
pRTMETRO ADTTAMENTO AO TERMO DE SECURTTIZAgAO DE CREDTTOS TMOBTUARTOS -
CERTIFICADOS DE RECEBfVEIS TMOBILIARIOS DA 2433 SERIE DA 1! EMISSAO DA RB CAPITAL

coMPANHTA DE SECURTfl ZAGAO

I - PARTES

Pelo presente instrumento particular, as partes:

RB CAPITAI COMPANHIA DE SECURITIZA$AO, companhia aberta com sede no Municipio de 56o

Paulo, Estado de S5o Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 4.440,11e andar, parte, ltaim

Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o ne 02.773.54210001-22, neste ato representada

na forma do seu Estatuto Social ("Emissora"); e

V6RTX DTSTRIBUTDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., sociedade |imitada

empres6ria, com sede no Municipio de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Av. Brigadeiro Faria

Lima, ne 2277, Conjunlo 2O2, CEP 01452-000, Pinheiros, inscrita no CNPi/ME sob o ne

22.610.50010001-88, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("Agente

Fiducidrio");

sendo a Emissora e o Agente Fiduciiirio doravante denominados, quando em conjunto, como

'Partes'e, individual e indistintamente, cada qual uma "Parte".

il - coNSTDERACoES PRELTMTNARES:

CONSIDERANDO QUE:

(i) as Partes celebraram, em 16 de dezembro de 2019, o Termo de Securitizogdo de Crdditos

tmobilidrios do 243e Sdrie do 7g Emissdo da RB CAPITAL COMPANHTA DE SECURITTZACAO

("Termo de SecuritizacSo"), por meio do qual a Emissora emitiu os Certificados de Recebiveis

lmobilidrios da243z S6rie de sua 1e EmissSo ("S.1");

(ii) as Partes identificaram um erro material na redagSo dos itens 4.2,5.\e 5.1.1.2 do Termo

de SecuritizagSo, que previam que os Juros Remunerat6rios dos CRI incidiriam a partir da Data

de EmissSo, enquanto o correto seria prever que os Juros Remunerat6rios dos CRI incidirSo a

partir da primeira Data de lntegralizagSo, em linha com o disposto no preSmbulo do Termo de

SecuritizagSo, no item disposto no termo definido "Prego de lntegralizagdo", no item 4.3.2 da

CCB que, representada pela CCl, dri lastro aos CRI; sendo certo que tal regra jd foi aplicada pela

Emissora por ocasiSo da integralizagSo dos CRI; e
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(iv) as Partes decidiram aditar o Termo de Securitizag5o para ajustar os itens acima

mencionados, de modo a alinhar a regra de incid6ncia de Juros Remunerat6rios dos CRI com os

termos da CCB e do termo definido "Prego de lntegralizag5o" do Termo de SecuritizagSo;

RESOLVEM as Partes celebrar o presente "Primeiro Aditomento oo Termo de Securitizogdo de

Crdditos lmobilidrios - Certificodos de Recebiveis lmobilidrios do 24is Serie do 7e Emissdo do RB

Copital Componhio de Securitizogdo" ("Primeiro Aditamem"), QU€ serd regido e interpretado

pelos termos e condig6es a seguir descritas.

tIt - CLAUSUTAS:

cLAusutA pRtMEtRA - DAs MoDtFrcAeOts aos trENs 4.2, 5.1 E 5.1.1.2 Do rERMo DE

sEcuRrflzAeAo

1.1. As Partes decidem modificar os termos do item 4.2 do Termo de SecuritizagSo, que ficard

com a seguinte redag6o:

"4.7. Os CRI que venham a ser integralizodos no primeiro Dato de lntegralizogdo,

serdo integrolizodos pelo Valor Nominal Unitdrio sem quolquer otualizogdo. Os CRI que

venham a ser integrolizodos ap6s o primeiro Data de lntegralizogdo, serdo integralizodos

pelo seu Valor Nominal Unitdrio Atuolizodo, acrescido do Remuneragdo, colculada pro

rota temporis, desde o primeira Data de lntegrolizogdo atd a dato da efetivo

integrolizogdo."

t.2. As Partes decidem modificar os termos do caput do item 5.1 do Termo de SecuritizagSo,

que ficard com a seguinte redag5o:

"5.7. Juros Remunerat6rios: Sobre o Volor Nominol Unitdrio dos CRI incidirdo juros

remunerotdrios correspondentes o 100% (cem por cento) do voriogdo acumulodo das

toxas mddias didrios dos Dl - Dep6sitos lnterfinonceiros de um dia, over extro grupo,

bose 252 (duzentos e cinquento e dois) Dios lteis, colculados e divulgodas diariomente

pelo 83, no informotivo didrio disponlvel em suo pdgino no lnternet

(http://www.b3.com.br) ("@J'), ocrescido exponenciolmente de sobretoxo (spreod)

equivolente a 7,675% (um inteiro e seiscentos e setento e cinco mildsimos por cento) oo

ono, bose 252 (duzentos e cinquento e dois) Dios lteis ("Sob1g3gp" e 'Juroy

Remuneratdrios"). Os Juros Remunerot6rios serdo colculados de forma exponenciol e

cumulotiva pro rota temporis por Dias lteis decorridos, com base em um ono de 252

(duzentos e cinquenta e dois) Dios tJteis, desde o primeiro Doto de tntegrolizogdo (ou o

Data de Pagomento dos Juros Remunerotdrios imediatomente anterior, conforme o
caso) otd a proxima Dota de Pagamento dos Juros Remunerotilrios. Os Juros

Remunerot6rios serdo colculados pelo seguinte f6rmulo (...)"
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L.2. As Partes decidem modificar os termos do item 5.1 do Termo de SecuritizagSo, que ficard

com a seguinte redagSo:

"5.7. Juros Remunerot6rios: Sobre o Valor Nominol Unitdrio dos CRI incidirdo juros

remunerat6rios correspondentes o 700% (cem por cento) do variagdo ocumuloda das

taxas mddias didrios dos Dl - Dep6sitos lnterfinanceiros de um dio, over extro grupo,

bose 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias lteis, colculados e divulgados dioriamente

pela 83, no informotivo didrio disponivel em suo pdgino no lnternet

(http://www.b3.com.br) ("Igt<92.!'), ocrescido exponenciolmente de sobretoxo (spreod)

equivolente o 7,675% (um inteiro e seiscentos e setento e cinco mildsimos por cento) oo

ono, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dios lJteis ("Seb!e!oxo" e 'Julot

Remunerot6rios "). Os Juros Remunerat6rios serdo calculados de formo exponenciol e

cumulotiva pro roto temporis por Dios 1teis decorridos, com bose em um ono de 252

(duzentos e cinquento e dois) Dias lteis, desde o primeiro Dota de lntegrolizagdo (ou a

Doto de Pagomento dos Juros Remunerot6rios imediatamente onterior, conforme o

coso) otd o proxima Dota de Pagomento dos Juros Remunerot6rios. Os Juros

Remunerot6rios serdo colculados pela seguinte f6rmula:

J = VNe x [(FotorJuros - 1]

Onde

J = = valor unitdrio dos Juros Remunerat6rios devidos em codo Dota de Pogomento dos

Juros Remunerotorios, colculodo com 8 (oito)casas decimais, sem orredondamento;

VNe = Volor Nominal Unitdrio dos CRI ou seu soldo, conforme o coso,

informado/calculodo com 8 (oito)casas decimais, sem orredondomento; e

FotorJuros - fotor de juros composto pelo pardmetro de flutuogdo ocrescido de

Sobretoxo (spreod), colculado com 9 (nove) cosas decimois, com arredondomento,

apurodo do seguinte formo:

Fator Ot = f7?,?,rl(7 + rDr)l

Onde

n = nimero totdl de Taxas Dl considerodos em cada Periodo de Copitalizogdo (conforme

obaixo definido), sendo "n" um nimero inteiro;
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k = nimero de ordem dos Taxos Dl, voriondo de "7" otd "n"; e

TDl1, = lqvq Dl, de ordem k, expresso oo dio, colculada com 8 (oito) casos decimois, com

arredondamento, apurada da seguinte formo:

-1

Onde

Dlp = 7q*, Dl, de ordem k, divulgada pela Bi, utilizado com 2 (duos) casos decimois; e

FotorSpread = Sobretoxa, calculodo com 9 (nove) casos decimais, com orredondomento,

opurodo do seguinte formo:

tDL, rzszrDrk-(\r#*rJ

FawrSpreaci -

Onde

"spreod" = 1,675% (um inteiro e seiscentos e setento e cinco mildsimos por cento);

"n" = nlmero de Dios 1teis entre o primeira Dota de tntegrolizogdo ou o Dota de

Pogomento dos Juros Remuneratdrios imediatomente onterior, conforme o coso, e o

doto de cdlculo, sendo "n" t)m n(tmero inteiro

Observogdes:

. O fotor resultonte da expressdo (L +TDH e considerodo com 76 (dezesseis) casos

decimais sem orredondomento.

. Efetuo-se o produtdrio dos fotores didrios (1 + TDlk), sendo que, o codo fotor diorio

ocumulado, trunco-se o resultodo com L6 (dezesseis) casos decimais, oplicando-se o
pr6ximo fotor didrio, e ossim por diante atd o hltimo considerodo.

o A Toxo Dl deverd ser utilizoda considerondo id€ntico nimero de cosos decimois

divulgodo pelo entidode responsdvel pelo seu cdlculo.

c Pora fins de cdlculo dos Juros Remunerot6rios, define-se "Periodo_ de

Copitalizacdo" como o intervalo de tempo que se inicia no primeiro Dato de lntegrolizagdo
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ou no Doto de Pogamento dos Juros Remunerat6rios imediotomente anterior (inclusive) e

termind no Doto de Pogomento dos Juros Remuneratdrios subsequente (exclusive). Codo

Periodo de Copitalizogdo sucede o anterior sem solugdo de continuidode, atd o Dato de

Vencimento, resgote do totolidade ou vencimento antecipodo dos Deb€ntures, conforme

o coso.

o Poro efeito do cdlculo da Remunerogdo, serd sempre considerada a Toxa Dl

divulgado com 3 (tr€s) oias 0teis de defasogem, observado o "exclusive" e o "inclusive"

das formulas ocima (exemplo: poro a segundo dato de pogamento, quol sejo 26 de

fevereiro de 2020, o Dlk considerado serd o publicodo no final do dia 18 de fevereiro de

2020 pela 83, considerando que tot doto seja um Dia 1til. Para o segundo Periodo de

Capitalizogdo desto Cddula, serdo considerodos 23 (vinte e tr€s) Dlk, referentes oos Dlk

de 17 de joneiro de 2020 oti 78 de fevereiro de 2020, considerondo que ndo seja

declorodo nenhum novo feriado nacional ndo existente no presente doto)."

'J..2. As Partes decidem modificar os termos do item 5.t.1.2 do Termo de Securitizag5o, que

fica16 com a seguinte redagio:

"5.7.7.2. Caso, na Assembleia Geral prevista acima, (i) n5o haja acordo sobre a

nova remunerag5o da CCB, e, consequentemente, dos CRI ou (ii) ndo haja qu6rum

suficiente para instalagSo da referida assembleia ou para deliberagSo em primeira ou

em segunda convocagio, a Devedora deverd resgatar a totalidade da CCB, com seu

consequente cancelamento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da realizagSo

da Assembleia Geral prevista acima, da data em que deveria ter sido realizada a

Assembleia Geral prevista acima, ou na Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro,

pelo saldo devedor da CCB, acrescido da RemuneragSo, calculada pro roto temporis

desde a primeira Data de lntegralizagSo, at6 a data do efetivo pagamento, sem qualquer

prdmio ou penalidade, caso em que, quando do cdlculo de quaisquer obrigagdes

pecunidrias relativas i CCV e aos CRl, serd utilizado, para apuragSo da Remuneragdo, o

percentual correspondente i 0ltima Taxa Dl divulgada oficialmente

cLAusutA SEGUNDA - DAs DrsposreoEs GERATS

2.L. Todos os demais termos e condig6es do Termo de Securitizag5o que n5o tenham sido

modificados por este Primeiro Aditamento permanecerSo inalterados.

2.2. Os termos em maiisculas utilizados neste Primeiro Aditamento t6m o significado que

lhes 6 atribuido no Termo de SecuritizagSo.

2.3. Conforme prevd o item 19.7 do Termo de Securitizag5o, por ter como prop6sito a

corregSo de erro material, este Primeiro Aditamento poderd ser celebrado sem a necessidade

de aprovagSo dos Titulares dos CRl.
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2.4. E eleito o mesmo foro aplicdvel ao Termo de SecuritizagSo para dirimir quaisquer

quest6es decorrentes deste Primeiro Aditamento.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente Primeiro Aditamento

em 3 (tr6s) vias, de igual teor e forma, na presenga de 2 (duas) testemunhas.

S5o Paulo, 15 de janeiro de 2020.

(assinaturas nas pdginas seguintes)

(o restante da piigina foi intencionalmente deixado em branco)
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[Pdgino de ossinoturos 01/02 do Primeiro Aditomento ao Termo de Securitizagdo de Crdditos

lmobilidrios - Certificodos de Recebiveis lmobilidrios da 243e Sdrie do 7e Emissdo da RB Copitol

Componhio de Securitizogdo, celebrado em 15 de joneiro de 2020 entre RB Capital Companhia

de Securitizagdo e V6rtx Distribuidora de Titulos e Volores Mobilidrios Ltdo.l

RB CAPrrAr COMPANHTA DE SECURTTTZA9AO

Emissoro

1. tA.
Yfljt )LM. 2'-?1  

Nome

Cargo

/
' Carolina Spindola de

AbreuAvancini
RG /8.920.522€ SSPTSP

cPF 355.688.94849

Nome

Cargo iiG
i:iOi., \ af.-ialia
940.r {SSi)i:!tr}

(:i:'F, .,..: .11 : :')rril;13



[Pdgino de ossinaturos 02/02 do Primeiro Aditamento oo Termo de Securitizogdo de Crdditos

lmobilidrios - Certificados de Recebiveis lmobilidrios da 2$e Sdrie da 1e Emissdo da RB Copital

Componhio de Securitizagdo, celebrodo em 15 de joneiro de 2020 entre RB Capital Companhia

de Securitizagdo e V6rtx Distribuidora de Titulos e Volores Mobilidrios Ltdo.l

V6 ISTRIBUI E VALORES LTDA.

Fiducidrio

2

No

Oteiroga TSUCHIYA SILVA

(

TESTEMUNHAS:

Nome

Cargo:

RG:

CPF

RG:36
CPF 381

289.6104
514.66&20

2t ,.A*1 Y|]-
RVI I
CPF

Tatiana S
CPF 396.270

ro Arss16

368-38Gabrieia Dei prlcnri

r,$#',friff*'lv
RG : 34,461.051_2

t.\,y

I

de Jesus


