS") e da Contribuicao ao Programa de Integracao Social ("PIS"), caso a respectiva 
pessoa juridica apure essas contribuicOes pela sistematica curnulativa. Por outro lado, no caso 
de pessoa juridica tributada de acordo corn a sisternatica nao-cumulativa, tais contribuicoes 
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incidem atualmente A aliquota zero sobre receitas financeiras (como o seriam as receitas 
reconhecidas por conta dos rendimentos em CRI). 

Corn relacao aos investimentos em CRI realizados por instituicoes financeiras, fundos de 
investimento, seguradoras, entidades de previdencia privada fechadas, entidades de 
previdencia complementar abertas, sociedades de capitalizacao, corretoras e distribuidoras de 
titulos e valores mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de retencao 
do IRRF de acordo corn as leis e normativos aplicaveis em cada caso. 

Nao obstante a isencao de retencao na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em 
CRI por essas entidades, via de regra e a excecao dos fundos de investimento, serao 
tributados pelo IRPJ, a aliquota de 15% e adicional de 10%; pela CSLL, a aliquota de 15%. As 
carteiras de fundos de investimentos estao isentas de imposto de renda (artigo 28, paragrafo 
10, da Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997).=Ademais, no caso das instituicees 
financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI estao potencialmente sujeitos 
a contribuicao ao PIS e a COFINS as aliquotas de 0,65% e 4%, respectivamente. 

Para as pessoas fisicas, desde 10  de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicacao 
em CRI estao isentos de imposto de renda (na fonte e na declaracao de ajuste anual), por forca 
do artigo 3°, inciso II, da Lei n.° 11.033/04. 

Pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, 
ou seja, o imposto nao e compensavel (art. 76, II, da Lei n.° 8.981, de 20 de janeiro de 1995). 
As entidades imunes estao dispensadas da retencao do imposto na fonte desde que declarem 
sua condicao a fonte pagadora (art. 71 da Lei n.° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, corn a 
redacao dada pela Lei n.° 9.065, de 20 de junho de 1995). 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

Ern relacao aos investidores residentes, domiciliados ou corn sede no exterior que investirem 
em CRI no pals de acordo corn as normas previstas na Resolucao CMN n.° 2.689, de 26 de 
janeiro de 2000, os rendimentos auferidos estao sujeitos a incidencia do IRRF a aliquota de 
15%. Excecao e feita para o caso de investidor domiciliado em pals ou jurisdicao considerados 
como de tributacao favorecida, assim entendidos aqueles que WA° tributam a renda ou que a 
tributam a aliquota inferior a 20%. 

Impost° sobre Operacoes Financeiras — 10F 

Imposto sobre Opera goes de Cambio ("10F/Cambioll) 
Regra geral, as operacOes de cambio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados 
nos mercados financeiros e de capitais de acordo corn as normas e condicees do Conselho 
Monetario Nacional (Resoluck) CMN n.° 2.689), inclusive por meio de operacOes simultaneas, 
incluindo as operacOes de cambio relacionadas aos investimentos ern CRI, estao sujeitas a 
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incidencia do 10F/Cambio a aliquota de 0% (zero por cento) no ingresso e a aliquota zero no 
retorno, conforme Decreto n.° 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alteracOes posteriores. Em 
qualquer caso, a aliquota do 10F/Cambio pode ser majorada ate o percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento), a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, relativamente a operacOes de 
cambio ocorridas apos esta eventual alteracao. 

Imposto sobre Opera goes corn Thulos e Valores Mobiliarios ("10F/Titulos') 

As operacOes corn CRI estao sujeitas a aliquota zero do 10F/Titulos, conforme Decreto n.° 
6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alteracoes posteriores. Em qualquer caso, a aliquota do 
10FfTitulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, ate o percentual 
de 1,50% (urn inteiro e cinquenta centesimos por cento) ao dia, relativamente a operacoes 
ocorridas ap6s este eventual aumento. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA PUBLICIDADE 

15.1 Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI, bem como as convocacOes 
para as Assembleias de Titulares de CRI, deverao ser veiculados na forma de avisos no jornal 
"Diario do Comercio e IndOstria - DCI", obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares e 
encaminhados ao Agente Fiduciario em ate 3 (fres) Dias Oteis. Caso a Emissora altere seu 
jornal de publicacao ap6s a Data de Emissao, devera enviar notificagao ao Agente Fiduciario 
informando o novo veiculo e publicar, nos jornais anteriormente utilizados, aviso Titulares do 
CRI informando o novo veiculo. 

15.2 As demais informacees periodicas da Emissao e/ou da Emissora serao disponibilizadas 
ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de 
Informacties Peri6dicas e Eventuais da CVM. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO DO TERMO 

16.1 0 Termo sera entregue para Instituicao Custodiante, nos termos do Paragrafo Onico, do 
artigo 23 da Lei n.° 10.931, para registro, nos termos da declaragao constante do Anexo VI ao 
presente Termo. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO DESDOBRAMENTO DOS CRI  

17.1. Nos termos do artigo 16 da Instrucao CVM n.° 414, podera a Emissora, apOs decorridos 
18 (dezoito) meses da data de encerramento da distribuicao, propor o desdobramento dos CRI 
em valor nominal inferior a R$300.000,00 (trezentos mil reais), para CRI lastreados em 
Creditos Imobiliarios corn Regime Fiduciario, cujo orgao administrativo competente já tenha 
concedido o "habite-se", desde que, alem das demais exigencias regulamentares 
eventualmente aplicaveis, sejam atendidas as seguintes condicOes: (i) a Emissora esteja corn 
seu registro de companhia aberta devidamente regularizado na CVM; (ii) nao tenha ocorrido, 
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em nenhuma hipotese, o inadimplemento financeiro perante os Investidores; (iii) tal 
desdobramento seja aprovado em Assembleia de Titulares de CRI por maioria simples dos 
Titulares de CRI em Circulacao; e (iv) a presente Emissao passe a ser objeto de atualizacao do 
relatorio de classificaeao de risco por agencia de classificaeao de risco, a cada period° de 3 
(fres) meses, contado da data em que ocorrer o desdobramento. 

17.1.1. Na hipetese de desdobramento dos CRI, conforme previsto na Clausula 17.1, 
acima, os custos incorridos corn tal desdobramento sera() arcados pelo Investidor. 

17.2. Previamente ao desdobramento dos CRI de que trata a Clausula 17.1, acima, as 
demonstraeOes financeiras da Devedora deverao ser arquivadas perante a CVM, nos termos 
do inciso III do § 1° do artigo 50  da Instrueao CVM n.° 414. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA: RISCOS 

18.1. 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser analisados 
independentemente pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, 
credito, mercado, rentabilidade, regulamentacao especifica, que se relacionam tanto A 
Emissora, quanto a Devedora, a Cedente e aos proprios CRI objeto desta Emissao. 0 potencial 
Investidor deve ler cuidadosamente todas as informaeoes que estao descritas neste Termo, 
bem como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar 
necessaries antes de tomar uma decisao de investimento. Estao descritos no Anexo VI deste 
Termo os riscos relacionados, exclusivamente, aos CRI e A estrutura juridica da presente 
Emissao. 

CLAUSULA DECIMA NONA: DAs DISPOSIQOES GERAIS 

19.1. NA° se presume a renuncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo. 
Dessa forma, nenhum atraso, omissao ou liberalidade no exercicio de qualquer direito, 
faculdade ou remedio que caiba ao Agente Fiduciario e/ou aos Titulares de CRI em razao de 
qualquer inadimplemento das obrigacOes da Emissora, prejudicara tais direitos, faculdades ou 
remedies, ou sera interpretado como uma renOncia aos mesmos ou concordancia com tal 
inadimplemento, nem constituira novaeao ou modificaeao de quaisquer outras obrigagoes 
assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou 
atraso. 

19.2. 0 presente Termo de Securitizacao e firmado em cal-Ater irrevogavel e irretratavel, 
obrigando as partes por si e seus sucessores. 

19.3. As Partes concordam que qualquer alteraeao a este Termo apes a eventual emissao dos 
CRI dependera de previa aprovaeao dos Titulares de CRI reunidos em Assembleia de Titulares 
de CRI, sendo certo, todavia, que o presente Termo podera ser alterado, independentemente 
de Assembleia de Titulares de CRI, sempre que tal alteraeao decorrer exclusivamente (i) da 
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necessidade de atendimento a exigencias de adequagao a normas legais ou regulamentares, 
(ii) quando verificado erro de digitagao, desde que tais modificagees nao representem prejuizo 
aos Titulares de CRI, e (iii) em virtude da atualizagao dos dados cadastrais das Partes, tais 
como alteragao na razao social e enderego. 

19.4. Caso qualquer das disposigoes deste Termo venha a ser julgada ilegal, invalida ou 
ineficaz, prevalecerao todas as demais disposigOes nao afetadas por tal julgamento, 
comprometendo-se as partes, em boa-fe, a substituir a disposigao afetada por outra que, na 
medida do possivel, produza o mesmo efeito. 

CLAUSULA VIGESIMA: DAS NOTIFICACOES 

20.1 As comunicagees a serem enviadas por qualquer das partes conforme disposigOes 
deste Termo deverao ser encaminhadas para os enderegos constantes abaixo, ou para outros 
que as partes venham a indicar, por escrito, durante a vigencia deste Termo. 

Se para a Emissora: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcA0 

Rua Amauri, n° 255, 50  andar (parte), Jardim Europa 
Sao Paulo — SP, CEP 01448-000 
At.: Flavia Palacios 
Fax.: (11) 3127-2860 
Tel.: (11) 3127-2700 
E-mail: estruturacao@rbcapital.com  / servicing@rbcapital.com  

Se para o Agente Fiduciario: 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Av. das Americas, n.° 4.200, bloco 04 (Ed. Buenos Aires), sala 514 
22640-102 Rio de Janeiro, RJ 
At.: Marco Aurelio Ferreira // Nathalia Machado // Marcelle Santoro 
Tel.: (21) 3385-4566 
Fax: (21) 3385-4046 
E-mail: backoffice@pentagonotrustee.com.br  

20.2. As comunicagoes referentes a este Termo serao consideradas entregues quando 
recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pelo correio, sob protocolo, 
ou por telegrama nos enderegos acima. As comunicagoes feitas por fac-simile ou correio 
eletrOnico sera() consideradas recebidas na data de seu envio, desde que com confirmagao de 
recebimento. Os respectivos originais deverao ser encaminhados para os enderegos acima em 
ate 5 (cinco) Dias Oteis apos o envio da mensagem. A mudanga de qualquer dos enderegos 
acima devera ser comunicada a outra parte pela parte que tiver seu enderego alterado. 
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: Do FORO 

21.1. Foro: As Partes elegem o foro central da Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 
como competente para dirimir toda e qualquer disputa decorrente do presente Contrato, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 

21.2. Execucao Especifica: As Partes poderao, a seu criterio exclusivo, requerer a execucao 
especifica das obrigacees aqui assumidas pela outra Parte, conforme estabelecem os artigos 
497, 806 e 815 do Codigo de Processo Civil. 

Sao Paulo, 11 de dezembro de 2013. 

[Restante da pagina intencionalmente deixado em branco] 
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ANEXO I — TABELA DE AMORTIZADA0 DOS CRI 

- 	..--, ''''•'- ', -s ', ' J',,  ,,, 	‘,, IR, ;f: 	',,•:' rniii :‘ il.- ,•:4;,,,%.:::t. - 	It.,';,...: ,,,,,, -,..4‘41"..,:k , ',,,z  , 	, 	,,,,,:! 	'11 Air\ 

1 15/01/14 17/01/14 19/12/2013 -- 4.304.680,00 (4.304.680,00) 564.304.680,00 -0,7686928579% 

2 17/02/14 19/02/14 19/01/2014 -- 4.618.768,16 (4.618.768,16) 568.923.448,17 -0,8184883676% 

3 17/03/14 19/03/14 19/02/2014 -- 3.948.588,75 (3.948.588,75) 572.872.036,92 -0,6940457045% 

4 15/04/14 17/04/14 19/03/2014 -- 4.118.502,78 (4.118.502,78) 576.990.539,70 -0,7189219429% 

5 15/05/14 19/05/14 19/04/2014 -- 4.578.925,02 (4.578.925,02) 581.569.464,72 -0,7935875377% 

6 16/06/14 18/06/14 19/05/2014 -- 4.325.738,84 (4.325.738,84) 585.895.203,56 -0,7438043268% 

7 15/07/14 17/07/14 19/06/2014 -- 4.212.129,18 (4.212.129,18) 590.107.332,74 -0,7189219429% 

8 15/08/14 19/08/14 19/07/2014 -- 4.829.959,88 (4.829.959,88) 594.937.292,62 -0,8184883676% 

9 15/09/14 17/09/14 19/08/2014 -- 4.277.134,74 (4.277.134,74) 599.214.427,36 -0,7189219429% 

10 15/10/14 17/10/14 19/09/2014 -- 4.456.982,84 (4.456.982,84) 603.671.410,20 -0,7438043268% 

11 17/11/14 19/11/14 19/10/2014 -- 4.940.980,27 (4.940.980,27) 608.612.390,47 -0,8184883676% 

12 15/12/14 17/12/14 19/11/2014 -- 4.224.048,15 (4.224.048,15) 612.836.438,62 -0,6940457045% 

13 15/01/15 19/01/15 19/12/2014 -- 5.015.994,96 (5.015.994,96) 617.852.433,59 -0,8184883676% 

14 18/02/15 20/02/15 19/01/2015 -- 4.903.199,91 (4.903.199,91) 622.755.633,50 -0,7935875377% 

15 16/03/15 18/03/15 19/02/2015 5.303.026,95 4.738.108,07 4.012.487,15 1.290.539,80 621.465.093,70 0,2072305301% 

16 15/04/15 17/04/15 19/03/2015 9.874.892,56 8.757.802,77 4.622.484,26 5.252.408,30 616.212.685,40 0,8451654568% 

17 15/05/15 19/05/15 19/04/2015 5.545.543,86 4.879.485,40 4.890.187,08 655.356,78 615.557.328,62 0,1063523678% 

18 15/06/15 17/06/15 19/05/2015 4.986.287,62 4.356.082,89 4.425.376,71 560.910,91 614.996.417,71 0,0911224489% 
19 15/07/15 17/07/15 19/06/2015 5.339.592,65 765.222,69 614.231.195,02 0,1244271778% 
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4.630.294,23 4.574.369,97 

20 17/08/15 19/08/15 19/07/2015 5.422.083,68 4.663.655,88 5.027.410,88 394.672,80 613.836.522,22 0,0642547628% 

21 15/09/15 17/09/15 19/08/2015 6.130.638,65 5.235.461,03 4.413.005,45 1.717.633,19 612.118.889,03 0,2798193219% 

22 15/10/15 19/10/15 19/09/2015 6.011.839,40 5.093.586,42 4.857.699,22 1.154.140,18 610.964.748,85 0,1885483682% 

23 16/11/15 18/11/15 19/10/2015 6.085.871,29 5.118.240,94 4.544.382,24 1.541.489,06 609.423.259,79 0,2523040911% 

24 15/12/15 17/12/15 19/11/2015 5.729.101,34 4.783.804,23 4.381.277,54 1.347.823,80 608.075.436,00 0,2211638260% 

25 15/01/16 19/01/16 19/12/2015 5.708.863,15 4.728.205,51 4.977.026,71 731.836,44 607.343.599,55 0,1203529032% 

26 15/02/16 17/02/16 19/01/2016 5.877.811,84 4.833.384,26 4.366.326,41 1.511.485,44 605.832.114,12 0,2488682583% 

27 15/03/16 17/03/16 19/02/2016 5.756.854,04 4.700.129,17 4.355.460,01 1.401.394,03 604.430.720,08 0,2313172248% 

28 15/04/16 19/04/16 19/03/2016 10.670.720,69 8.641.281,36 4.947.195,13 5.723.525,56 598.707.194,52 0,9469283028% 

29 16/05/16 18/05/16 19/04/2016 5.984.044,83 4.811.363,43 4.304.237,40 1.679.807,43 597.027.387,09 0,2805724481% 

30 15/06/16 17/06/16 19/05/2016 5.365.869,38 4.282.477,35 4.440.715,54 925.153,84 596.102.233,25 0,1549600341% 

31 15/07/16 19/07/16 19/06/2016 5.751.195,96 4.553.865,93 4.730.593,04 1.020.602,93 595.081.630,32 0,1712127331% 

32 15/08/16 17/08/16 19/07/2016 5.843.670,29 4.594.060,51 4.278.172,42 1.565.497,87 593.516.132,45 0,2630727942% 

33 15/09/16 19/09/16 19/08/2016 6.596.092,49 5.143.485,99 4.857.860,50 1.738.231,98 591.777.900,46 0,2928702169% 

34 17/10/16 19/10/16 19/09/2016 6.465.532,15 5.004.454,60 4.401.669,63 2.063.862,52 589.714.037,94 0,3487562686% 

35 16/11/16 18/11/16 19/10/2016 6.551.936,98 5.033.891,41 4.386.318,53 2.165.618,45 587.548.419,48 0,3672319657% 

36 15/12/16 19/12/16 19/11/2016 6.163.731,49 4.699.506,10 4.516.442,74 1.647.288,75 585.901.130,73 0,2803664682% 

37 16/01/17 18/01/17 19/12/2016 6.161.509,58 4.663.127,47 4.357.957,96 1.803.551,61 584.097.579,12 0,3078252488% 

38 15/02/17 17/02/17 19/01/2017 6.329.384,10 4.754.811,06 4.344.543,07 1.984.841,03 582.112.738,09 0,3398132609% 

39 15/03/17 17/03/17 19/02/2017 6.199.578,53 4.625.196,49 4.040.128,45 2.159.450,08 579.953.288,01 0,3709676723% 

40 17/04/17 19/04/17 19/03/2017 11.441.115,81 8.466.350,08 4.746.850,20 6.694.265,61 573.259.022,40 1,1542766893% 
41 15/05/17 17/05/17 19/04/2017 6.407.966,61 2.429.286,99 570.829.735,41 0,4237677723% 
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4.709.169,15 3.978.679,62 

42 16/06/17 20/06/17 19/05/2017 5.731.296,37 4.176.663,22 4.814.351,44 916.944,93 569.912.790,48 0,1606337014% 

43 17/07/17 19/07/17 19/06/2017 6.146.653,28 4.447.379,99 4.097.228,11 2.049.425,17 567.863.365,30 0,3596032950% 

44 15/08/17 17/08/17 19/07/2017 6.251.524,87 4.490.972,71 4.082.494,34 2.169.030,53 565.694.334,78 0,3819634548% 

45 15/09/17 19/09/17 19/08/2017 7.043.538,03 5.018.860,63 4.630.142,33 2.413.395,70 563.280.939,07 0,4266253974% 

46 16/10/17 18/10/17 19/09/2017 6.903.077,18 4.883.665,75 4.049.550,27 2.853.526,91 560.427.412,16 0,5065903551% 

47 16/11/17 20/11/17 19/10/2017 6.973.365,89 4.893.340,92 4.587.033,18 2.386.332,71 558.041.079,45 0,4258058511% 

48 15/12/17 19/12/17 19/11/2017 6.580.943,40 4.585.008,11 4.011.879,77 2.569.063,62 555.472.015,82 0,4603717753% 

49 15/01/18 17/01/18 19/12/2017 6.597.906,04 4.564.014,45 3.993.410,21 2.604.495,83 552.867.519,99 0,4688797561% 

50 15/02/18 19/02/18 19/01/2018 6.764.431,48 4.641.218,40 4.525.156,34 2.239.275,14 550.628.244,85 0,4050292454% 

51 15/03/18 19/03/18 19/02/2018 6.625.553,03 4.514.597,61 3.821.611,68 2.803.941,35 547.824.303,50 0,5092258479% 

52 16/04/18 18/04/18 19/03/2018 12.175.133,28 8.234.785,48 4.074.740,87 8.100.392,41 539.723.911,09 1,4786478725% 

53 15/05/18 17/05/18 19/04/2018 6.861.537,04 4.607.750,01 3.880.193,63 2.981.343,41 536.742.567,68 0,5523830520% 

54 15/06/18 19/06/18 19/05/2018 6.122.447,95 4.078.048,79 4.393.175,48 1.729.272,47 535.013.295,20 0,3221791185% 

55 16/07/18 18/07/18 19/06/2018 6.569.789,80 4.344.779,31 3.846.327,98 2.723.461,83 532.289.833,38 0,5090456353% 

56 15/08/18 17/08/18 19/07/2018 6.687.938,47 4.390.259,27 3.959.194,81 2.728.743,66 529.561.089,72 0,5126424528% 

57 17/09/18 19/09/18 19/08/2018 7.521.553,26 4.897.396,35 4.334.395,92 3.187.157,34 526.373.932,38 0,6018488515% 

58 15/10/18 17/10/18 19/09/2018 7.344.677,18 4.749.267,59 3.653.275,67 3.691.401,51 522.682.530,87 0,7012888141% 

59 16/11/18 20/11/18 19/10/2018 7.422.137,71 4.759.216,66 4.408.280,16 3.013.857,55 519.668.673,32 0,5766134076% 

60 17/12/18 19/12/18 19/11/2018 7.026.591,53 4.473.424,45 3.736.012,12 3.290.579,40 516.378.093,92 0,6332071897% 

61 15/01/19 17/01/19 19/12/2018 7.063.998,15 4.465.138,23 3.712.355,43 3.351.642,73 513.026.451,19 0,6490675662% 

62 15/02/19 19/02/19 19/01/2019 7.226.990,45 4.531.078,96 4.199.061,83 3.027.928,63 509.998.522,56 0,5902090660% 
63 15/03/19 19/03/19 19/02/2019 7.052.405,51 3.512.782,67 506.485.739,89 0,6887829113% 
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4.391.143,56 3.539.622,84 

64 15/04/19 17/04/19 19/03/2019 12.954.483,38 8.008.466,98 3.641.237,12 9.313.246,26 497.172.493,63 1,8387973299% 

65 15/05/19 17/05/19 19/04/2019 7.346.819,66 4.508.274,21 3.697,990,52 3.648.829,14 493.523.664,49 0,7339161338% 

66 17/06/19 19/06/19 19/05/2019 6.539.272,26 3.980.156,80 4.039.433,79 2.499.838,47 491.023.826,02 0,5065285926% 

67 15/07/19 17/07/19 19/06/2019 6.994.253,65 4.227.740,77 3.407.929,77 3.586.323,87 487.437.502,14 0,7303767523% 

68 15/08/19 19/08/19 19/07/2019 7.154.510,36 4.289.500,35 3.989.619,25 3.164.891,10 484.272.611,04 0,6492916712% 

69 16/09/19 18/09/19 19/08/2019 8.003.651,78 4.763.176,00 3.602.040,63 4.401.611,14 479.870.999,89 0,9089118491% 

70 15/10/19 17/10/19 19/09/2019 7.812.926,94 4.616.481,91 3.449.897,92 4.363.029,02 475.507.970,87 0,9092087292% 

71 18/11/19 20/11/19 19/10/2019 7.898.185,50 4.627.828,38 4.010.412,11 3.887.773,39 471.620.197,48 0,8176042522% 

72 16/12/19 18/12/19 19/11/2019 7.501.310,56 4.364.990,18 3.273.259,72 4.228.050,84 467.392.146,65 0,8964948613% 

73 15/01/20 17/01/20 19/12/2019 7.561.287,48 4.367.405,62 3.476.483,01 4.084.804,47 463.307.342,18 0,8739565898% 

74 17/02/20 19/02/20 19/01/2020 7.692.366,35 4.407.045,72 3.792.116,70 3.900.249,64 459.407.092,54 0,8418277217% 

75 16/03/20 18/03/20 19/02/2020 7.505.209,54 4.270.184,39 3.188.495,19 4.316.714,35 455.090.378,19 0,9396272762% 

76 15/04/20 17/04/20 19/03/2020 13.781.050,34 7.783.013,41 3.384.981,92 10.396.068,42 444.694.309,77 2,2843964445% 

77 15/05/20 19/05/20 19/04/2020 7.833.074,26 4.388.992,11 3.529.038,62 4.304.035,64 440.390.274,13 0,9678638878% 

78 15/06/20 17/06/20 19/05/2020 6.984.634,31 3.885.663,26 3.166.062,32 3.818.572,00 436.571.702,14 0,8670881761% 

79 15/07/20 17/07/20 19/06/2020 7.444.137,20 4.110.716,34 3.247.239,21 4.196.897,99 432.374.804,15 0,9613307428% 

80 17/08/20 19/08/20 19/07/2020 7.651.962,70 4.191.175,08 3.538.937,48 4.113.025,22 428.261.778,93 0,9512638529% 

81 15/09/20 17/09/20 19/08/2020 8.515.935,36 4.631.100,94 3.078.867,90 5.437.067,45 422.824.711,48 1,2695663541% 

82 15/10/20 19/10/20 19/09/2020 8.311.303,63 4.484.232,64 3.355.484,22 4.955.819,42 417.868.892,06 1,1720742149% 

83 16/11/20 18/11/20 19/10/2020 8.406.546,14 4.502.132,18 3.108.126,90 5.298.419,24 412.570.472,82 1,2679621151% 

84 15/12/20 17/12/20 19/11/2020 8.008.825,51 4.258.517,18 2.966.059,66 5.042.765,85 407.527.706,97 1,2222798730% 
85 15/01/21 19/01/21 19/12/2020 8.064.117,65 4,728.550,77 402.799.156,19 1,1603016661% 
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4.253.106,38 3.335.566,88 

86 17/02/21 19/02/21 19/01/2021 8.189.430,08 4.286.249,48 3.096.288,35 5.093.141,74 397.706.014,45 1,2644370428% 

87 15/03/21 17/03/21 19/02/2021 7.988.753,06 4.154.449,92 2.562.466,22 5.426.286,85 392.279.727,61 1,3643964761% 

88 15/04/21 19/04/21 19/03/2021 14.662.728,73 7.563.262,08 3.210.763,94 11.451.964,79 380.827.762,82 2,9193363775% 

89 17/05/21 19/05/21 19/04/2021 8.352.267,99 4.276.420,70 2.832.613,38 5.519.654,61 375.308.108,21 1,4493834605% 

90 15/06/21 17/06/21 19/05/2021 7.459.631,76 3.792.122,20 2.698.172,34 4.761.459,41 370.546.648,80 1,2686801348% 

91 15/07/21 19/07/21 19/06/2021 7.923.645,95 3.996.290,89 2.940.612,03 4.983.033,92 365.563.614,87 1,3447791088% 

92 16/08/21 18/08/21 19/07/2021 8.155.632,00 4.082.924,09 2.719.077,98 5.436.554,01 360.127.060,86 1,4871704373% 

93 15/09/21 17/09/21 19/08/2021 9.060.794,56 4.502.581,90 2.678.640,66 6.382.153,90 353.744.906,96 1,7721950372% 

94 15/10/21 19/10/21 19/09/2021 8.841.253,05 4.358.893,47 2.807.275,50 6.033.977,55 347.710.929,41 1,7057425946% 

95 16/11/21 18/11/21 19/10/2021 8.946.889,65 4.378.407,39 2.586.288,94 6.360.600,71 341.350.328,70 1,8292783385% 

96 15/12/21 17/12/21 19/11/2021 8.522.297,53 4.140.852,02 2.454.042,42 6.068.255,11 335.282.073,58 1,7777206007% 

97 17/01/22 19/01/22 19/12/2021 8.599.642,69 4.144.510,50 2.744.244,77 5.855.397,92 329.426.675,66 1,7464094815% 

98 15/02/22 17/02/22 19/01/2022 8.716.850,25 4.171.011,18 2.368.320,66 6.348.529,59 323.078.146,07 1,9271449642% 

99 15/03/22 17/03/22 19/02/2022 8.501.719,71 4.040.031,59 2.242.310,00 6.259.409,71 316.818.736,35 1,9374290059% 

100 18/04/22 20/04/22 19/03/2022 15.597.824,60 7.350.122,05 2.672.034,49 12.925.790,11 303.892.946,25 4,0798692200% 

101 16/05/22 18/05/22 19/04/2022 8.905.642,83 4.167.657,31 2.109.155,94 6.796.486,89 297.096.459,36 2,2364740513% 

102 15/06/22 20/06/22 19/05/2022 7.965.732,53 3.697.534,77 2.431.699,96 5.534.032,57 291.562.426,79 1,8627056622% 

103 15/07/22 19/07/22 19/06/2022 8.433.291,67 3.886.624,63 2.096.106,26 6.337.185,41 285.225.241,38 2,1735260874% 

104 15/08/22 17/08/22 19/07/2022 8.691.741,59 3.977.143,08 2.050.546,85 6.641.194,74 278.584.046,64 2,3284035835% 

105 15/09/22 19/09/22 19/08/2022 9.639.729,97 4.375.111,21 2.280.178,02 7.359.551,96 271.224.494,68 2,6417707851% 

106 17/10/22 19/10/22 19/09/2022 9.404.218,56 4.236.708,61 2.017.379,53 7.386.839,04 263.837.655,65 2,7235147202% 
107 16/11/22 18/11/22 19/10/2022 9.520.629,09 7.558.193,19 256.279.462,45 2,8647135959% 
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4.257.485,53 1.962.435,90 

108 15/12/22 19/12/22 19/11/2022 9.067.406,35 4.023.879,70 1.970.001,92 7.097.404,43 249.182.058,03 2,7694003880% 

109 16/01/23 18/01/23 19/12/2022 9.171.034,84 4.039.818,98 1.853.426,93 7.317.607,91 241.864.450,12 2,9366512037% 

110 15/02/23 17/02/23 19/01/2023 9.278.017,56 4.056.770,19 1.798.998,25 7.479.019,31 234.385.430,81 3,0922358825% 

111 15/03/23 17/03/23 19/02/2023 9.047.398,73 3.928.666,43 1.626.742,01 7.420.656,72 226.964.774,09 3,1660059637% 

112 17/04/23 19/04/23 19/03/2023 16.594.292,55 7.147.266,67 1.857.680,27 14.736.612,28 212.228.161,81 6,4929072533% 

113 15/05/23 17/05/23 19/04/2023 9.477.926,16 4.054.065,62 1.472.960,44 8.004.965,72 204.223.196,09 3,7718678106% 

114 15/06/23 19/06/23 19/05/2023 8.507.417,37 3.609.399,98 1.671.543,10 6.835.874,27 197.387.321,82 3,3472565293% 

115 17/07/23 19/07/23 19/06/2023 8.975.992,58 3.780.083,65 1.468.175,44 7.507.817,14 189.879.504,68 3,8035964368% 

116 15/08/23 17/08/23 19/07/2023 9.246.075,06 3.866.030,46 1.365.085,42 7.880.989,64 181.998.515,04 4,1505214864% 

117 15/09/23 19/09/23 19/08/2023 10.256.046,27 4.253.511,84 1.489.636,67 8.766.409,59 173.232.105,45 4,8167478680% 

118 16/10/23 18/10/23 19/09/2023 10.003.993,00 4.119.362,26 1.245.403,62 8.758.589,38 164.473.516,07 5,0559850669% 

119 16/11/23 20/11/23 19/10/2023 10.131.547,69 4.138.016,50 1.346.196,60 8.785.351,09 155.688.164,98 5,3414989223% 

120 15/12/23 19/12/23 19/11/2023 9.647.738,46 3.912.288,54 1.119.276,38 8.528.462,08 147.159.702,90 5,4779129024% 

121 15/01/24 17/01/24 19/12/2023 9.765.047,48 3.931.593,85 1.057.963,40 8.707.084,09 138.452.618,81 5,9167584030% 

122 15/02/24 19/02/24 19/01/2024 9.878.006,56 3.944.785,71 1.133.218,58 8.744.787,98 129.707.830,83 6,3160870916% 

123 15/03/24 19/03/24 19/02/2024 9.629.011,75 3.817.901,80 932.498,06 8.696.513,69 121.011.317,14 6,7046944150% 

124 15/04/24 17/04/24 19/03/2024 17.620.828,66 6.936.786,01 869.976,91 16.750.851,74 104.260.465,40 13,8423844474% 

125 15/05/24 17/05/24 19/04/2024 9.805.330,50 3.831.562,01 775.493,85 9.029.836,65 95.230.628,75 8,6608443704% 

126 17/06/24 19/06/24 19/05/2024 8.801.296,57 3.411.301,43 779.451,62 8.021.844,95 87.208.783,80 8,4235975933% 

127 15/07/24 17/07/24 19/06/2024 9.287.155,53 3.574.805,10 605.268,82 8.681.886,71 78.526.897,09 9,9552892829% 

128 15/08/24 19/08/24 19/07/2024 9.565.470,37 3.652.042,30 642.733,52 8.922.736,85 69.604.160,24 11,3626504804% 
129 16/09/24 18/09/24 19/08/2024 10.610.329,89 517.718,76 10.092.611,14 59.511.549,10 14,5000113562% 
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4.021.054,96 

130 15/10/24 17/10/24 19/09/2024 10.348.958,28 3.894.006,65 427.841,59 9.921.116,69 49.590.432,41 16,6709098346% 

131 18/11/24 20/11/24 19/10/2024 10.479.673,01 3.910.212,19 418.243,40 10.061.429,61 39.529.002,80 20,2890539967% 

132 16/12/24 18/12/24 19/11/2024 9.979.829,45 3.698.042,71 274.349,35 9.705.480,10 29.823.522,70 24,5528078541% 

133 15/01/25 17/01/25 19/12/2024 10.100.579,67 3.715.153,43 221.828,65 9.878.751,01 19.944.771,68 33,1240246666% 

134 17/02/25 19/02/25 19/01/2025 10.216.212,83 3.727.178,62 163.245,64 10.052.967,19 9.891.804,49 50,4040224211% 

135 17/03/25 19/03/25 19/02/2025 9.960.458,14 3.608.824,80 68.653,64 9.891.804,49 (0,00) 100,0000000000% 
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ANEXO II - DECLARA00 DO COORDENADOR LiDER 

BANCO !TAO BBA S.A., instituicao financeira corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 3.400, 3° ao 8°, 11° e 12° andares, CEP: 04538-
132, inscrita no CNPJ/MF sob no. 17.298.092/0001-30, neste ato representada na forma de seu 
Estatuto Social, para fins de atender o que preve o item 15 do anexo III da Instrucao CVM n.° 
414, na qualidade de coordenador lider da oferta pUblica dos certificados de recebiveis 
imobiliarios ("CRI") da 101a Serie da la  Emissao ("Emissao") da RB Capital Companhia de 
Securitizacao ("Emissora"), declara, para todos os fins e efeitos que, verificou, em conjunto 
corn a Emissora, corn a Pentagon° S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, na 
qualidade de agente fiduciario, e corn os assessores legais contratados para a Emissao, a 
legalidade e ausencia de vicios da operacao, alem de ter agido corn diligencia para assegurar a 
veracidade, consistencia, correcao e suficiencia das informacOes prestadas pela Emissora no 
Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 11 de dezembro de 2013. 

1. 	 2. 
Por: 	 Por: 
Cargo: 	 Cargo: 
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ANEXO III - DECLARACAO DA COMPANHIA SECURITIZADORA 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURMZACAO, sociedade anonima, corn sede na Cidade de Sao 
Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n.° 255, 5° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora"), 
para fins de atender o que prev8 o item 15 do anexo Ill da Instrucao CVM n.° 414, na qualidade 
de Emissora da oferta pOblica dos certificados de recebiveis imobiliarios ("CRI") da 101' Serie 
da 1' Emissao ("Emissao") da RB Capital Companhia de Securitizacao, declara, para todos os 
fins e efeitos que, verificou, em conjunto corn o Banco !tail BBA S.A., na qualidade de 
coordenador lider, corn a Pentagon° S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, na 
qualidade de agente fiduciario e corn os assessores legais contratados para a Emissao, a 
legalidade e ausencia de vicios da operacao, alem de ter agido corn diligencia para assegurar a 
veracidade, consistencia, correcao e suficioncia das informacties prestadas pela Emissora no 
Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da Emissao. 

sao Paulo, 11 de dezembro de 2013. 

1. 	 2. 
Por: 	 Por: 
Cargo: 	 Cargo: 
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ANEXO IV - DECLARACAO DO AGENTE FIDUCIARIO 

PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS, sociedade por acties corn 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Americas, n.° 4.200, 
bloco 4, sala 514, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 17.343.682/0001-38, neste ato representada 
na forma de seu Estatuto Social ("Aqente Fiduciario"), para fins de atender o que preve o item 
15 do anexo Ill da Instrucao CVM n.° 414, na qualidade de Agente Fiduciario no ambito da 
oferta pUblica dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios ("CRI") da 101a  Serie da la  Emissao 
("Emissao") da RB Capital Companhia de Securitizacao ("Emissora"), declara, para todos os 
fins e efeitos que, verificou, em conjunto corn a Emissora, corn o Banco 'tail BBA S.A., na 
qualidade de coordenador lider e corn os assessores legais contratados para a Emissao, a 
legalidade e ausencia de vicios da operacao, alem de ter agido corn diligencia para assegurar a 
veracidade, consistencia, correcao e suficiencia das informacOes prestadas pela Emissora no 
Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 11 de dezembro de 2013. 

1. 
Por: 
Cargo: 
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ANEXO V - DECLARA00 DE CUST°DIA 

PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, sociedade anonima, corn 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Americas, n.° 4.200, 
bloco 04 (Ed. Buenos Aires), sala 514, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 17.343.682/0001-38, 
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de Instituicao 
Custodiante ("Instituicao Custodiante"), nomeada nos termos do Instrumento Particular de 
Emissao de Cedula de Credito Imobiliario, Sem Garantia Real Imobiliaria, sob a Forma 
Escritural e Outras Avencas Serie "BR Malls", NOmero 001 ("CCI"), firmado em 11 de dezembro 
de 2013 entre a BR MALLS PARTICIPAgOES S.A., sociedade anonima corn sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afranio de Melo Franco, n.° 290, salas 
102, 103 e 104, Leblon, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 06.977.745/0001-91, a FASHION MALL 
S.A., sociedade anonima corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida Afranio de Melo Franco, n.° 290, salas 102, 103 e 104, Leblon, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 01.991.590/0001-24 e a Instituicao Custodiante, DECLARA, que em 11 de dezembro 
de 2013 procedeu (i) nos termos do §4° do artigo 18 da Lei n.° 10.931, a cust6dia do 
Instrumento Particular de Emissao de Cedulas de Credito Imobiliario, Sem Garantia Real 
Imobiliaria, sob a Forma Escritural e Outras Avencas, e (ii) nos termos paragrafo unico do 
artigo 23 da Lei n.° 10.931, o registro do Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 
101a Serie da 1a Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia 
de Securitizacao ("Securitizadora"), datado de 11 de dezembro de 2013, e sobre as quais a 
Securitizadora instituiu o REGIME FIDUCIARIO, conforme Clausula Nona do Termo de 
Securitizacao. 

Sao Paulo, 11 de dezembro de 2013. 

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

1. 
Por: 
Cargo: 
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ANEXO VI—  FATORES DE RISCO 

o investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser analisados 
independentemente pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, 
credito, mercado, rentabilidade, regulamentaceo especifica, entre outros, que se relacionam 
tanto a Emissora, quanto a Devedora, a Cedente e aos proprios CRI objeto desta Emisseo. 0 
potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informacoes que este° descritas neste 
Termo, bem coma consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar 
necessarios antes de tomar uma decisao de investimento. Este° descritos a seguir as riscos 
relacionados, exclusivamente, aos CRI e a estrutura juridica da presente Emissao: 

Direitos dos Credores da Emissora: a presente Emissao tern coma lastro as Creditos 
Imobiliarios, as quais constituem Patrim6nio Separado do patrimonio comum da Emissora. 
As Leis n.° 9.514 e n.° 10.931 possibilitam que as Creditos Imobiliarios sejam segregados 
dos demais ativos e passivos da Emissora. No entanto, como se trata de uma legislacao 
recente, ainda nao ha jurisprudencia firmada corn relacao ao tratamento dispensado aos 
demais credores da Emissora no que se refere a creditos trabalhistas, fiscais e 
previdenciarios, em face do que dispOe o artigo 76 da Medida Provisoria n.° 2.158-35/2001; 

Paqamento Condicionado e Descontinuidade: as fontes de recursos da Emissora para fins 
de pagamento aos Investidores decorrem direta ou indiretamente: (i) dos pagamentos dos 
Creditos Imobiliarios; e (ii) da liquidacao das Garantias. Os recebimentos oriundos das 
alineas acima podem ocorrer posteriormente as datas previstas para pagamento de juros e 
amortizacOes dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos 
CRI. ApOs o recebimento dos mencionados recursos e, se for o caso, depois de esgotados 
todos as meios legais cabiveis para a cobranca judicial ou extrajudicial dos Creditos 
Imobiliarios e Garantias, caso estes neo sejam suficientes, a Emissora neo dispora de 
quaisquer outras verbas para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos Investidores; 

Riscos Financeiros: ha tres especies de riscos financeiros geralmente identificados em 
operacOes de securitizacao no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possiveis 
descompassos entre as taxas de remuneraceo de ativos e passivos; (ii) risco de 
insuficiencia de garantia par acOmulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez; 

Risco Tributario: este pode ser definido coma o risco de perdas devido a criacao ou 
majoracao de tributos, nova interpretacao ou, ainda, interpretacao diferente que venha a se 
consolidar sabre a incidencia de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou as 
Investidores a novas recolhimentos, ainda que relativos a operacoes já realizadas; 

Risco de Resqate Antecipado, Amortizacao Extraordinaria ou Vencimento Antecipado: as 
CRI estarao sujeitos, na forma definida neste Termo, a eventos de resgate antecipado, 
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amortizacao extraordinaria ou vencimento antecipado. A ocorrencia destes eventos podera 
resultar em dificuldades de re-investimento por parte dos investidores a mesma taxa 
estabelecida como Juros dos CRI, bem como diminuir a expectativa de remuneracao a 
longo prazo dos Investidores; 

f) Risco em Funcao da Dispensa de Registro: a Emissao, distribuida nos termos da Instrucao 
CVM n.° 476, esta automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que 
as informacOes prestadas no ambito dos Documentos da Operagao nao foram objeto de 
analise pela referida autarquia federal; 

g Risco de Estrutura: a presente Emissao tern o carater de "operacao estruturada"; desta 
forma e pelas caracteristicas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, 
econOmico e juridic° considera um conjunto de rigores e obrigacees de parte a parte, 
estipulados atraves de contratos pUblicos ou privados tendo por diretriz a legislacao em 
vigor. No entanto, em razao da pouca maturidade e da falta de tradicao e jurisprudencia no 
mercado de capitais brasileiro no que tange a operacOes de CRI, em situacees de stress 
podera haver perdas por parte dos Investidores em razao do dispendio de tempo e recursos 
para eficacia do arcabouco contratual; 

Risco de Compensacao: embora esteja previsto no Compromisso de Compra e Venda, na 
Escritura de Emissao de CCI e no Contrato de Cessao a proibicao de compensacao dos 
Creditos Imobiliarios corn quaisquer creditos detidos pela Devedora contra a Cedente, a 
Emissora ou a Promitente Vendedora, a Devedora podera efetuar tais compensacOes, o 
que afetaria o pagamento dos Creditos Imobiliarios para o Patrimonio Separado e, 
consequentemente, o pagamento dos valores devidos aos Investidores em virtude dos CRI. 
Alern disso, os devedores dos direitos credit6rios cedidos no Ambito da Cessao Fiduciaria 
de Recebiveis podem compensar os valores devidos a tal titulo corn eventuais creditos 
detidos contra a respectiva Garantidora, o que afetaria o dep6sito dos recursos referentes 
aos referidos direitos credit6rios nas respectivas contas vinculadas, na forma prevista nos 
Contratos de Cessao Fiduciaria; 

Risco de nao Constituicao de Garantias: as Garantias ainda nao se encontram totalmente 
constituidas, ate a data de assinatura deste Termo, tendo em vista que os seus respectivos 
instrumentos possuem condicoes suspensivas, ou ainda nao foram registrados, arquivados 
ou averbados, conforme o caso, perante as entidades competentes nos termos previstos 
nesses instrumentos, razao pela qual existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de 
impossibilidade na completa constituicao de uma ou mais dessas Garantias, principalmente 
em decorrencia da burocracia e exigencias cartoriais. 

i) Risco de Alienacao Fiduciaria/Hipoteca sobre Diversas Matriculas Imobiliarias: a Alienacao 
Fiduciaria e a Hipoteca sera° constituidas sobre diversas matriculas imobiliarias. Sendo 
assim, em caso de excussao de apenas uma ou algumas das matriculas imobiliarias, existe 
o risco de a Emissora, na qualidade de fiduciaria, ser obrigada a dar quitacao das 
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Obrigacoes Garantidas no valor atribuido a totalidade das matriculas imobiliarias dadas em 
garantia, por forca do disposto na legislacao aplicavel; 

k) Risco da Administracao dos Direitos CreditOrios: A Devedora é a Unica responsavel pela 
apuracao dos valores dos recebiveis locaticios a serem direcionados para as respectivas 
contas vinculadas no ambito dos Contratos de Cessao Fiduciaria, o que podera impactar 
negativamente a eventual excussao da Cessao Fiduciaria de Recebiveis, 

I) Risco relativo a Guarda dos Documentos ComprobatOrios das Garantias pelas 
Garantidoras: Conforme previsto nas Garantias, os documentos comprobatorios das 
Garantias (exceto pelos proprios contratos de constituicao das Garantias) ficarao sob a 
guarda da respectiva Garantidora, de forma que caso seja necessaria a excussao das 
Garantias, as Garantidoras poderao se negar a apresentar os referidos documentos 
comprobatorios necessarios para a execucao, ou tardar na sua entrega, acarretando assim 
em demora ou ate mesmo em impossibilidade de excussao das Garantias, o que afetara 
negativamente os interesses dos titulares de CRI; 

Risco Relacionado a Ausencia de Classificacao de Risco: Os CRI, bem como a presente 
Oferta POblica Restrita nao foram objeto de classificacao de risco de modo que os Titulares 
dos CRI nao contarao corn uma analise de risco independente realizada por uma empresa 
de classificacao de risco (empresa de rating). Cabera aos potenciais investidores, antes de 
subscrever e integralizar os CRI, analisar todos os riscos envolvidos na presente Oferta 
POblica Restrita e na aquisicao dos CRI, inclusive, mas nao mas nao se limitando, aqueles 
riscos descritos no presente Termo de Securitizacao; 

Demais Riscos: Os CRI estao sujeitos as variacOes e condicOes dos mercados de atuacao 
da Cedente e da Devedora, que sao afetados principalmente pelas condicOes politicas e 
economicas nacionais e internacionais. Os CRI tambern poderao estar sujeitos a outros 
riscos advindos de motivos alheios ou exogenos, tais como moratoria, guerras, revolucOes, 
mudancas nas regras aplicaveis aos CRI, alteragao na politica econ6mica, decisoes 
judiciais etc; e 

Fatores de Risco Relacionados a Execucao das Garantias Compartilhadas em razao do 
Compartilhamento de Garantias: A execucao das Garantias Compartilhadas devera 
necessariamente ser realizada em favor do adimplemento das obrigacoes decorrentes da 
emissao (i) dos CRI Greenfields, lastreados nos creditos imobiliarios decorrentes da CCB 
Ecisa e da CCB Contagem; (ii) dos CRI Cuiaba, lastreados nos creditos imobiliarios 
decorrentes da CCB Cuiaba, (iii) dos CRI Mapa 4, lastreados nos creditos imobiliarios 
decorrentes do Compromisso de Compra e Venda Mapa 4; (iv) dos CRI Tambora 1, 
lastreados nos creditos imobiliarios decorrentes do Contrato de Locacao Atipico Tambora 1; 
e (v) dos CRI Tambora 2, lastreados nos creditos imobiliarios dos Contratos de Locacao 
Tambora 2, na proporcao estipulada no Anexo VIII deste Termo que contem a descricao 
das Novas ObrigacOes Garantidas, sem ordem de preferencia em sua execucao e corn 
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evento de vencimento antecipado cruzado entre as respectivas Novas Obrigacoes 
Garantidas. Assim, por conta do Compartilhamento de Garantias, ha o risco de vencimento 
antecipado cruzado dos instrumentos de divida que configuram como lastro dos CRI 
Greenfields, dos CRI Cuiaba, dos CRI Mapa 4, dos CRI Tambora 1 e dos CRI Tambora 2, 
bem como o risco de insuficiancia das Garantias Compartilhadas. 
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ANEXO VII  

GARANTIAS COMPARTILHADAS 

As seguintes garantias descritas e caracterizadas abaixo foram constituidas e sao 
compartilhadas entre si, de forma a assegurar toda e qualquer Obrigacao Garantida descrita e 
caracterizada no Anexo VIII deste Termo. 

Para fins deste Anexo VII, os termos definidos a seguir terao o significado a eles atribuidos 
abaixo, tendo por objeto a descricao das garantias constituidas no ambito dos (i) Certificados 
de Recebiveis Imobiliarios da 74 Serie da la Emissao da RB Capital Companhia de 
Securitizacao ("CRI Greenfields"); (ii) Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 114' Serie da 
la Emissao da RB Capital Companhia de Securitizacao ("CRI Cuiaba"); (iii) Certificados de 
Recebiveis Innobiliarios da 101a Serie da la Emissao da RB Capital Companhia de 
Securitizacao ("CRI Mapa 4"); (iv) Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 129a Serie da la 
Emissao da Brazilian Securities Companhia de Securitizacao ("CRI Tambore 1"); e (v) 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 207' Serie da la Emissao da Brazilian Securities 
Companhia de Securitizacao ("CRI Tambore 2") (em conjunto, as "Garantias Compartilhadas"): 

"Alienacao Fiduciaria de Imoveis": a Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Campo Grande, a 
Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Caxias, a Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba e a 
Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Tambore, quando mencionadas em conjunto; 

"Cessao Fiduciaria de Recebiveis": a Cessao Fiduciaria Greenfields, a Cessao Fiduciaria 
Fracao Ideal Del Rey, a Cessao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba, a Cessao Fiduciaria 
Recebiveis Locaticios Area em Expansao, a Cessao Fiduciaria de Recebiveis Sob Condicao 
Suspensiva e a Cessao Fiduciaria Conta Vinculada, quando mencionadas em conjunto; 

"Contratos de Alienacao Fiduciaria de Imoveis": o Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao 
Ideal Campo Grande, o Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Caxias, o Contrato de 
Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba e o Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal 
Tambore, quando mencionados em conjunto. 

"Contratos de Cessao Fiduciaria de Recebiveis": o Contrato de Cessao Fiduciaria Greenfields, 
o Contrato de Cessao Fiduciaria Fracao Ideal Del Rey, o Contrato de Cessao Fiduciaria Fracao 
Ideal Curitiba, o Contrato de Cessao Fiduciaria Recebiveis Locaticios Area em Expansao, o 
Contrato de Contrato de Cessao Fiduciaria de Recebiveis Sob Condicao Suspensiva e o 
Contrato de Cessao Fiduciaria Conta Vinculada, quando mencionados em conjunto; 

"Garantias Compartilhadas": a Alienacao Fiduciaria de Acoes, a Alienacao Fiduciaria de 
Imoveis, a Hipoteca Fracao Ideal Del Rey e a Cessao Fiduciaria de Recebiveis, quando 
mencionadas em conjunto; e 
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"Instrumentos de Garantia": o Contrato de Alienagao Fiduciaria de Aches, as Contratos de 
Alienagao Fiduciaria de Imoveis, os Contratos de Cessao Fiduciaria de Recebiveis e a 
Escritura de Hipoteca Fragao Ideal Del Rey, quando mencionados em conjunto. 

GARANTIAS COMPARTILHADAS 

Alienagao fiduciaria da totalidade de aches da Fashion Mall S.A. ("Fashion Mall") de 
titularidade da BR Malls Participagoes S.A. ("BR Malls"), na qualidade de sucessora por 
incorporagao da Ecisa Engenharia, Comercio e IndOstria Ltda. ("Ecisa Engenharia"), 
constituida por meio do "Instrumento Particular de Alienagao Fiduciaria de Agoes", celebrado 
em 14 de dezembro de 2012, entre a BR Malls, na qualidade de sucessora por incorporagao 
da Ecisa Engenharia, por sua vez, na qualidade de fiduciante e sucessora por incorporagao da 
Ecisa Participaghes Ltda. ("Ecisa Participaghes"), a RB Capital Companhia de Securitizagao 
("RB Capital"), a Fashion Mall S.A. ("Fashion Mall"), a Contagem Empreendimentos 
Imobiliarios e Participagoes Ltda. ("Contagem") e a BR Malls, conforme posteriormente 
aditado em 8 de outubro de 2014 e nesta data ("Contrato de Alienacao Fiduciaria de Aches" e 
"Alienacao Fiduciaria de Aches", respectivamente); 

2 	Alienagao fiduciaria da tack:,  ideal de (i) 69,37% (sessenta e nove inteiros e trinta e 
sete centesimos por cento) das matriculas 241.355 a 241.519 do 1° Oficio de Registro de 
Imoveis da Comarca de Campo Grande, MS ("1° RGI Campo Grande"), sendo que as imoveis 
objeto de tais matriculas sao 65,5% de propriedade da BR Malls, na qualidade de sucessora 
por incorporagao da Ecisa Engenharia e 3,87% de propriedade da CG Participagoes Ltda. 
("CG Participaches"); e (ii) 69,16% (sessenta e nove inteiros e dezesseis centesimos por 
cento) das matriculas 241.354 e 241.523 do 1° RGI Campo Grande, sendo que (ii.a) o imOvel 
objeto da matricula 241.354 e 65,5% de propriedade da BR Malls, na qualidade de sucessora 
por incorporagao da Ecisa Engenharia e 3,66% de propriedade da CG Participaghes, e (ii.b) o 
imovel objeto da matricula 241.523 e 64% de propriedade da BR Malls, na qualidade de 
sucessora por incorporagao da Ecisa Engenharia e 5,16% da CG Participagoes (as fraghes 
ideais (i) e (ii), em conjunto, a "Fragao Ideal lmOvel Campo Grande"), do ennpreendimento 
comercial denominado "Shopping Center Campo Grande", localizado na Cidade de Campo 
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, na Avenida Afonso Pena, 4.909 — Santa Fe, 
CEP79031-900, constituida por meio do "Contrato de Alienagao Fiduciaria de Imovel em 
Garantia e Outras Avengas", celebrado entre a BR Malls, na qualidade de sucessora por 
incorporagao da Ecisa Engenharia, por sua vez na qualidade de fiduciante e sucessora por 
incorporagao da Ecisa Participaghes, a CG Participagoes, a RB Capital, a Contagem, a 
Fashion Mall e a BR Malls, em 13 de janeiro de 2014, conforme posteriormente aditado em 08 
de outubro de 2014 e nesta data ("Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Campo 
Grande" e "Alienagao Fiduciaria Fragao Ideal Campo Grande", respectivamente); 

3 	Alienagao fiduciaria da fragao ideal de 24,50175% do terreno, equivalente a 45,50% 
(quarenta e cinco inteiros e cinquenta centesimos por cento) das benfeitorias, as quais 
configuram o empreendimento denominado "Shopping Center Caxias" construido em parcela 
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do imovel objeto da matricula n.°  48.532 do 1° Oficio de Registro de Imoveis da Comarca de 
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul ("Fracao Ideal Caxias"), localizado na Cidade de 
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na RSC 453 — KM 3,5, 2.780 — Distrito Industrial, 
CEP 95110-900, constituida por meio do "Contrato de Alienagao Fiduciaria de ImOvel em 
Garantia e Outras Avengas", celebrado entre a BR Malls, na qualidade de sucessora por 
incorporacao da Ecisa Engenharia, a RB Capital, a Contagem, a Fashion Mall e a BR Malls, 
em 13 de janeiro de 2014, conforme posteriormente aditado em 08 de outubro de 2014 e 
nesta data ("Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Caxias" e "Alienacao Fiduciaria  
Fracao Ideal Caxias", respectivamente); 

4 	Cessao fiducikia de direitos creditOrios decorrentes da exploracao comercial (i) do 
empreendimento comercial denominado "Plaza Shopping Nitercir, localizado Cidade de 
Niteroi, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de novembro, n.° 08, Centro, descrito e 
caracterizado na matricula n.° 8.729, do 2° Oficio de Registro de Imoveis da Primeira 
Circunscricao de Niter6i - RJ ("Niteroi Plaza Shopping"), limitados a 42% (quarenta e dois por 
cento) do total de recebiveis locaticios do Niteroi Plaza Shopping; (ii) da Fracao Ideal Caxias; 
e (iii) da Fracao Ideal Campo Grande, constituida por meio do "Instrumento Particular de 
Cessao Fiduciaria de Direitos Credit&los e Outras Avengas", celebrado entre a BR Malls, na 
qualidade de sucessora por incorporacao da Ecisa Engenharia, por sua vez, na qualidade de 
fiduciante e sucessora por incorporacao da Ecisa Participacoes, a CG ParticipacOes, a 
Fashion Mall, a Capim Dourado, o Consorcio Niteroi Plaza, o Consorcio Empreendedor do 
Shopping Campo Grande — Fase I, Cons6rcio Empreendedor do Shopping Campo Grande — 
Fase II, a BR Malls Administracao e Comercializacao Ltda. ("BR Malls Administracao"), a RB 
Capital, o Itaá Unibanco, o Ita0 BBA, a COFAC — Companhia Fluminense de Administracao e 
Comercio S.A. ("COFAC"), a Contagem e a BR Malls em 14 de dezembro de 2012, conforme 
posteriormente aditado em 13 de janeiro de 2014, 10 de fevereiro de 2014, 08 de outubro de 
2014 e fiesta data ("Contrato de Cessao Fiduciaria de Recebiveis Greenfields" e "Cessao 
Fiduciaria de Recebiveis Greenfields", respectivamente); 

5 	Hipoteca da fracao ideal equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento), sendo 35% 
(trinta e cinco por cento) de propriedade da BR Malls, na qualidade de sucessora por 
incorporacao da Ecisa Engenharia e 30% (trinta por cento) de propriedade da SDR 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 08.105.928/0001-42 
("SDR") do imovel denominado "Shopping Del Rey', localizado na Cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, objeto das matriculas n.'s  56.776 a 56.805, 56.807 a 56.817, 56.819 
a 56.824, 56.827, 56.828, 56.833, 56.834, 56.836, 56.838 a 56.840, 56.843 a 56.845, 56.847 a 
56.853, 56.855, 56.857 a 56.879, 56.881 a 56.883, 56.885 a 56.887, 56.889 a 56.896, 56.898 
a 56.909, 56.915 a 56.924, 56.926, 56.928 a 56.930, 56.932 a 56.939, 56.941 a 56.948, 
56.951 a 56.960, 56.962 a 56.965, 56.967 a 56.971, 56.973, 56.974, 56.976 a 56.982, 56.984 
a 57.007, 91.298 a 91.324 do 6° Oficio de Registro de Imoveis de Belo Horizonte, MG 
("Fracao Ideal Del Rev"), constituida por meio da "Escritura Pablica de Constituicao de 
Garantia Hipotecaria", celebrada em 11 de dezembro de 2013, entre a BR Malls, na qualidade 
de sucessora por incorporacao da Ecisa Engenharia, a SDR e a RB Capital, conforme aditada 
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nesta data ("Escritura de Hipoteca Fracao Ideal Del Rey" e "Hipoteca Fracao Ideal Del Rey", 
respectivamente); 

6 	Cessao fiduciaria de direitos creditOrios decorrentes da exploracao comercial da Fracao 
Ideal Del Rey, constituida par meio do "Instrumento Particular de Cessao Fiduciaria de 
Direitos CreditOrios e Outras Avengas", celebrado entre a BR Malls, na qualidade de 
sucessora par incorporacao da Ecisa Engenharia, a SDR, Condominio Pro-indiviso do 
Shopping Del Rey, a RB Capital e o Itaa Unibanco, na qualidade de sucessor par 
incorporacao da parcela cindida do Ita0 BBA, em 11 de dezembro de 2013, posteriormente 
aditada em 22 de agosto de 2014, 12 de maio de 2015 e nesta data ("Contrato de Cessao  
Fiduciaria de Recebiveis Fracao Ideal Del Rey" e "Cessao Fiduciaria de Recebiveis Fracao  
Ideal Del Rey", respectivamente); 

7 	Alienacao fiduciaria da fracao ideal de do imovel denominado "Shopping Curitiba", 
localizado na Cidade de Curitiba, Estado do Parana, objeto das matriculas n.0S  45.648 a 
45.654, 45.657 a 45.695, 45.698 a 45.704, 45.706 a 45.747, 45.750, 45.753 a 45.759, 45.761 
a 45.774, 45.776 a 45.780, 45.782 a 45.795, 45.805, 45.806 e 49.257 a 49.271 do 5° Oficio de 
Registro de Imoveis de Curitiba, PR ("Fracao Ideal Curitiba"), constituida par meio do 
"Instrumento de Alienagao Fiduciaria de Bern ImOvel ern Garantia e Outras Avengas" 
celebrado entre a BR Malls, na qualidade de sucessora par incorporacao da Ecisa Engenharia 
e a RB Capital em 11 de dezembro de 2013, conforme posteriormente aditado nesta data 
("Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba" e "Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal 
Curitiba", respectivamente); 

8 	Cessao fiduciaria de recebiveis dos direitos credit6rios decorrentes da exploracao 
comercial da Fracao Ideal Curitiba, constituida par meio do "Instrumento Particular de Cessao 
Fiduciaria de Direitos Credit&los e Outras Avengas" celebrado entre a BR Malls, na qualidade 
de sucessora par incorporacao da Ecisa Engenharia, o Condominio Civil Shopping Curitiba, a 
RB Capital e o 'tau BBA em 11 de dezembro de 2013, conforme posteriormente aditado em 22 
de agosto de 2014 e nesta data ("Contrato de Cessao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba" e 
"Cessao Fiduciaria Fracao Ideal Curitiba", respectivamente); 

9 	Alienacao fiduciaria da fracao ideal de 77,940931% (setenta e sete inteiros virgula nove 
quatro zero nave tras urn par cento) do dorninio Citil do imovel objeto da matricula n° 85.415 do 
Registro de Imoveis de Barueri, SP, denominado "Shopping Tambor6" ("Fracao Ideal 
Tambora"), constituida par meio do "Instrumento de Alienagao Fiduciaria de Imovel ern 
Garantia e Outras Avengas" celebrado entre a Proffito Holding Participacees S.A. ("Proffito") e 
a Brazilian Securities Companhia de Securitizacao ("Brazilian Securities") em 16 de novembro 
de 2011, conforme posteriormente aditado em 14 de dezembro de 2011 e nesta data 
("Contrato de Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal Tambora" e "Alienacao Fiduciaria Fracao Ideal 
Tambora", respectivamente); 

10 	Cessao fiduciaria de recebiveis dos direitos creditOrios decorrentes da exploracao 
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econOmica da area em expanse° do Shopping Tambore, constituida por meio do " 
Instrumento Particular de Cessao Fiduciaria de Recebiveis Locaticios em Garantia e Outras 
Avengas" celebrado entre a Proffito, a BR Malls, a BR Malls Administracao, a Brazilian 
Securities, o Cons6rcio Empreendedor Shopping Tambore, inscrito no CNPJ sob o n° 
09.463.486/0001-79 ("Consorcio Empreendedor"), o ConsOrcio Expanse° Shopping Tambore, 
representado por seu representante legal, BR Malls Administracao e o Ita6 BBA em 27 de 
outubro de 2009, conforme posteriormente aditado em 23 de fevereiro de 2011, 20 de maio de 
2011, 22 de agosto de 2014 e nesta data ("Contrato de Cessao Fiduciaria Recebiveis  
Locaticios Area em Expansao" e "Cessao Fiduciaria Recebiveis Locaticios Area em  
Expansao", respectivamente); 

11 	Cessao fiduciaria da totalidade dos direitos credit6rios decorrentes (i) da exploracao 
econornica da area bruta locavel da area atualmente construida do Shopping Tambore, 
parcialmente especificada conforme R.21 da matricula n° 85.415 do Registro de ImOveis de 
Barueri, SP ("Area em Operacao"), pela Proffito a Brazilian Securities Companhia de 
Securitizacao, sob condicao suspensiva de liquidacao do CRI Tambore 2; e (ii) da exploracao 
econornica da sublocacao da area bruta locavel da Area em Operacao, sob condicao 
suspensiva de formalizacao das sublocacao, pela BR Malls a Brazilian Securities Companhia 
de Securitizacao, constituida por meio do " Instrumento Particular de Cessao Fiduciaria de 
Recebiveis Locaticios em Garantia Sob Condicao Suspensiva e Outras Avengas" celebrado 
entre a Proffito, a BR Malls, a BR Malls Administracao, a Brazilian Securities Companhia de 
Securitizacao, o Consorcio Empreendedor e o Itaü Unibanco em 23 de fevereiro de 2011, 
conforme posteriormente aditado em 16 de agosto de 2016 e nesta data ("Contrato de Cessao 
Fiduciaria de Recebiveis Sob Condicao Suspensiva" e "Cessao Fiduciaria de Recebiveis Sob 
Condicao Suspensiva", respectivamente); e 

12 	Cessao fiduciaria de conta vinculada por meio da qual os valores depositados na conta 
corrente n.° 076761-3, agencia 001 do ItaCi BBA, de titularidade da Proffito em decorrencia dos 
Pagamentos Residuais Cessionaria (conforme definido no Contrato de Cessao Fiduciaria 
Conta Vinculada), foram cedidos fiduciariamente a Brazilian Securities Companhia de 
Securitizacao, constituido por meio do " Instrumento Particular de Cessao Fiduciaria Direitos 
CreditOrios em Garantia e Outras Avengas", celebrado entre a Proffito, a Brazilian Securities 
Companhia de Securitizacao e o Itaü Unibanco em 23 de fevereiro de 2011, conforme 
posteriormente aditado em 20 de maio de 2011, 16 de agosto de 2016 e nesta data ("Contrato  
de Cessao Fiduciaria Conta Vinculada" e "Cessao Fiduciaria Conta Vinculada", 
respectivamente). 
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ANEXO VIII 

NOVAS OBRIGAgoES GARANTIDAS 

As Garantias Compartilhadas descritas e caracterizadas no Anexo VII deste Termo foram 
constituidas para assegurar o cumprimento das seguintes ObrigagOes Garantidas dos Creditos 
Imobiliarios e dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios, abaixo mencionados: 

1. ObrigagOes Garantidas dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 74a Serie da la  
Emissao da RB Capital Companhia de Securitizacao ("CRI Greenfields"): 

(i) de todas as obrigacOes principais, acess6rias e morat6rias, presentes ou futuras, no seu 
vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes dos juros, multas, penalidades e 
indenizacOes relativas ao pagamento do saldo devedor da (a) Cedula de Credito Bancario N° 
100112090006100, emitida em 11 de setembro de 2012, pela Ecisa Engenharia, Comercio e 
IndOstia Ltda. ("Ecisa Emenharia"), em favor do !tau Unibanco S.A. (Vail Unibanco"), na 
qualidade de sucessor por incorporacao da parcela cindida do Banco ltaii BBA S.A. ("lta0 
BBA"), no valor de principal de R$60.250.581,66 (sessenta milhees, duzentos e cinquenta mil, 
quinhentos e oitenta e urn reais e sessenta e seis centavos), acrescido de remuneracao 
incidente sobre o valor do saldo devedor das obrigacoes representadas pela referida cedula a 
partir da data de desembolso, qual seja, (i) 9,80% (nove inteiros e oitenta centesimos por 
cento) ao ano ate 06 de junho de 2017 (inclusive); e (ii) 9,40% (nove inteiros e quarenta 
centesimos por cento) ao ano a partir de 06 de junho de 2017 (exclusive) ("CCB Ecisa"), corn 
aval da BR Malls ParticipacOes S.A. ("BR Malls") e da Fashion Mall S.A. ("Fashion Mall"), por 
meio da qual se obrigou a pagar 100% (cem por cento) do valor principal da COB Ecisa, 
atualizado monetariamente pela variagao acumulada da TR e acrescido dos respectivos juros 
remuneratOrios, capitalizados diariamente de forma exponencial, pro rata temporis, corn base 
em urn ano de 360 (trezentos e sessenta) dias e dos demais encargos contratuais e legais, 
presentes e futuros, principais e acess6rios, descritos na COB Ecisa, bem como todos e 
quaisquer outros valores por ela devidos ou titulados pelo ItaU BBA, por forca da COB Ecisa, 
incluindo a totalidade de encargos moratOrios, multas, penalidades, indenizacoes, seguros, 
despesas, custas, honorarios e garantias ("Creditos Imobilierios COB Ecisa"); e (b) da Cedula 
de Credit° Bancario N° 100112090005900, emitida em 11 de setembro de 2012, pela 
Contagem Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda. ("Contaqem") em favor do Itati 
Unibanco, na qualidade de sucessor por incorporacao da parcela cindida do Itatj BBA, no 
valor principal de R$185.634.342,34 (cento e oitenta e cinco milhOes, seiscentos e trinta e 
quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), acrescido de 
remuneracao incidente sobre o valor do saldo devedor das obrigacOes representadas pela 
referida cedula a partir da data de desembolso, qual seja, (i) 9,80% (nove inteiros e oitenta 
centesimos por cento) ao ano ate 06 de junho de 2017 (inclusive); e (ii) 9,40% (nove inteiros e 
quarenta centesimos por cento) ao ano a partir de 06 de junho de 2017 (exclusive) ("COB 
Contaqem"), corn o aval da Fashion Mall e da BR Malls, por meio da qual se obrigou a pagar 
100% (cem por cento) do valor principal da COB Contagem, atualizado monetariamente pela 
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variacao acumulada da TR e acrescido dos respectivos juros remuneratorios, capitalizados 
diariamente de forma exponencial, pro rata temporis, corn base em um ano de 360 (trezentos 
e sessenta) dias e dos demais encargos contratuais e legais, presentes e futuros, principais e 
acessorios, descritos na CCB Contagem, bem como todos e quaisquer outros valores por ela 
devidos ou titulados pelo !tau BBA, por forca da CCB Contagem, incluindo a totalidade de 
encargos moratorios, multas, penalidades, indenizacOes, seguros, despesas, custas, 
honorarios e garantias ("Creditos Imobiliarios COB Contaqem" e, em conjunto corn os Creditos 
Imobiliarios CCB Ecisa, os Creditos Imobiliarios CRI Greenfields), bem como (ii) de todos os 
custos e despesas incorridos em relacao ao CRI Greenfields, incluindo, mas sem se limitar, as 
despesas para fins de cobranca dos Creditos Imobiliarios CRI Greenfields e excussao das 
Garantias Compartilhadas, incluindo penas convencionais, honorarios advocaticios, custas e 
despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos (em conjunto "Obrigacoes Garantidas CRI  
Greenfields"). 

As Partes declaram, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997 ("Lei 
9.514/97"), que as ObrigacOes Garantidas CRI Greenfields apresentam as seguintes 
caracteristicas: 

CCB ECISA 

Valor do Principal: R$60.250.581,66 (sessenta milhees, duzentos e cinquenta mil, 
quinhentos e oitenta e urn reais e sessenta e seis centavos) em 13 de setembro de 
2012; 

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

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

Juros: A CCB Ecisa sera remunerada por uma taxa de juros de (i) 9,80% (nove inteiros 
e oitenta centesimos por cento) ao ano ate 06 de junho de 2017; e (ii) 9,40% (nove 
inteiros e quarenta centesimos por cento) ao ano a partir de 06 de junho de 2017 
(exclusive), numa base de 360 dias, e sera corrigida monetariamente pela Taxa 
Referencial; 

Encargos Moratorios: Multa moratoria 2,00% e juros moratorios a taxa efetiva de 1,00% 
ao mes, calculado dia a dia; e 

Data de Vencimento Final: 8 de junho de 2020. 

CCB CONTAGEM 

Valor do Principal: R$185.634.342,34 (cento e oitenta e cinco milhOes, seiscentos e 
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trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) em 13 
de setembro de 2012; 

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

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

•Juros: A CCB Contagem sera remunerada par uma taxa de juros de (i) 9,80% (nave 
inteiros e oitenta centesimos par cento) ao ano ate 06 de junho de 2017; e (ii) 9,40% 
(nave inteiros e quarenta centesimos par cento) ao ano a partir de 06 de junho de 2017 
(exclusive), numa base de 360 dias, e sera corrigida monetariamente pela Taxa 
Referencial; 

Encargos Moratorios: Multa moratoria 2,00% e juros morat6rios A taxa efetiva de 1,00% 
mes, calculado dia a dia; e 

Data de Vencimento Final: 8 de junho de 2020 

A descricao das Obrigacoes Garantidas CRI Greenfields contida neste Anexo VIII foi 
elaborada pelas Partes para dar atendimento As exigencias legais brasileiras. Na entanto, tal 
descricao nao se destina a, e nao sera interpretada de modo a, modificar, alterar, cancelar 
e/ou substituir as termos e condicees das Obrigacees Garantidas CRI Greenfields ao longo do 
tempo, tampouco limitara as direitos da RB Capital Companhia de Securitizacao ("RB Capital") 
e a Brazilian Securities Companhia de Securitizacao ("Brazilian Securities"), na qualidade de 
credoras fiduciarias das Garantias Compartilhadas, na proporcao do saldo devedor das 
ObrigacOes Garantidas CRI Cuiaba de titularidade de cada uma das fiduciarias. 

2. Obrigagoes Garantidas dos Certificados de Recebiveis Imobiliários da 114a  Serie da 
la Emissao da RB Capital Cornpanhia de Securitizacao ("CRI Cuiaba"): 

(i) de todas as obrigacOes principals, acessorias e moratorias, presentes ou futuras, no seu 
vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes dos juros, multas, penalidades e 
indenizacOes relativas ao pagamento do saldo devedor da Cedula de Credit° Bancario N° 
100114100001500, em 3 de outubro de 2014, pela BR Malls, em favor do !tau Unibanco, no 
valor principal de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhOes de reais), acrescido de 
remuneracao incidente sabre o valor do saldo devedor das obrigacOes representadas pela 
referida cedula a partir da data de desembolso, qual seja, (i) 9,80% (nave inteiros e oitenta 
centesimos par cento) ao ano ate 06 de junho de 2017 (inclusive); e (ii) 9,40% (nave inteiros e 
quarenta centesinnos por cento) ao ano a partir de 06 de junho de 2017 (exclusive) ("CCB 
Cuiaba"), acrescido de remuneracao incidente sabre o valor do saldo devedor das obrigacOes 
representadas pela referida cedula a partir da data de desembolso, qual seja, (i) 9,80% (nave 
inteiros e oitenta centesimos par cento) ao ano ate 06 de junho de 2017 (inclusive); e (ii) 
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9,40% (nove inteiros e quarenta centesimos por cento) ao ano a partir de 06 de junho de 2017 
(exclusive) ("CCB Ecisa"), corn aval da Fashion Mall S.A., por meio da qual se obrigou a pagar 
100% (cem por cento) do valor principal da CCB Ecisa, atualizado monetariamente pela 
variacao acumulada da TR e acrescido dos respectivos juros remuneratorios, capitalizados 
diariamente de forma exponencial, pro rata temporis, corn base em urn ano de 360 (trezentos 
e sessenta) dias e dos demais encargos contratuais e legais, presentes e futuros, principais e 
acess6rios, descritos na COB Cuiaba, bem como todos e quaisquer outros valores por ela 
devidos ou titulados pelo Itaá Unibanco, por for-9a da CCB Cuiaba, incluindo a totalidade de 
encargos moratorios, multas, penalidades, indenizacoes, seguros, despesas, custas, 
honorarios e garantias ("Creditos Imobiliarios CRI Cuiaba");, bem como (ii) de todos os custos 
e despesas incorridos em relacao ao CRI Cuiaba, incluindo, mas sem se limitar, As despesas 
para fins de cobranca dos Creditos Imobiliarios CRI Cuiaba e excussao das Garantias 
Compartilhadas dos CRI Cuiaba, incluindo penas convencionais, honorarios advocaticios, 
custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos (em conjunto "ObrigacOes Garantidas 
CRI Cuiaba"). 

As Partes declaram, para os fins do artigo 24 da Lei 9.514/97, que as Obrigacees Garantidas 
CRI Greenfields apresentam as seguintes caracteristicas: 

Valor do Principal: R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhOes de reais) em 13 de 
outubro de 2014; 

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

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

Juros: A CCB Cuiaba sera remunerada por uma taxa de juros de (i) 9,80% (nove 
inteiros e oitenta centesimos por cento) ao ano ate 06 de junho de 2017 (inclusive); e 
(ii) 9,40% (nove inteiros e quarenta centesimos por cento) ao ano a partir de 06 de 
junho de 2017 (exclusive), numa base de 360 dias, e sera corrigida monetariamente 
pela Taxa Referencial; 

Encargos MoratOrios: Multa morat6ria 2,00% e juros morat6rios A taxa efetiva de 1,00% 
ao mes, calculado dia a dia; e 

Data de Vencimento Final: 13 de julho de 2020. 

A descricao das ObrigacOes Garantidas CRI Cuiaba contida neste Anexo VIII foi elaborada 
pelas Partes para dar atendimento as exigencias legais brasileiras. No entanto, tal descricao 
nao se destina a, e nao sera interpretada de modo a, modificar, alterar, cancelar e/ou 
substituir os termos e condicOes das Obrigacties Garantidas CRI Cuiaba ao longo do tempo, 
tampouco limitara os direitos da RB Capital e a Brazilian Securities, na qualidade de credoras 
fiduciarias das Garantias Compartilhadas, na proporcao do saldo devedor das ObrigacOes 
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Garantidas CRI Cuiaba de titularidade de cada uma das fiduciarias. 

3. Obrigagoes Garantidas dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 101a Serie da 
1a. Emissao da RB Capital Companhia de Securitizacao ("CRI Mapa 4"): 

(i) de todas as obrigagOes principais, acess6rias e moratOrias, presentes ou futuras, no seu 
vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes do pagamento do dos creditos 
imobiliarios objeto da Escritura POblica de Aditamento e Consolidacao de Promessa de 
Compra e Venda de Bern !move! e Outras Avencas celebrada em 11 de dezembro de 2013 
("Compromisso Compra e Venda Mapa 4") no valor de R$560.000.000,00 (quinhentos e 
sessenta milhOes de reais) em 17 de dezembro de 2013 ("Saldo Devedor"), nos termos da 
Clausula 3.1 do Compromisso de Compra e Venda Mapa 4, bem como quaisquer valores 
devidos a titulo de principal, juros, correcao monetaria, eventuais indenizacOes e/ou direitos 
de regresso, reembolso de despesas, custas, honorarios e demais encargos contratuais e 
legais devidos pela Fashion Mall em virtude do Compromisso de Compra e Venda Mapa 4 
("Creditos Imobiliarios CRI Mapa 4"), cedidos a RB Capital nos termos do "Instrumento 
Particular de Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios e Outras Avengas", celebrado entre 
a BR Malls, a RB Capital, a Fashion Mall e a COFAC em 11 de dezembro de 2013 e 
posteriores aditamentos ("Contrato de Cessao CRI Mapa 4"), bem como das demais 
obrigacOes assumidas pela BR Malls perante a RB Capital com base no Contrato de Cessao 
CRI Mapa 4, em especial, mas sem se limitar, ao Valor de Recompra e/ou a Multa 
Indenizatoria, conforme definidos nas Clausulas 3.3 e 3.5 do Contrato de Cessao CRI Mapa 4; 
e (ii) todos os custos e despesas incorridos em relacao a Cedula de Credit° Imobiliario, 
emitida nos termos da nos termos do "Instrumento Particular de Emissao de Cedula de 
Creditos Imobiliarios sem Garantia Real Imobiliaria sob a Forma Escritural e Outras Avengas" 
celebrado em 11 de dezembro de 2013 entre a BR Malls, a Pentagon° S.A. Distribuidora de 
Titulos e Valores Mobiliarios ("Pentagono"), representativa da totalidade dos creditos 
decorrentes do pagamento do Saldo Devedor ("CCI CRI Maria 4"), aos CRI Mapa 4 objeto de 
oferta pUblica corn esforcos restritos ("Oferta Publica Restrita"), inclusive mas nao 
exclusivamente para fins de cobranca dos Creditos Imobiliarios CRI Mapa 4 e execucao das 
Garantias Compartilhadas, incluindo penas convencionais, honorarios advocaticios, custas e 
despesas judiciais ou extrajudiciais, bem como tributos, taxas e comissOes ("ObriqacOes 
Garantidas CRI Mapa 4"). 

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

a) Creditos Imobiliarios CRI Mapa 4: 

1) Valor nominal: R$560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhOes de reais) em 
17 de dezembro de 2013, a ser acrescido da atualizacao monetaria prevista no 
n.° 3 desta alit-lea "a"; 
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Valor de cada parcela mensal: conforme Clausula 3.1 do Compromisso de 
Compra e Venda Mapa 4; 

Atualizacao reajuste monetario mensal, de acordo corn a variacao da Taxa 
Referencia! — TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, observado o disposto 
na Clausula 3.1 do Compromisso de Compra e Venda Mapa 4; 

Juros remuneratorios: sobre os Creditos Imobiliarios incidirao juros a taxa efetiva 
de 9,311444% ao ano, capitalizada diariamente (Dias tjteis), de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis, corn base ern urn ano de 360 
(trezentos e sessenta) dias; 

Encargos moratOrios: multa moratOria de 2% (dois por cento), juros de mora de 
1% (urn por cento) ao mes e atualizacao monetaria prevista no n.° 3 desta alinea 
"a", corn calculo pro rata die, se necessario, nos termos do Compromisso de 
Compra e Venda Mapa 4; 

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

Forma de pagamento: ern parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira 
devida em 16 de marco de 2015 e a Ultima em 17 de marco de 2025; 

Data de vencimento final: 17 de marco de 2025; e 

0 local, as datas de pagamento e as demais caracteristicas dos Creditos 
!mob!liarios estao discriminados no Compromisso de Compra e Venda Mapa 4; 

b) Obrigacao de recompra compulsaria prevista na Clausula 3.3 do Contrato de Cessao 
CRI Mapa 4 ("Recompra Compulsoria"): 

Valor: equivalente ao saldo devedor dos CRI Mapa 4 apurado na data do efetivo 
pagamento da Recompra Compulsoria, calculado na forma e nas condicOes 
previstas no Termo de Securitizacao, acrescido ou nao do prennio previsto na 
Clausula 3.6 do Contrato de Cessao CRI Mapa 4 ("Valor de Recompra"); 

Encargos moratOrios: multa moratOria de 2% (dois por cento), juros de mora de 
1% (urn por cento) ao mes e atualizacao monetaria pelo mesmo Indice de 
reajuste dos Creditos Imobiliarios CRI Mapa 4, observado os criterios de 
substituicao desse indice, corn calculo pro rata die, se necessario, nos termos da 
Clausula 3.3 do Contrato de Cessao CRI Mapa 4; 

Prazo: em ate 10 (dez) Dias Oteis contados do recebimento de notificacao dando 
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conta da ocorrencia de qualquer urn dos eventos previstos na Clausula 3.3 do 
Contrato de Cessao CRI Mapa 4; 

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

0 local de pagamento e as demais caracteristicas da obrigacao de Recompra 
CompulsOria estao discriminados no Contrato de Cessao CRI Mapa 4; 

c) Multa compensatoria devida pela BR Malls a RB Capital, a titulo de indenizacao, nos 
termos da Clausula 3.5 e seus subitens do Contrato de Cessao CRI Mapa 4 ("Multa 
Indenizatoria"): 

Valor: equivalente ao saldo devedor dos CRI Mapa 4 apurado na data do 
efetivo pagamento da Multa IndenizatOria, calculado na forma e nas condicOes 
previstas no Termo de Securitizacao CRI Mapa 4, acrescido ou nao do prernio 
previsto na Clausula 3.6 do Contrato de Cessao ("Multa Indenizatoria"); 

Encargos moratorios: aqueles descritos no item 2 da alinea "b" acima; 

Prazo: em ate 10 (dez) Dias Oteis contados do recebimento de notificacao 
dando conta da ocorrencia de qualquer urn dos eventos previstos na Clausula 
3.5 do Contrato de Cessao CRI Mapa 4; 

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

0 local de pagamento e as demais caracteristicas da Multa Indenizatoria 
estao discriminados no Contrato de Cessao CRI Mapa 4; 

4. Obrigacaes Garantidas dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 129 Serie da 
1' Emissao da Brazilian Securities Companhia de Securitizagao ("CRI Tambore 1"): 

(i) todas as obrigacoes, presentes e futuras, principais e acess6rias, excluidas as 
ContribuicOes Especificas, conforme definido no "Instrumento Particular de Contrato de 
Cessao de Creditos Imobiliarios e Outras Avengas" firmado em 27 de outubro de 2009 e 
posteriores aditamentos, entre a Proffito Holding ParticipacOes S.A. ("Proffito"), a BR Malls e a 
Brazilian Securities ("Contrato de Cessao CRI Tambora 1"), assumidas ou que venham a ser 
assumidas pela BR Malls no "Instrumento Particular de Contrato Atipico de Locagao de Bern 
Irn(Wel e Outras Avengas", celebrado entre a BR Malls e a Brazilian Securities, em 27 de 
outubro de 2009 ("Contrato de Locacao Atipica ") e suas posteriores alteracoes, o que inclui o 
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pagamento dos direitos creditorios oriundos do Contrato de Locacao Atipica, incluindo todos 
os seus acessOrios, tais como, mas nao apenas: atualizacao monetaria, encargos moratOrios, 
multas, penalidades, indenizacoes (contratuais, de seguros, etc), definidos no Contrato de 
Locacao Atipica ("Creditos Imobiliarios Empreendimento") que se encontram representados 
pela Cedula de Credit° Imobiliario integral ("CCI Tambore 1"), emitida em 27 de outubro de 
2009 por meio do "Instrumento Particular de Emissao de Cedula de CrOdito Imobiliario sem 
Garantia Real Imobiliaria sob a Forma Escriturar, celebrado entre a Proffito e a Oliveira Trust 
Distribuidora de Thulos e Valores Mobiliarios S.A. ("Oliveira Trust"), bem como (ii) todas as 
obrigacees, presentes e futuras, principais e acessorias, assumidas ou que venham a ser 
assumidas pela Proffito e pela BR Malls no Contrato de Cessao CRI Tambore 1 e todos os 
custos e despesas incorridos em relacao a CCI Tambore 1, aos CRI Tambore 1 objeto de 
oferta pUblica corn esforcos restritos ("Oferta PUblica Restrita CRI Tambore 1"), inclusive mas 
nao exclusivamente para fins de cobranca dos Creditos Imobiliarios Empreedimento CRI 
Tambore 1 e execucao das Garantias Compartilhadas, incluindo penas convencionais, 
honorarios advocaticios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais, bem como tributos, 
taxas e comissOes ("ObripacOes Garantidas CRI Tambore 1"). 

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

a) Creditos Imobiliarios Empreendimento CRI Tambore 1: 

Valor nominal: R$169.498.440,79 (cento e sessenta e nove milhoes, quatrocentos e 
noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) em 5 de 
novembro de 2009, a serem acrescidos da atualizacao monetaria prevista no n° 3 desta 
alit-lea "a"; 

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

Atualizacao monetaria: indice Gera! de Precos do Mercado, divulgado pela Fundacao 
GetOlio Vargas ("IGP-M/FGV"), observado o disposto na Clausula Setima do Contrato 
de Locacao At[pica; 

Juros remuneratorios: nao ha; 

Encargos moratorios: multa morat6ria de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (urn 
por cento) ao mes e atualizacao monetaria prevista no n° 3 desta alit-lea "a", coal 
calculo pro rata die, se necessario, nos termos da Clausula 7.5 do Contrato de Locacao 
Affpica; 

Prazo total: 144 (cento e quarenta e quatro) meses, a contar da data do desembolso 
dos recursos pela Brazilian Securities a Proffito; 
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Prazo de Conclusao das Obras: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data do 
desembolso dos recursos pela Brazilian Securities a Proffito, observado o disposto no 
paragrafo primeiro da Clausula 3.5 do Contrato de Locacao Affpica; 

Prazo da Locacao: 120 (cento e vinte) meses a contar da Data de Inicio do Prazo 
Locaticio, observado o disposto no Contrato de Locacao Atipica; 

Forma de pagamento: em alugueis mensais e sucessivos, pagos postecipadamente, 
nos termos da Clausula Setima e Anexo 4, ambos do Contrato de Locacao Atipica; 

10)Data de vencimento final: 15' de outubro de 2021; e 

11)0 local, as datas de pagamento e as demais caracteristicas dos Creditos Imobiliarios 
Empreendimento CRI Tambora 1 estao discriminados no Contrato de Locacao Atipica; 

b) Obrigacao de recompra compulsOria prevista na Clausula 3.5 e seus subitens do 
Contrato de Cessao CRI Tambora 1 ("Recompra CompulsOria"): 

Valor: equivalente ao valor necessario a liquidacao dos CRI Tambora 1, apurado na 
data de seu efetivo pagamento, calculado na forma e nas condicOes estabelecidas no 
Termo de Securitizacao CRI Tambora 1 ("Valor de Recompra"), sendo acrescido, 
conforme aplicavel, de multa de 1,00% (um por cento) sobre o Valor de Recompra; 

Encargos morat6rios: aqueles descritos no n° 5 da alinea "a" da Clausula 2.1; 

Prazo: em ate 1 (urn) dia Util contado do recebimento de notificacao dando conta da 
ocorrencia de qualquer urn dos eventos previstos na Clausula 3.5 do Contrato de 
Cessao CRI Tambora 1; 

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

0 local de pagamento e as demais caracteristicas da obrigacao de Recompra 
Compulsoria estao discriminados no Contrato de Cessao CRI Tambora 1; 

c) Multa compensatoria devida pela Proffito a Brazilian Securities, a titulo de 
indenizacao, nos termos da Clausula 3.6 e seus subitens do Contrato de Cessao CRI 
Tambora 1 ("Multa Indenizatoria"): 

1) Valor: equivalente ao valor necessario a liquidacao dos CRI Tambora 1, apurado na 
data de seu efetivo pagamento, calculado na forma e nas condicOes estabelecidas no 
Termo de Securitizacao CRI Tambora 1 ("Multa Indenizatoria"), sendo acrescido, 
conforme aplicavel, de multa de 1,00% (urn por cento) sobre o valor da Multa 
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Indenizatoria; 

Encargos moratorios: multa morat6ria de 2% (dois par cento), juros de mora de 1% (urn 
par cento) ao mes e atualizacao monetaria pelo mesmo indica de reajuste dos Creditos 
Imobiliarios Empreendimento CRI Tambora 1, adotando-se, ainda, os mesmos criterios 
de substituicao desse Indica, corn calculo pro rata die, se necessario, nos termos da 
Clausula 3.6.3 do Contrato de Cessao CRI Tambora 1; 

Prazo: ern ate 1 (um) dia Otil contado do recebimento de notificacao dando conta da 
ocorrencia de qualquer urn dos eventos previstos na Clausula 3.6 do Contrato de 
Cessao CRI Tambora 1; 

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

0 local de pagamento e as demais caracteristicas da Multa Indenizatoria estao 
discriminados no CRI Tambora 1; 

Obrigacao assumida pela Proffito de realizar, ern favor da Brazilian Securities, os 
pagamentos residuais previstos na Clausula 2.3.5 do Contrato de Cessao, a titulo de 
ajuste do valor da cessao dos Creditos Imobiliarios Empreendimento CRI Tambora 1, 
na forma e prazos ali convencionados; 

Fianca prestada pela BR Malls no Contrato de Cessao CRI Tambora 1 ern favor da 
Brazilian Securities para garantir o cumprimento de todas as obrigacoes, presentes e 
futuras, principais e acessorias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela 
Proffito no Contrato de Cessao CRI Tambora 1, nos termos do item 3.9 e seus subitens 
do Contrato de Cessao CRI Tambora 1. 

A descricao das Obrigacees Garantidas CRI Tambora 1 contida neste Anexo VIII foi elaborada 
pelas Partes para dar atendimento as exigencias legais brasileiras. No entanto, tal descricao 
nao se destina a, e nao sera interpretada de modo a, modificar, alterar, cancelar e/ou 
substituir as termos e condicOes das Obrigacees Garantidas CRI Tambora 1 ao longo do 
tempo, tampouco limitara os direitos da RB Capital e a Brazilian Securities, na qualidade de 
credoras fiduciarias das Garantias Compartilhadas, na proporcao do saldo devedor das 
Obrigacoes Garantidas CRI Tambora 1 de titularidade de cada uma das fiduciarias. 

5. Obrigacoes Garantidas dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 207a Serie da 
1 a Emissao da Brazilian Securities Companhia de Securitizacao ("CRI Tambore 2"): 

(i) todas as obrigacOes, presentes e futuras, principais e acessOrias, excluidas as 
Contribuicoes Especfficas, assumidas ou que venham a ser assumidas pela BR Malls no 
"Instrumento Particular de Contrato de Locagao de Bern Imovel para Fins Nao Residenciais e 
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Outras Avengas", celebrado entre a Proffito e a BR Malls em 16 de novembro de 2011 
("Contrato de Nova Locacao") e suas posteriores alteracoes o que inclui o pagamento dos os 
direitos creditOrios oriundos do (a) dos contratos de locacao decorrentes da exploracao 
comercial de uma area atualmente construida na qual é explorado o Shopping Center 
Tambora ("Area em Operacao"), celebrados corn os respectivos lojistas ("Lojas Area em  
Operacao", "Lojistas Area em Operacao" e "Creditos Imobiliarios Contratos de Locacao Area  
em Operacao", respectivamente), e (b) do Contrato de Nova Locacao, incluindo todos os seus 
acessOrios ("Creditos Imobiliarios Contrato de Nova Locacao" e, em conjunto corn os Creditos 
lmobiliarios Contratos de Locacao Area em Operacao, doravante denominados "Creditos  
Imobiliarios Locacao CRI Tambora 2"), incluindo todos os seus acess6rios, que se encontram 
representados por 170 (cento e setenta) Cedulas de Credit° Imobiliario integrais ("CCI 
Tambora 2"), emitidas pela Brazilian Securities por meio do "Instrumento Particular de 
Emissao de Cedulas de Cradito Imobiliario Integrals Sem Garantia Real lmobiliaria sob a 
Forma Escritural" celebrado entre a Brazilian Securities e a Oliveira Trust em 20 de maio de 
2011 ("CCI Tambora 2"), e (ii) todas as obrigacOes, presentes e futuras, principais e 
acessorias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Proffito e pela BR Malls no 
Contrato de Cessao CRI Tambora 2 e suas posteriores alteracOes, e todos os custos e 
despesas incorridos em relacao as CCI Tambora 2, aos CRI Tambora 2 objeto de oferta 
pOblica corn esforcos restritos ("Oferta Publica Restrita CRI Tambora 2"), inclusive mas nao 
exclusivamente para fins de cobranca dos Creditos Imobiliarios Locacao CRI Tambora 2 e 
execucao das Garantias Compartilhadas, incluindo penas convencionais, honorarios 
advocaticios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais, bem como tributos, taxas e 
comissOes ("ObriqacOes Garantidas CRI Tambora 2"). 

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

a) Creditos Imobiliarios Contratos de Locacao Area em Operacao: 

Valor nominal: R$39.793.932,24 (trinta e nove milhOes, setecentos e noventa e tres mil, 
novecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos) em 24 de fevereiro de 2011, 
a serem acrescidos da atualizacao monetaria prevista no n° 3 desta alit-lea "a"; 

Juros remuneratOrios: nao ha; 

Prazo total: conforme determinado no Anexo ll do Contrato de Nova Locacao; 

Forma de pagamento: em alugueis mensais e sucessivos, pagos postecipadamente; 

Data de vencimento final: conforme determinado no Anexo II do Contrato de Nova 
Locacao; e 

0 local, as datas de pagamento e as demais caracteristicas dos Creditos Imobiliarios 
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Contratos de Locacao Area em Operacao estao discriminados nos respectivos 
contratos de locacao listados no Anexo II do Contrato de Nova Locacao; 

b) Creditos Imobiliarios Contrato de Nova Locacao: 

Valor nominal: R$176.692.077,87 (cento e setenta e seis milhoes, seiscentos e noventa 
e dois mil, setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) em 24 de fevereiro de 2011, a 
serem acrescidos da atualizacao monetaria prevista no n° 3 desta alinea "b"; 

Atualizacao monetaria: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, publicado 
pelo IBGE ("IPCA-IBGE"); 

Juros remuneratorios: nao ha; 

Encargos moratorios: multa morat6ria de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (urn 
por cento) ao mes e atualizacao monetaria prevista no n° 3 desta alinea "a", corn 
calculo pro rata die, se necessario, nos termos do paragrafo Unica da Clausula 3.1 do 
Contrato de Nova Locacao; 

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

Forma de pagamento: em alugueis mensais e sucessivos, pagos postecipadamente, 
nos termos do Anexo IV do Contrato de Nova Locacao; 

Data de vencimento final: 10 de fevereiro de 2023; e 

0 local, as datas de pagamento e as demais caracteristicas dos Creditos Imobiliarios 
Contrato de Nova Locacao estao discriminados no Contrato de Nova Locacao; 

C) Obrigacao de recompra compulsoria prevista na Clausula 3.5 e seus subitens do 
Contrato de Cessao CRI Tambore 2 ("Recompra Compulsoria"): 

Valor: equivalente ao valor necessario a liquidacao dos CRI Tambore 2, apurado na 
data de seu efetivo pagamento, calculado na forma e nas condicOes estabelecidas no 
Termo de Securitizacao ("Valor de Recompra"), sendo acrescido de multa de 1,00% 
(urn por cento) sobre o Valor de Recompra, conforme aplicavel; 

Encargos morat6rios: aqueles descritos no n° 5 da alinea "b" desta Clausula 2.1.2; 

Prazo: em ate 1 (urn) dia Otil contado do recebimento de notificacao dando conta da 
ocorrencia de qualquer urn dos eventos previstos na Clausula 3.5 do Contrato de 
Cessao CRI Tambore 2; 
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Forma de pagamento: de uma s6 vez, no vencimento conforme n° 3 desta alInea 'c"; 

0 local de pagamento e as demais caracteristicas da obrigagao de Recompra 
Compulsoria estao discriminados no Contrato de Cessao CRI Tambore 2; 

d) Multa compensatoria devida pela Proffito a Brazilian Securities, a titulo de indenizacao, 
nos termos da Clausula 3.6 e seus subitens do Contrato de Cessao CRI Tambore 2 
("Multa IndenizatOria"): 

Valor: equivalente ao valor necessario a liquidagao dos CRI 2, apurado na data de seu 
efetivo pagamento, calculado na forma e nas condicees estabelecidas no Termo de 
Securitizacao 2 ("Multa Indenizatoria"), sendo acrescido de multa de 1,00% (urn por 
cento) sobre o valor da Multa Indenizatoria, conforme aplicavel; 

Encargos moratorios: multa morat6ria de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (urn 
por cento) ao mes e atualizacao monetaria pelo mesmo indice de reajuste dos Creditos 
Imobiliarios Empreendimento CRI Tambore 1, adotando-se, ainda, os mesmos criterios 
de substituicao desse indice, corn calculo pro rata die, se necessario, nos termos da 
Clausula 3.6.3 do Contrato de Cessao 2; 

Prazo: em ate 1 (urn) dia ütil contado do recebimento de notificagao dando conta da 
ocorrencia de qualquer urn dos eventos previstos na Clausula do Contrato de Cessao 
CRI Tambore 2; 

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

0 local de pagamento e as demais caracteristicas da Multa Indenizatoria estao 
discriminados no Contrato de Cessao CRI Tambore 2; 

e) Obrigagao assumida pela Proffito de realizar, em favor da Brazilian Securities, os 
pagamentos residuais previstos na Clausula 2.3.4 do Contrato de Cessao CRI Tambore 
2, a titulo de ajuste do valor da cessao dos creditos imobiliarios cedidos pelo Contrato 
de Cessao CRI Tambore 2, na forma e prazos ali convencionados; 

f) Fianga prestada pela BR Malls no Contrato de Cessao CRI Tambore 2 em favor da 
Brazilian Securities para garantir o cumprimento de todas as obrigacOes, presentes e 
futuras, principais e acessorias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela 
Proffito no Contrato de Cessao CRI Tambore 2, nos termos da Clausula 3.9 e seus 
subitens do Contrato de Cessao CRI Tambore 2. 

A descricao das Obrigacees Garantidas CRI Tambore 2 contida neste Anexo VIII foi elaborada 
pelas Partes para dar atendimento as exigencias legais brasileiras. No entanto, tal descricao 
nao se destina a, e nao sera interpretada de modo a, modificar, alterar, cancelar e/ou 
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substituir os termos e condicaes das Obrigacees Garantidas CRI Tambore 2 ao longo do 
tempo, tampouco limitara os direitos da RB Capital e a Brazilian Securities, na qualidade de 
credoras fiduciarias das Garantias Compartilhadas, na proporcao do saldo devedor das 
ObrigacOes Garantidas CRI Tambore 2 de titularidade de cada uma das fiduciarias. 
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