
SEGUNDO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAcA0 DE CREDITOS IMOBILMRIOS DA 92° SERIE DA 1° 

EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA00 

Pelo presente instrumento particular: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, companhia aberta, corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de 

Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 59 andar, Parte, Jardim Paulistano, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada 

simplesmente "Emissora"; e 

Na qualidade de agente fiduciario nomeado nos termos do artigo 109  da Lei n.° 9.514 e da Instrugao CVM n.2  

28, 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituigao financeira, corn sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 

302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2  17.343.682/0001-38, neste ato representada na 

forma de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente "Agente Fiduciario". 

(adiante designados ern conjunto a Emissora e o Agente Fiduciario como "Pages" e, isoladamente, como 

"Parte"). 

CONSIDERANDO QUE: 

a) As Partes celebrarann, em 10 de outubro de 2014, o "Termo de Securitizagao de Creditos [mob'liarios da 

922  Serie da 12  Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia de 

Securitizagao", conforme aditado em 04 de margo de 2015 ("Termo de Securitizacao") para vincular os 

Creditos Imobiliarios aos CRI da 922  Serie da 12 emissao da Emissora ("Emissao"); e 

b) Em 16 de fevereiro de 2016, os titulares dos CRI, em Assembleia Geral de Titulares de CRI ("AGT"), 

deliberaram (i) autorizar a divisao do prego unitario de cada um dos CRI em fragoes de R$ 1.000,05372727 

(mil reais virgula zero cinco tres sete dois sete dois sete centavos) e, consequentemente, o Split da 

quantidade dos CRI, por conta das alteragoes introduzidas na ICVM 414, pela ICVM 554, que entrou em 

vigor em 19  de outubro de 2015, sendo mantida a proporgao detida por cada urn dos titulares de CRI na 

data em que for operacionalizado o Split; e (ii) autorizar a alteragao dos Documentos da Operagao que se 

fizerem necessarios, corn o fim especifico de ajustar o quanto aprovado na AGT; 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Segundo Aditamento ao Termo de Securitizagao de Creditos 

Imobiliarios da 922  Serie da 12  Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia de 



Securitizacao ("Segundo Aditamento ao Termo de Securitizacao"), observadas as seguintes clausulas e 

condigoes: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DEFINIOES 

	

1.1. 	Os termos iniciados em letra makiscula e nao definidos neste Segundo Aditamento ao Termo de 

Securitizacao terao o significado que Ihes tiver sido atribuido no Termo de Securitizacao. 

CLAUSULA SEGUNDA — ALTERAcOES 

	

2.1. 	Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, decidem aditar (i) o item 1.1. do Termo de 

Securitizacao, de forma a ajustar a definicao de Valor Nominal Unitario; (ii) o item 4.1.2. do Termo de 

Securitizacao, de forma a ajustar os itens "Quantidade de CRI"; (iii) o item 4.1.4. do Termo de Securitizacao, de 

forma a ajustar as itens "Valor Nominal Unitario", que passam a vigorar corn a seguinte redagao: 

le 

1.1.(...) 

"Valor Nominal Unitario": Valor nominal unitario de coda CRI, na Data de Emissoo, 

qua! seja, R$ 1.000,05372727 (mil reais virgula zero cinco 

tres sete dais sete dais sete centavos). 

   

    

4.1.2. Quantidade de CRI: A Emisstio compreender6 a quantidade total de 7.590 (sete mil, quinhentos 

e noventa) CRI. 

4.1.4. Valor Nominal Unitario: Os CRI terab valor nominal unitario de R$ 1.000,05372727 (mil reais 

virgula zero cinco tres sete dais sete dais sete centavos), no Data de Emissdo. 0 Valor Nominal 

Unit6rio sera atualizado na forma descrita no item 4.1.9 abaixo. 

CLAUSULA TERCEIRA: DAS RATIFICAOES E REGISTRO 

3.1 	Permanecem inalteradas as demais disposigoes anteriormente firmadas que nao apresentem 
incompatibilidade corn o aditamento ora firmado, as quais sao neste ato ratificadas integralmente, obrigando-
se as partes e seus sucessores ao integral cumprimento dos termos constantes na mesma, a qualquer tit 
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Sao _aulo, 24 de fevereiro d 016. 	 Marcos Silva Rodrigues 
RG: 30.952.878-1 

CPF: 342.601.978-78 

Al COMPANHIA DE SECLI 

Felipe Brito da Silva 
RG 32928883 (SSFISP) 

CPF-  344.909.858-60 

Nome: 

RG n2:  

CPF/MF n2: 

S 
CarnM Bentas Coppo4 

RG 46.151.228-2 
CPF 381.266.876.51 ' 

Testemunhas: 

CPF/mF n9: 
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3.2. 	0 presente Segundo Aditamento ao Termo de Securitizagao sera registrado na Instituigao Custodiante 

das CCI, nos termos do paragrafo Unico do artigo 23 da Lei n9  10.931/2004. 

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA E LEGISLA00 APLICAVEL 

	

4.1. 	Vigencia. Acordam que as disposigoes do presente Segundo Aditamento ao Termo de Securitizagao 

entrarao em vigor quando de sua assinatura pela Emissora e do Agente Fiduciario. 

	

4.2. 	Legislac-ao aplicavel. Este Segundo Aditamento ao Termo de Securitizagao é regido, material e 

processualmente, pelas leis da Republica Federativa do Brasil. 

CLAUSULA QUINTA — DISPOSIOES GERAIS 

	

5.1. 	Soluck de Conflitos. Este Segundo Aditamento ao Termo de Securitizaggo sera regido e interpretado 

em conjunto corn o Termo de Securitizag5o, sendo certo que quaisquer disputas ou controversias que possam 

surgir entre a Emissora e o Agente Fiduciario, decorrentes ou relacionadas a interpretagao ou cumprimento do 

presente Segundo Aditamento ao Termo de Securitizagao, deverao ser submetidas a arbitragem, conforme 

clausula compromissoria do Termo de Securitizagao. 

E por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento na presenga de duas testemunhas 

instrumentarias. 

ssora 

Yumi F. A. Takahashi 
Procuradora 

PENTAGON° S. 	ISTRIBUID RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Agente Fiduciario 
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