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TERMO DE SECURITIZAc;:Ao DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 210a SERIE DA 
1a EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DARB 

CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAc;:AO 

Pelo presente instrumento particular, as partes 

(1) RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAc;:AO, sociedade anonima com sede na 
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11 o andar 
- parte, CEP 04538-132, inscrita no Cadastre Nacional da Pessoa Jurfdica do Ministerio da 
Economia ("CNPJ/ME'') sob n° 02.773.542/0001-22, devidamente registrada perante a Comissao 
de Valores Mobillarios sob o n° 18.406, neste ato representada na forma de seu estatuto social 
("Securitizadora" ou "Emissora", conforme o caso); e 

(2) VORTX DISTRIBUIDORA DE TlTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., sociedade 
com sede na Cidade e Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2277, conjunto 
202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 22.610.500/0001-88, neste ato representada 
na forma de seu contrato social, na qualidade de agente fiduciario nomeado nos termos do artigo 
10° da Lei 9.514 e da InstrU<;ao CVM 583 ("Agente Fiducii.lrio", sendo a Emissora e o Agente 
Fiduciario doravante denominados, quando em conjunto, como "Partes" e, individual e 
indistintamente, como "Parte'); 

celebram o presente "Termo de Securitizac;ao de Creditos Imobiliarios para Emissao de 
Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 210a serie da 1 a Emissao da RB Capital Companhia de 
Securitizac;ao" ("Termo de para vincular os Creditos Imobiliarios, representados 
pel a CCI, aos certlflcados de recebfveis imobiliarios da 21oa Serle da 1 a Emissao da Emissora 
("CRI'}, nos termos do artigo 8° da Lei 9.514, da Instruc;ao CVM 476, da Instruc;ao CVM 414, e 
das demais disposic;oes legals aplicaveis e Clausulas abaixo redigidas. 

1. DEFINic;:OES 

1.1. Definic;oes: Para os fins deste Termo de Securitizac;ao, adotam-se as seguintes 
definic;oes, sem prejufzo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente: 

"Agente Fiduciario" ou 
"Custodlante": 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES 
MOBILIARIOS LTDA., sociedade com sede na Cidade e 
Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
n° 2277, conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no 
CNPJ/ME sob o n° 22.610.500/0001-88. 
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A alienac;ao fiduci<kia das ac;oes de emissao da Log BTS 
"Aiienac;ao Fiduciaria de Extrema Empreendimentos Imobiliarios S.A., de titularidade 
Ac;oes" ou "Garantia" 

"Amortizac;ao 
Extraordinaria 
Facultativa 
Debentures" 

"Amortizac;ao 
Extraordinaria 
Obrigat6ria dos CRI" 

"ANBIMA": 

"Anexos": 

"Assembleia Geral 
Titulares de CRI": 

da LOG, outorgada pela LOG em favor da Emissora no 
ambito da Escritura de Emissao de Debentures; 

A amortizac;ao extraordinaria facultativa parcial das 
Debentures nos termos da Clausula 4.9 da Escritura de 

das 
Emissao de Debentures. 

A amortizac;ao extraordinaria Obrigatoria parcial dos CRI 
nos termos da Clausula 9.5 deste Termo de Securitizac;ao. 

A Associac;ao Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitals - ANBIMA, pessoa jurfdica de 
direito privado com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Republica do Chile, 
n° 230, 13° andar, inscrita no CNPJ/ME sob o 
no 34.271.171/0001-77. 

Os anexos ao presente Termo de Securitizac;ao, cujos 
termos sao parte integrante e complementar deste Termo 
de Securitizac;ao, para todos os fins e efeitos de direito. 

de A Assembleia Geral de Titulares de CRI, na forma da 
Clausula 7 deste Termo de Securitizac;ao. 

0 comprovante escrito, emitido pela Empresa Brasileira de 
Correios e Teh§grafos, relative ao recebimento de quaisquer 

"Aviso de Recebimento": notificac;oes, com a assinatura da pessoa que recebeu e a 
data da entrega do documento, que possui validade jurfdica 
para a comprovac;ao do recebimento do objeto postal ao 
qual se vincula. 

"Banco Liquidante": 

"Boletim de Subscric;ao": 

"Brasil" ou "Pais": 

"CCI": 

"BACEN" 

"B3": 

0 ITAU UNIBANCO S.A., instituic;ao financeira com sede 
na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Prac;a 
Alfredo Egydio de Souza Aranha, n°100- Torre Itausa, 
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 60.701.190/0001-04. 

0 boletim de subscric;ao por meio do qual os Investidores 
subscreverao os CRI. 

A Republica Federativa do Brasil. 

A de Imobiliario emitida pela Emissora para 
representac;ao dos Cn§ditos Imobiliarios, a qual encontra-se 
descrita no Anexo II ao presente Termo de Securitizac;ao. 

Banco Central do Brasil 

A B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO - SEGMENTO 
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"CETIP21": 

"CMN": 

"CNPl/ME": 

"C6dlgo ANBIMA": 

"C6digo Civil": 

"CO FINS": 

CETIP UTVM, institui<;ao devidamente autorizada pelo 
BACEN e pela CVM, com sede na Cidade de Sao Paulo, 
Estado de Sao Paulo, na Pra<;a Antonio Prado, n° 48, 7° 
andar; Centro, CEP 01010-901, inscrita no CNPJ/ME sob o 
n° 09.346.601/0001-25. 

o CETIP21 - Tftulos e Valores Mobiliarios, administrado e 
operacionalizado pela 83. 

0 Conselho Monetiirio Nacional. 

0 Cadastre Nacional da Pessoa Jurfdica do Ministerio da 
Economia. 

0 "C6digo ANBIMA de Regulac;ao e Melhores Priiticas para 
as Ofertas Publicas de Distribuic;ao e Aquisi<;ao de Valores 
Mobiliarios", em vigor desde 1° de agosto de 2016. 

Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme 
alterada. 

A Contribui<;ao para Financiamento da Seguridade Social. 

"Conta Centralizadora": 

A conta corrente de titularidade da Emissora mantida junto 
ao Banco !tau Unibanco S.A. (no 341), agencia 0910, conta 
corrente n° 12847-9, na qual serao depositados os recursos 
decorrentes da integraliza<;ao dos CRI e demais recursos 
relatives aos Creditos Imobiliiirios. 

0 "Instrumento Particular de Contrato de Alienat;ao 
Fiduciiiria de At;oes em Garantia e Outras Avent;as'', 
celebrado entre a LOG e a Emissora, com a interveniencia e 
anuencia da LOG BTS Extrema ("Contrato de 
Flduciaria de Ac;oes''), por meio do qual a LOG aliena 
fiduciariamente 120.564.706 (cento e vinte milhoes, 
quinhentas e sessenta e quatro mil e setecentos e seis) 

"Contrato de 
Flduclaria de Ac;oes" 

ac;oes ordinarias de emissao da LOG BTG Extrema, que 
compreendem a totalidade de a<;oes de sua titularidade e, 
na presente data, correspondem a 91,5% (noventa e um 
vfrgula cinco por cento) das ac;oes da LOG BTS Extrema, em 
favor da Emissora, observado que esse percentual poderii 
ser alterado independentemente de anuencia previa da 
Emissora e dos Titulares de CRI, chegando a, no mfnimo, 
90% (noventa por cento) das a<;oes de emissao da 
Companhia, conforme termos previstos no Contrato de 
Alienac;ao Fiduciaria de A<;oes; 

"Contrato 
0 "Contrato de Coordenac;ao, Colocac;ao e Distribuic;ao 

de Publica, sob o Regime Misto de Coloca<;ao, de Certificados 
de Recebfveis Imobiliiirios da 21oa Serle da 1 a Emissao da 
RB Capital Companhia de a ser celebrado 



"Coordenador Lider": 

"Creditos Imobiliarios": 

"CRI": 

"CRI em Circulac;ao" para 
fins de quorum: 

"CSLL": 

"CVM": 

"Data de Emissao": 

"Data 
CCI": 

de Emissao da 

entre a Emissora, o Coordenador Uder e a LOG. 

A INTER DISTRIBUIDORA DE TfrULOS E VALORES 
MOBILIARIOS LTDA., financeira integrante do 
sistema de distribui(;ao de valores mobiliarios, com sede na 
Cidade de Bela Horizonte, Estado de Minas Gerais, na 
Avenida do Contorno, n° 7.777, 
CEP 30110-051, inscrito no 
n° 18.945.670/0001-46. 

1 o andar, Lourdes, 
CNPJ/ME sob 

Sao OS creditos representados pela CCI e oriundos das 
Debentures, com valor total da em1ssao de 
R$100.000.000,00 (cem milhoes de reais) na Data de 
Emissao das Debentures, bem como todos e quaisquer 
outros encargos devidos por for(;a da Escritura de Emissao 
de Debentures, incluindo a totalidade dos respectivos 
acessorios, tais como juros remuneratorios, encargos 
morat6rios, multas, penalidades, indeniza(;oes, despesas, 
custas, honorarios, garantias, uma vez devidamente 
formalizadas e registradas, e demais encargos contratuais e 
legals previstos na Escritura de Emissao de Debentures. 

Os certiflcados de recebfveis imobiliarios da 21oa Serle da 
1a Emissao da Emissora. 

Para efeito de calculo de quaisquer dos quoruns de 
e/ou delibera(;ao da Assembleia Geral dos 

Titulares de CRI, serao exclufdos os CRI que a Emissora ou 
os prestadores de servi(;o da Emissao eventualmente 
possua em tesouraria; os que sejam de titularidade de 
empresas llgadas a Emissora ou aos prestadores de servi(;O 
da Emissao, assim entendidas empresas que sejam 
subsidiarias, coligadas, controladas, direta ou 
indiretamente, empresas sob centrale comum ou qualquer 
de seus diretores, conselheiros, acionistas ou qualquer 
outra pessoa tenha interesse conflitante com os interesses 
do patrimonio em separado no assunto a deliberar. 

A Contribui(;ao Social sabre o Lucre Uquido. 

A Comissao de Valores Mobiliarios. 

A data de emissao dos CRI, qual seja, 25 de marc;o de 
2019. 

A data de emissao da CCI e 25 de marc;o de 2019. 

"Data de Emissao das A data de emissao das Debentures, qual seja, 25 de mar(;o 
Debentures": de 2019. 
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"Datas 
Integralizac;ao": 

"Data de Vencimento": 

"Debentures": 

"Debenturista" 

"Dias Uteis": 

"Documentos 
Operac;ao": 

"Emissao": 

"Emlssora" 
"Securitizadora": 

"Empreendlmentos 
Imobiliarios Eleglveis": 

As datas de integralizac;ao dos CRI que ocorrerao durante 
todo o Prazo de Colocac;ao dos CRI, nos termos da 

de Instruc;ao CVM 476, observados os eventos que ensejam o 
encerramento da Oferta Restrita, conforme previstos no 
Contrato de Distribuic;ao (cada uma, "Data de 
Integralizac;ao''). 

A data de vencimento efetiva dos CRI, qual seja, 26 de 
marc;o de 2025. 

As debentures de colocac;ao privada emitidas pela LOG nos 
termos da Escritura de Emissao de Debentures. 

A RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO, 
qualificada no preambulo. 

Todo e qualquer dia exceto sabado, domingo ou feriado 
nacional declarado na Republica Federativa do Brasil. 

Em conjunto: (i) a Escritura de Emissao de Debentures; 
(ii) a Escritura de Emissao de CCI; (iii) este Termo de 

da Securitizac;ao; (iv) o Contrato de Distribuic;ao; (v) o Contrato 
de Alienac;ao Fiduciaria de Ac;oes; (vi) o Boletim de 
Subscric;ao; e (vii) os demais instrumentos celebrados no 
ambito da Emissao e da Oferta Restrita. 

A presente emissao dos CRI. 

ou A RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO, 
qualificada no preambulo. 

Os empreendimentos imobiliarios listados no Anexo VI ao 
presente Termo de Securitizac;ao, aos quais serao 
destinados os recursos captados com a Oferta Restrita. 

"Excussio da Alienac;ao 
Fiduciaria de Ac;oes": 

0 procedimento a ser iniciado para excutir a Aliena<;ao 
Fiduciaria de Ac,;oes, nos termos do Contrato de Alienac;ao 
Fiduciaria de Ac,;oes. 

"Escriturador" dos CRI: 

0 ITAU CORRETORA DE VALORES S.A., instituic;ao 
financeira com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500, 10° 
andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 61.194.353/0001-64. 

"Instrumento Particular de Escritura de Emissao de 
"Escritura de Emissao de de Credito Imobiliario sob a Forma Escritural" celebrado em 
CCI": 19 de marc,;o de 2019 entre a Emissora, o Agente Fiduciario, 

na qualidade de instituic;ao custodiante, e a Devedora. 

"Escritura de Emissao de "Instrumento Particular de Escritura da 16a Emissao de 

Debentures": Debentures, para Colocac;ao Privada, Nao Conversfveis em 
Ac,;oes, da Especle com Garantia Real, da Log Commercial 
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Properties e S.A.", celebrado em 18 de 
de 2019 entre a Devedora e a Emissora. 

"Eventos de Vencimento 
Antecipado": 

Os eventos que poderao ensejar o Vencimento Antecipado 
Automatico e o Vencimento Antecipado Nao Automatico dos 
CRI, conforme prevlsto na Clausula 6 deste Termo de 

"IGP-M/FGV": 

"IPCA": 

"Instruc;ao CVM 358": 

"Instruc;ao CVM 400": 

"Instruc;ao CVM 414": 

"Instruc;i'io CVM 476": 

"Instruc;ao CVM 480": 

"Instruc;ao CVM 539": 

"Instruc;ao CVM 583": 

"Instruc;ao CVM 600": 

"Investidores" 
"Titulares de CRI": 

"Investidores 
Profissionais": 

"Investidores 
Qualificados" 

"IOF/Cambio": 

"IOF /Titulos": 

0 indice Geral de Prec;os ao Mercado, calculado e divulgado 
pela Fundac;ao Getulio Vargas. 

0 fndice Nacional de ao Consumidor Amplo, 
calculado e divulgado pelo Institute Brasileiro de Geografia 
e Estatfstica. 

A InstrU<;ao da CVM n° 358, de 03 de janeiro de 2002, 
conforme alterada. 

A da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada. 

A Instruc;ao da CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, 
conforme alterada. 

A CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, 
conforme alterada. 

A CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009, 
conforme alterada. 

A da CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, 
conforme alterada. 

A da CVM n° 583, de 20 de dezembro de 2016, 
conforme alterada. 

A da CVM n° 600, de 1° de agosto de 2018, 
conforme alterada. 

ou Em conjunto, os Investidores Profissionais ou Investidores 
Qualificados, conforme o caso. 

0 investidor profissional, nos termos do artigo 9°-A da 
CVM 539, sem prejufzo da assinatura de termo 

em que atestem sua condic;ao de investidor profissional nos 
termos do Anexo Ida CVM 539. 

0 investidor qualificado, nos termos do artigo go-B da 
da CVM 539. 

0 Impasto sobre Operac;oes Financeiras de Cambio. 

0 Impasto sobre Operac;oes Financeiras com Tftulos e 
Valores Mobiliarios. 
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"IRRF": 

"IRPJ": 

"Lei 9.514": 

"Lei 10.931": 

"Lei 11.033": 

0 Impasto de Renda Retido na Fonte. 

0 Impasto de Renda da Pessoa Juridica. 

A Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme 
alterada. 

A Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme 
alterada; 

A Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme 
alterada. 

"Lei das Sociedades por A Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
Ac;oes": alterada. 

"LOG" ou "Devedora": 

"LOG BTS Extrema": 

"MDA": 

"Obrigac;oes Garantidas": 

"Oferta Restrita": 

"Patrimonio Separado": 

A LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAc;OES 
S.A., sociedade por ac;5es com registro de companhia 
aberta categoria "A" perante a CVM, com sede na Cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida 
Professor Mario Werneck, n° 621, 10° andar, conjunto 2, 
CEP 30455-610, inscrita no CNPJ/ME sob o 
no 09.041.168/0001-10. 

A LOG BTS EXTREMA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS S.A., pessoa juridica de direito privado, 
com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, na Avenida Professor Mario Werneck, n° 621, 10° 
andar, conjunto 2, sala 3, CEP 30455-610, inscrita no 
CNPJ/ME sob o n° 29.269.425/0001-82. 

0 MDA - Modulo de Distribuic;ao de Ativos, administrado e 
operacionalizado pela B3. 

0 pagamento das Debentures, o que inclui a totalidade das 
obrigac;5es pecuniarias e nao pecuniarias, presentes e 
futuras, principais e acess6rias, assumidas ou que venham 
a ser assumidas pela Devedora, em decorrencia da Escritura 
de Emissao de Debentures e suas posteriores alterac;5es e 
todas as obrigac;5es pecuniarias previstas na Escritura de 
Emissao de Debentures, e suas posteriores alterac;5es, 
atribuidas a Emissora e a Devedora, inclusive as derivadas 
de deveres de indenizac;ao (conforme definido na Escritura 
de Emissao de Debentures). 

A oferta publica dos CRI, realizada nos termos da Instruc;ao 
CVM 476 e da Instruc;ao CVM 414, a qual: (i) e destinada 
aos Investidores Profissionais; e (ii) sera intermediada pelo 
Coordenador Uder. 

0 patrimonio constituido em favor dos Titulares de CRI { 
ap6s a instituic;ao do Regime Fiduciario, administrado pela 
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"Periodo de Carencia": 

"PIS": 

Emissora ou pelo Agente Fiducii3rio, conforme o caso, 
composto pelos creditos do Patrimonio Separado. 0 
Patrimonio Separado nao se confunde com o patrimonio 
comum da Emissora e se destina exclusivamente a 
liquidac;ao dos CRI, bem como ao pagamento dos 
respectivos custos e obrigac;oes fiscais relacionadas a 
Emissao, nos termos deste Termo de Securitizac;ao e do 
artigo 11 da Lei 9.514. 

Os CRI possuirao um perfodo de carencia de 12 (doze) 
meses no pagamento de Amortizac;ao e Juros 
Remunerat6rios entre a Data de Emissao e a primeira data 
de pagamento de Amortizac;ao e Juros Remunerat6rios. 

A Contribuic;ao ao Programa de Integrac;ao Social. 

0 prazo de colocac;ao dos CRI sera de ate 6 (seis) meses 
"Prazo de Colocac;ao dos contados de seu infcio, devendo no seu encerramento o 
CRI": Coordenador Uder realizar a comunicac;ao de encerramento 

nos termos da legislac;ao vigente. 

"Prec;o 
Integralizac;io": 

"Primeira Data 
Integralizac;ao" 

"Regime Fiduciario": 

"Remunerac;io": 

Os CRI serao integralizados a vista, no ato da subscric;ao, 
em moeda corrente nacional: (i) na Primeira Data de 

de Integralizac;ao, pelo seu Valor Nominal Unitario; e (ii) nas 
demais Datas de Integralizac;ao, pelo seu Valor Nominal 
Unitario acrescido da respectiva Remunerac;ao, calculada 
pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralizac;ao 
ate a sua efetiva integralizac;ao. 

de Significa a primeira data em que os CRI forem 
integralizados. 

0 regime fiduciario institufdo pela Emissora sobre os 
Creditos Imobiliarios representados pela CCI, bem como 
todos e quaisquer direitos, garantias, privilegios, 
preferencias, prerrogativas e ac;oes inerentes aos Creditos 
Imobiliarios, tais como multas, juros, penalidades, 
indenizac;oes e demais acess6rios eventualmente devidos, 
originados dos Creditos Imobiliarios e da Conta 
Centralizadora, na forma do artigo go da Lei 9.514. 

A remunerac;ao que sera paga, observado o Perfodo de 
Carencia, conforme Anexo VIII ao presente Termo de 
Securitizac;ao, aos Titulares de CRI, equivalente a 108,00% 
(cento e oito por cento) da variac;ao acumulada da Taxa DI, 
calculada a partir da Primeira Data de Integralizac;ao ou 
data do ultimo pagamento da Remunerac;ao, de acordo com 
a formula constante na Clausula 5 deste Termo de 
Securitizac;ao. 
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Debentures": 
das 

A partir da Primeira Data de ( conforme 
definido na Escritura de Emissao) ou da data de pagamento 
da imediatamente anterior (inclusive), as 
Debentures farao jus a juros remuneratorios, incidentes 
sobre o Valor Nominal Unitario ou Saldo Devedor das 
Debentures, conforme o caso, correspondentes a 108,00% 
( cento e oito por cento) da acumulada da Taxa DI, 
calculada de acordo com a formula prevista na Escritura de 
Emissao de Debentures. 

"Resgate Antecipado 0 resgate antecipado total facultative das Debentures, nos 
Total Facultativo das termos da Clausula 4.7 da Escritura de Emissao de 
Debentures" Debentures. 

"Resgate Antecipado 
0 resgate antecipado total obrigatorio dos CRI, nos termos 

Total Obrigat6rio dos 
da Clausula 9.4 deste Termo de CRI": 

4.373": 

"Saldo Devedor das 
Debentures" 

"Saldo do Valor Nominal 
Unitario" 

"Taxa DI": 

A no 4.373, editada pelo CMN em 29 de 
setembro de 2014. 

0 saldo devedor das Debentures equivale ao Valor Nominal 
Unitario das Debentures nao amortizado, acrescido dos 
juros devidos e nao pagos e penalidades previstas nesta 
Escritura. 

0 saldo devedor do CRI equivale ao Valor Nominal dos CRI 
nao amortizado, acrescido dos juros devidos e nao pagos e 
penalidades previstas neste Termo de 

A acumulada das taxas medias diarias dos 
Depositos Interfinanceiros - DI over extra grupo de urn dia, 
calculadas e divulgadas pela B3, no Informative Diario, 
disponfvel em sua pagina na Internet 
(http://www.b3.com.br), base 252 (duzentos e cinquenta e 
dois) Dias Uteis, expressa na forma percentual ao ano. 

"Termo 
0 presente Termo de de Creditos Imobiliarios 

de 
da 21oa Serie da 1 a Emissao de Certificados de Recebfveis 

"Valor Nominal Unitario": 

"Valor Total da Emissio": 

Imobiliarios da Emissora. 

Na Data de Emissao, correspondente 
rea is). 

a R$1.000,00 (mil 

Na Data da Emissao, o valor correspondente 
R$100.000.000,00 (cern milh6es de reais). 

a { 

1.2. Exceto se expressamente indicado: (i) as palavras e express6es em maiusculas, nao ) 
definidas neste Termo de terao o significado previsto acima; e (ii) o 1 
masculine incluira o feminine e o singular incluira o plural. 
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2. OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 

2.1. Vincula<;ao: A Emissora realiza, neste ato, em carater irrevogavel e irretratavel, a 
vincula<;ao da CCI, representativa dos Creditos Imobiliarios, aos CRI da 210a Serie de sua 
1 a Emissao, conforme as caracteristicas descritas na Clausula Terceira abaixo. 

2.1.1. A aquisi<;ao dos Creditos Imobiliarios representados pela CCI compreende o 
direito de recebimento da totalidade dos Creditos Imobiliarios e a aquisi<;ao das 
Debentures, compreendendo todos os direitos e prerrogativas previstos na Escritura 
de Emissao de Debentures, incluindo, sem limita<;ao, as competencias de 
administra<;ao e cobranc;a dos Creditos Imobiliarios e a Excussao da Alienac;ao 
Fiduciaria de Ac;oes. 

2.2. A Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitizac;ao, foram vinculados 
Creditos Imobiliarios, de sua titularidade, com saldo devedor total de R$100.000.000,00 
(cem milh5es de reais), na Data de Emissao. 

2.2.1. Os Creditos Imobiliarios vinculados ao presente Termo de Securitizac;ao 
encontram-se representados pela CCI, emitida pela Emissora sob a forma escritural, 
na forma da Lei 10.931 e da Escritura de Emissao de CCI. 

2.2.2. A Escritura de Emissao de CCI encontra-se custodiada junto a instituic;ao 
Custodiante e registrada na 63, nos termos dos §§ 3° e 4° do artigo 18 da Lei 
10.931. 

2.3. A titularidade dos Creditos Imobiliarios foi adquirida pela Emissora por meio da 
subscric;ao e integralizac;ao das Debentures. 

2.3.1. A identificac;ao completa dos empreendimentos imobiliarios aos quais se 
vinculam os Creditos Imobiliarios encontra-se no Anexo VI ao presente Termo de 
Securitizac;ao e as caracterlsticas das Debentures, incluindo as datas de pagamento 
de juros e amortizac;ao de principal das Debentures, com o percentual de 
amortiza<;ao de principal das Debentures, encontram-se descritas na Escritura de 
Emissao de Debentures. 

2.3.2. Em razao da subscric;ao das Debentures, a Emissora ira realizar a 
integralizac;ao das Debentures na forma e condi<;oes previstas na Escritura de 
Emissao de Debentures, inclusive ao cumprimento das condic;5es precedentes 
previstas na clausula 2.4 da Escritura de Emissao de Debentures, devendo os 
pagamentos serem realizados conforme a integralizac;ao dos CRI pelos Titulares de 
CRI. 

2.3.3. A CCI representativa dos Creditos Imobiliarios foi emitida sem garantia 
real, nos termos do §30 do artigo 18 da Lei 10.931, combinado como artigo 287 do 
Codigo Civil. A CCI e igualmente emitida sem garantia fidejussoria, nao havendo a 
vincula<;ao de qualquer garantia pessoal a mesma. 

2.3.4. A CCI nao sera objeto de atualiza<;ao monetaria, conforme tambem nao 
serao objeto de atualiza<;ao monetaria os Creditos Imobiliarios. 



2.3.5. Nos termos do artigo 23 da Lei 10.931, as informa«;oes sobre valor, numero 
e serie da CCI poderao ser verificadas na c6pia da CCI constantes do Anexo II a 
este Termo de 

2.4. Cobran«;a dos Creditos Imobiliarios: A cobran«;a ordinaria dos Creditos Imobiliarios 
sera realizada diretamente pela Emissora. 

2.5. Oferta Restrita: Os CRI da presente Emissao serao objeto de oferta publica com 
esfor«;os restritos de distribui«;ao, observadas as restri«;oes da legisla«;ao e regulamenta«;ao 
em vigor, principalmente aquelas constantes da Instru«;ao CVM 476. 

2.6. Autoriza«;ao da Emissora: A Emissao foi autorizada em Reuniao do Conselho de 
Administra«;ao da Emissora, realizada em 25 de fevereiro de 2019, cuja ata foi devidamente 
arquivada na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo em 14 de mar«;o de 2019, sob o no 
155.437/19-7. 

3. IDENTIFICA<;:AO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUI<;:AO 

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

(a) Emissao: 1a; 

(b) Serie: 21oa; 

(c) Quantidade de CRI: 100.000 (cern mil), observado que a Oferta Restrita 
pode ser concluida mesmo em caso de distribui«;ao parcial dos CRI; 

(d) Valor Total dos CRI: R$100.000.000 (cern milhoes de reais), na Data de 
Emissao, observado que a Oferta Restrita pode ser conclufda mesmo em caso de 

parcial dos CRI; 

(e) Valor Nominal Unitario: 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissao; 

(f) Pre«;o e Forma de Os CRI serao integralizados na Primeira 
Data de Integraliza«;ao pelo Valor Nominal Unitario dos CRI e, nas demais Datas de 

pelo Valor Nominal Unitario acrescido da respectiva Remunera«;ao, 
calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de ate a sua 
efetiva integraliza«;ao. 0 Prec;o de Integraliza«;§o sera pago a vista, na Data de 
Integralizac;ao dos CRI, em moeda corrente nacional. A subscri«;ao e a integraliza«;ao 
dos CRI serao realizados por intermedio dos procedimentos estabelecidos pela 83; 

(g) Atualizac;ao Monetaria: Os CRI nao serao objeto de atualizac;ao monetaria; 

(h) Prazo e Data de Vencimento: 2.193 (dois mil cento e noventa e tres) dias 
corridos contados da Data de Emissao dos CRI, vencendo, portanto, em 26 de 
mar«;o de 2025; 

(i) Remunerac;ao: A remunerac;ao sera paga, observado o Perfodo de 
Carencia, conforme Anexo VIII ao presente Termo de Securitizac;ao, equivalente 
a 108,00% (cento e oito por cento) da variac;ao acumulada da Taxa DI, 
calculada a partir da Primeira Data de Integralizac;ao ou da data do ultimo 
pagamento da Remunera«;ao, de acordo com a formula constante na Clausula 5 
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deste Termo de Securitizac;ao. Na hipotese em que a data prevista para o 
pagamento seja um sabado, domingo ou feriado nacional declarado na Republica 
Federativa do Brasil, o pagamento devera ser realizado no Dia Util imediatamente 
posterior; 

(j) Periodicidade de pagamento de observado o Perlodo de 
Carencia, conforme tabela de constante do Anexo VIII ao presente 
Termo de Na hipotese em que a data prevista para o pagamento 
seja um sabado, domingo ou o feriado nacional declarado na Republica 
Federativa do Brasil, o pagamento devera ser realizado no Dia Util 
imediatamente posterior; 

(k) Perfodo de Carencia: Os CRI possuirao um perfodo de carencia de 12 
(doze) meses no pagamento de Amortizac;ao e Juras Remuneratorios entre a Data 
de Emissao e a primeira data de pagamento de Amortizac;ao e Juras Remuneratorios 
("Periodo de Carencia"); 

(I) Regime Fiduciario: Sim; 

(m) Garantia Flutuante: Nao; 

(n) Garantias: Os CRI nao contam com garantias; 

(o) Garantia dos Creditos Imobiliarios: Alienac;ao Fiduciaria de Ac;oes; 

(p) Ambiente de Deposito Eletronico, Custodia Eletronica, Distribuic;ao, 
Negociac;ao e Liquidac;ao Financeira: 83 - Segmento CETIP UTVM, observada a 
Clausula 3.2 deste Termo de Securitizac;ao; 

(q) Codigo ISIN: BRRBRACRISL9; 

(r) Data de Emissao: 25 de marc;o de 2019; 

(s) Local de Emissao: Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo; 

(t) Curva de Amortizac;ao: semestral, de acordo com a Tabela de Amortizac;ao 
dos CRI, constante do Anexo VIII a este Termo de Securitizac;ao; 

(u) Forma: Os CRI serao emitidos na forma nominativa e escritural; 

(v) Classificac;ao de Risco: Os CRI desta Emissao nao serao objeto de 
classificac;ao de risco; 

(w) Coobriga<;ao da Emissora: Nao ha; 

(x) Possibilidade de Amortiza<;ao Extraordinaria Obrigatoria dos CRI ou Resgate 
Antecipado Obrigatorio dos CRI: E possfvel a ocorrencia de Amortizac;ao 
Extraordinaria Obrigatoria dos CRI ou de Resgate Antecipado Total Obrigatorio dos 
CRI, nos termos da Clausula 9 deste Termo de Securitizac;ao; e 

(y) Forma de Comprovac;ao de Titularidade: Serao reconhecidos como 
comprovantes de titularidade dos CRI: (i) o extrato de posic;ao de ativos expedido 
pela 83, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na 83; ou (ii) o 
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extrato emitido pelo Escriturador, a partir de informa<;oes prestadas pela B3, quando 
os CRI estiverem custodiados eletronicamente na B3. 

3.2. Os CRI serao depositados para distribui<;ao, negocia<;ao e custodia eletronica na B3, 
e distribufdos com a intermedia<;ao do Coordenador Uder, institui<;ao integrante do sistema 
de distribui<;ao de valores moblllarios, nos termos do artigo 2° da Instru<;ao CVM 476, 
observada declara<;ao presente no Anexo X deste Termo de Securitiza<;ao e, observado o 
prazo de 06 (seis) meses contados a partir da data de comunicado de infcio da distribui<;ao 
na forma do artigo 7° da Instru<;ao CVM 476, podendo este prazo ser prorrogado por 24 
(vinte e quatro) meses, observado o disposto no artigo 8°-A da Instru<;ao CVM 476. 

3.3. A Emissao dos CRI e realizada em conformidade com a Instru<;ao CVM 476 e esta 
automaticamente dispensada de registro de distribui<;ao na CVM, nos termos do artigo 6° 
da Instru<;ao CVM 476. 

3.3.1. A Emissao e destinada apenas a Investidores que atendam as 
caracterfsticas de Investidores Profissionais, sem prejufzo da assinatura de termo 
em que atestem sua condi<;ao de investidor profissional nos termos do Anexo I da 
Instru<;ao CVM S39. 

3.3.2. Em atendimento ao que dispoe a Instru<;ao CVM 476, os CRI da presente 
Emissao serao ofertados a, no maximo, 7S (setenta e cinco) Investidores 
Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no maximo, SO (cinquenta) investidores 
profissionais. 

3.3.3. Os CRI serao subscritos e integralizados a vista pelos Investidores 
Profissionais, devendo os Investidores, por ocasiao da subscri<;ao, fornecer, por 
escrito, declara<;ao atestando sua condi<,;ao de Investidor Profissional e que estao 
cientes de que: (i) a Emissao nao foi registrada na CVM; e (ii) os CRI ofertados 
estao sujeitos as restri<;oes de negocia<;ao previstas na Instru<;ao CVM 476. 

3.4. A Emissao sera encerrada quando da subscri<;ao e integraliza<,;ao da totalidade dos 
CRI pelos Investidores Profissionais, ou a exclusive criterio do Coordenador Uder, o que 
ocorrer primeiro. 

3.4.1. Em conformidade com o artigo 70-A o infcio da distribui<;ao devera ser 
informado pelo Coordenador Uder a CVM no prazo de OS (cinco) Dias Uteis a contar 
da primeira procura a potenciais investidores mediante protocolo eletronico junto a 
CVM, e nos termos do artigo 8° da Instru<;ao CVM 476 o encerramento da Emissao 
devera ser informado pelo Coordenador Uder a CVM, no prazo de OS (cinco) dias, 
contado do seu encerramento, devendo referida comunica<;ao ser encaminhada por 
intermedio da pagina da CVM na rede mundial de computadores e conter as 
informa<;oes indicadas no Anexo I da Instru<;ao CVM 476, comprometendo-se a 
Emissora a fornecer as informa<;oes necessarias, conforme o caso. 

3.4.2. De Acordo com o disposto no artigo 8° da Instru<;ao CVM 476, o 
Coordenador Uder devera informar a CVM o encerramento da Oferta Restrita, no 
prazo de OS (cinco) dias, contados de seu encerramento. Caso a Oferta Restrita nao 
seja encerrada dentro de 06 (seis) meses de seu infcio, o Coordenador Uder devera f 
realizar a comunica<;ao com os dados entao disponfveis, complementando-os 1'\ 
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semestralmente ate o encerramento, e ainda, de acordo com o artigo 8° - A da 
Instrw;ao CVM 476, a subscric;ao ou aquisic;ao dos valores mobiliarios da Oferta 
Restrita deve ser realizada no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses, contado 
da data de inlcio da Oferta, observado o disposto no artigo 7°-A da Instruc;ao CVM 
476. 

3.5. Os CRI da presente Emissao somente poderao ser negociados nos mercados 
regulamentados de valores mobiliarios por Investidores Qualificados, depois de decorridos 
90 (noventa) dias de cada data de subscric;ao ou aquisic;ao dos CRI, observado o 
cumprimento do disposto no artigo 17 da Instruc;ao CVM 476. 

3.6. Observado o disposto acima, os CRI da presente Emissao serao depositados: 
(i) para distribuic;ao no mercado primario por meio do MDA, administrado e 
operacionalizado pela B3, sendo a liquidac;ao financeira realizada por meio da B3; e (ii) para 
negociac;ao no mercado secundario, por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado 
pela B3, sendo a liquidac;ao financeira e a custodia eletronica dos CRI realizada por meio da 
B3. 

3.7. Por se tratar de oferta para distribuic;ao publica com esforc;os restritos de 
distribuic;ao e sem a utilizac;ao de prospecto, a oferta dos CRI sera registrada na ANBIMA 
exclusivamente para fins de informar a base de dados da ANBIMA, nos termos do §2° do 
artigo 1° do Cadi go ANBIMA. 

3.8. 0 Banco Liquidante foi contratado pela Emissora para operacionalizar o pagamento 
e a liquidac;ao de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Investidores, executados por 
meio da B3, conforme o caso. 

3.9. caso, nos termos do disposto na Clausula 3.4 acima, a Oferta Restrita for encerrada 
sem a colocac;ao do Valor Total da Emissao, no prazo de 6 (seis) meses contados a partir da 
data de emissao para a subscric;ao e integralizac;ao dos CRI, sera realizado o Resgate 
Antecipado Total Obrigatorio das Debentures e, consequentemente, o Resgate Antecipado 
Total Obrigatorio dos CRI, conforme condic;oes previstas na Clausula 10 deste Termo de 
Securitizac;ao. 

4. SUBSCRic;:Ao E INTEGRALIZAc;:AO DOS CRI 

4.1. Subscric;ao e Integralizac;ao dos CRI: Os CRI serao subscritos e integralizados pelo 
seu Valor Nominal Unitario na Primeira Data de Integralizac;ao e, nas demais Datas de 
Integralizac;ao pelo Valor Nominal Unitario, acrescido da Remunerac;ao, calculada pro rata 
temporis desde a Primeira Data da Integralizac;ao ate a data da efetiva integralizac;ao, 
podendo ser subscritos e integralizados a vista, em moeda corrente nacional, no ato da 
subscric;ao, com a assinatura do respective Boletim de Subscric;ao, observados os termos 
desta Clausula. 

4.2. Os Investidores integralizarao os CRI em moeda corrente nacional, de acordo como 
Prec;o de Integralizac;ao e os procedimentos da B3. 

4.2.1. A integralizac;ao sera realizada via B3, preferencialmente em uma unica 
data, na Data de Integralizac;ao dos CRI. 
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4.3. Destina<;ao dos Recursos: Os recursos obtidos com a subscric;ao e a integralizac;ao 
dos CRI serao utilizados pela Emissora exclusivamente para integralizac;ao das Debentures e 
vinculac;ao a CCI. 

4.3.1. A LOG ou empresas controladas pela LOG ("SPE Investidas''), por sua 
vez, destinarao os recursos lfquidos obtidos com a emissao das Debentures a 
construc;ao, expansao, desenvolvimento e/ou reforma de empreendimentos 
imobiliarios com fins comerciais em desenvolvimento ou a serem desenvolvidos pela 
LOG ou pelas SPE Investidas conforme especificados no Anexo VI ao presente 
Termo de Securitizac;ao, Item (i) ("Empreendimentos Imoblliarios Elegiveis''), 
devendo a LOG transferir os recursos obtidos por meio da Emissao de Debentures 
para as SPE Investidas, bern como tomar todas as providencias para que as SPE 
Investidas utifizem os recursos nos Empreendimentos Imobiliarios Elegfveis. 

4.3.2. Fica certo e ajustado entre as Partes que os empreendimentos imobiliarios 
listados no Anexo VI ao presente Termo de Securitizac;ao, Item (ii), poderao, a 
qualquer memento, sem a necessidade de aprovac;ao dos Titulares de CRI, serem 
substitufdos ou considerados, como Empreendimentos Imobiliarios Elegfveis 
("Empreendimentos Imobiliiirios Pre-Aprovados''). Nesse caso, devera ser 
celebrado aditamento ao presente Termo de Securitizac;ao e a Escritura de Emissao, 
para prever tal substituic;ao ou alterac;ao dos Empreendimentos Imobiliarios Elegfveis 
e inclusao do(s) Empreendimento(s) Imobiliario(s) Pre-Aprovados, conforme o caso, 
para o qual a Emissora esta desde ja de acordo. 

4.3.3. Os recursos captados por meio da Emissao de Debentures deverao ser 
destinados aos Empreendimentos Imobiliarios Elegfveis ate a Data de Vencimento. 

4.3.4. A alocac;ao dos recursos captados em decorrencia da integralizac;ao das 
Debentures nos Empreendimentos Imobiliarios Elegfveis ocorrera conforme 
cronograma e proporc;ao previstos no Anexo VI, Item (i) ao presente Termo de 
Securitizac;ao a cada urn dos Empreendimentos Imobiliarios Elegfveis. 

4.3.5. 0 presente Termo de Securitiza<;ao e a Escritura de Emissao de Debentures 
serao aditados, sem a necessidade de aprovac;ao da Emissora e dos Titulares de 
CRI, caso a LOG deseje alterar o cronograma ou a propon;ao dos recursos captados 
a ser alocada para cada Empreendimento Imobiliario Elegfvel, conforme Anexo VI ao 
presente Termo de Securitizac;ilo, desde que nao sejam exclufdos ou adicionados 
novos Empreendimentos Imobiliarios Elegfveis alem daqueles listados no Anexo VI, 
Item (i) ao presente Termo de Securitizac;ao, estando a Emissora e os Titulares de 
CRI desde ja de acordo com a realizac;ao do referido aditamento. 

4.3.6. A LOG compromete-se, em carater lrrevogavel e irretratavel, a aplicar os 
recursos obtidos por meio da emissao de Debentures, exclusivamente conforme 
previsto nesta Clausula 4.3 e suas sub clausulas e na Escritura de Emissao de 
Debentures. 

4.3.7. A LOG devera encaminhar a Emissora e ao Agente Fiduciario: (i) (a) em ate 
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financeiro ("Relat6rio de informando o valor total destinado a cada 
um dos Empreendimentos Imobiliarios Elegiveis durante o semestre imediatamente 
anterior a data de emissao de cada Relat6rio de Verificac;ao, juntamente com (b) 
c6pia dos contratos, notas fiscais, atos societarios e demais documentos 
comprobat6rios da referida destinac;ao; e (ii) sempre que solicitado por escrito pela 
Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario, incluindo, sem limitac;ao, para fins de 
atendimento a exigenclas de 6rgaos reguladores e fiscalizadores, em ate 5 (cinco) 
Dias Uteis do recebimento da solicitac;ao, ou em prazo menor conforme exigido pelo 
6rgao regulador e fiscalizador competente, c6pia dos contratos, notas fiscais, atos 
societarlos e demais documentos comprobat6rlos que julgar necessaria para 
acompanhamento da utilizac;ao dos recursos e da destinac;ao dos recursos para as 
SPE Investidas, quando aplicavel, se assim solicitado. 

4.3.8. Mediante o recebimento do Relat6rio de Verificac;ao e dos demais 
documentos previstos na clausula 4.3.7 acima, o Agente Fiduciario devera verificar, 
no minimo a cada 6 (seis) meses, ate a Data de Vencimento ou ate que a totalidade 
dos recursos tenham sido utilizados, o efetivo direcionamento de todos os recursos 
obtidos por meio da emissao de Debentures aos Empreendimentos Imobiliarios 
Elegiveis, exclusivamente, a partir dos documentos fornecidos nos termos da 
Clausula 4.3.7 acima. Sem prejuizo do dever de diligencia, o Agente Fiduciario 
assumira que as informac;oes e os documentos encaminhados pela LOG para 
complementar as informac;oes do relat6rio previsto no Anexo II da Escritura de 
Emissao de Debentures sao veridicos e nao foram objeto de fraude ou adulterac;ao. 

4.3.8.1. 0 Agente Fiduciario, conforme solicitac;ao dos Titulares de CRI 
reunidos em Assembleia Geral de Titulares de CRI, podera, ate 1 (uma) vez 
por semestre, indicar terceiros, mediante solicitac;ao por escrito com, no 
minimo, 10 (dez) dias de antecedencia a LOG, para visitar OS 

Empreendimentos Imobiliarios Elegiveis durante o horario comercial para 
verificar quaisquer informac;oes referentes aos Relat6rlos de Verificac;ao e 
demais documentos previstos na Clausula 4.3.7 acima apresentados. 

4.3,9, A LOG sera a responsavel pela custodia e guarda de todos e quaisquer 
documentos que comprovem a utilizac;ao dos recursos relatives as Debentures, nos 
termos desta d3usula 4.3 e de suas sub clausulas. 

4.3.10. A LOG, no ambito da Escritura de Emissao de Debentures, se obrigou em 
carater irrevogavel e irretratavel, a indenizar a Debenturista ejou o Agente 
Fiduciario por todos e quaisquer prejuizos, danos, perdas, custos e/ou despesas 
(incluindo custas judiciais e honorarios advocaticios) que vierem a, 
comprovadamente, incorrer em decorrencia da utilizac;ao dos recursos oriundos das 
Debentures de forma diversa da estabelecida nesta clausula 4.3 e de suas sub 
clausulas. 

4.3.11. A LOG, nos termos da Escritura de Emissao de Debentures, declarou que e 
acionista controladora das SPE Investidas, conforme definic;ao constante do artigo 
116 da Lei das Sociedades por Ac;oes, e assumiu a obrigac;ao de manter o controle 
sobce cada SPE Investida ate que compmvada, pela LOG ao Agente RduciOrlo, a { 
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integral utilizac;ao da parcela dos recursos destinados a respectiva SPE Investida no 
respectivo Empreendimento Imobiliario Elegfvel. 

4.3.12. Qualquer alterac;ao na forma de exerdcio de controle de qualquer das SPE 
Investidas, anteriormente a comprovac;ao da utilizac;ao da integralidade dos recursos 
previstos para o respectivo Empreendimento Elegfvel, na forma prevista na Clausula 
4.3.6 acima - incluindo, sem limitac;ao, a celebrac;ao de acordos de acionistas que 
tenha por consequencia a LOG nao ser a controladora ou nao participar do bloco de 
controle das respectivas SPE Investidas -, dependera de previa e expressa 
autorizac;ao da Emissora ou dos Titulares de CRI, sob pena da decretac;ao do 
vencimento antecipado das obrigac;oes oriundas deste Termo de Securitizac;ao, nos 
termos da Clausula 6.1.2 abaixo, exceto se alterac;ao na composic;ao social. 

5. REMUNERAc;;:AO E AMORTIZAc;;:AO 

5.1.1. Remunerac;ao: Os CRI farao jus a juros remuneratorios, incidentes sobre o 
Valor Nominal Unitario ou o Saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI, conforme o 
caso, correspondentes a 108,00% ( cento e oito por cento) da variac;ao acumulada 
das taxas diarias dos DI - Depositos Interfinanceiros de um dia over extra grupo, 
calculadas e divulgadas pela B3, no Informativo Diario, disponfvel em sua pagina na 
Internet (http://www.b3.com.br), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Uteis, expressa na forma percentual ao ano ("Taxa DI''), calculada a partir da 
Primeira Data de Integralizac;ao, ou da data de pagamento da remunerac;ao 
imediatamente anterior, ate a data de pagamento da remunerac;ao subsequente 
observado os termos e condic;oes deste Termo de Securitizac;ao, de acordo com a 
seguinte formula 

J = VNbx (Fator DI- 1) 

onde: 

J == valor unitario da Remunerac;ao devida no final de cada Perfodo de Capitalizac;ao 
( conforme definido a baixo), calculado com 8 ( oito) casas decimais sem 
arredondamento; 

VNb = Valor Nominal Unitario dos CRI ou Saldo do Valor Nominal Unitario, conforme 
o caso, no infcio de cada Perfodo de Capitalizac;ao, informado/calculado com 8 (oito) 
casas decimais, sem arredondamento; 

Fator DI = Produtorio das Taxas DI, com uso do percentual aplicado, desde o infcio 
de cada Perfodo de capitalizac;ao, inclusive, ate a data de calculo, exclusive, 
calculado com 8 ( oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte 
forma: 

11 

Fator Dl = n ( 1 + TDI1c X 
k=i 

onde: 
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p = 108,00 (cento e oito) 

n = numero total de Taxas DI consideradas em cada Perfodo de Capitalizac;ao, 
sendo "n" urn numero inteiro; 

k = numero de ordem das Taxas DI, variando de "1" ate "n"; 

TDik = Taxa DI, expressa ao dia, calculada com 8 ( oito) casas decimais com 
arredondamento, apurado da seguinte forma; 

l 

(m. )m-mr, = - +1 -1 
100 

Sendo que: 

Dik =Taxa DI divulgada pela 83, utilizada com 2 (duas) casas decimais; 

Observac;oes: 

(i) A Taxa DI devera ser utilizada considerando identico numero de 
casas decimais divulgada pela 83; 

(ii) 0 fator resultante da expressao (1 + TDik) e considerado com 16 
(dezesseis) casas decimais, sem arredondamento; 

(iii) Efetua-se o produtorio dos fatores diarios (1 + TDik), sendo que a 
cada fator diario acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) 
casas decimais, aplicando-se o proximo fator diario, e assim por diante ate 
0 ultimo considerado; 

(iv) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator 
resultante "Fator Juros" com 8 ( oito) casas decimais, com arredondamento; 

(v) 0 valor dos juros remuneratorios sera incorporado ao Valor Nominal 
dos CRI para efeito de apurac;ao do Saldo do Valor Nominal Unitario dos 
CRI. Para os fins deste Termo de Securitizac;ao, fica estabelecido que o 
Saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI equivale ao Valor Nominal dos CRI 
nao amortizado, acrescido dos juros devidos e nao pagos e penalidades 
previstas neste Termo de Securitizac;ao; 

(vi) Para efeito do calculo da Remunerac;ao sera sempre considerada a 
Taxa DI, divulgada com 3 (tres) Dias Uteis de defasagem em relac;ao a data 
de calculo dos CRI ( exemplo: para calculo da Remunerac;ao no dia 15, o 
Dik considerado sera o publicado no dia 12 pela 83, pressupondo-se que 
tanto os dias 12, 13, 14 e 15 sao Dias Uteis, e que nao houve nenhum dia 
nao util entre eles); e 

(vii) Especificamente para 0 primeiro Perfodo de sera I 
devido pela Emissora aos Titulares de CRI um premio correspondente a 2 
(dois) Dias Uteis de Remunerac;ao anteriores ao infcio do referido Perfodo 
de Capitalizac;ao. 
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5.1.2. Amortizac;ao: o calculo da amortizac;ao sera realizado com base na 
seguinte formula: 

(Ta·) 
AMi = V.N& X 

onde: 

AMi = Valor unitario da i-esima parcela de amortizac;ao. Valor em reais, calculado 
com 8 ( oito) casas decimais, sem arredondamento. 

VNb = Conforme subitem 5.1.1. acima. 

Tai = i-esima taxa de amortizac;ao, com 4 ( quatro) casas decimais, de acordo com o 
Anexo VIII do presente Termo de Securitizac;ao para os CRI. 

5.1.3. Considera-se "Periodo de o intervalo de tempo que se 
inicia na Primeira Data de Integralizac;ao ou na data de pagamento da Remunerac;ao 
imediatamente anterior (inclusive), e termina na data de pagamento da 
Remunerac;ao subsequente ( amortizac;ao obrigat6ria, facultativa, resgate 
total ou vencimento antecipado, conforme o caso. 

5.1.4. A Remunerac;ao sera paga conforme previsto na Tabela de Amortizac;ao 
anexo a este Termo de Securitizac;ao na forma do Anexo VIII e observado o Perfodo 
de Carencia, na data de Resgate Antecipado Total Obrigat6rio dos CRI ou 
Amortizac;ao Extraordinaria Obrigat6ria dos CRI. 

5.2. Indisponibilidade, Impossibilidade de Aplicac;ao ou Extinc;ao da Taxa DI: 

5.2.1. Se, na data de vencimento das obrigac;6es pecuniarias previstas neste 
Termo de Securitizac;ao, nao houver divulgac;ao da Taxa Dl pela B3, sera aplicada a 
ultima Taxa DI divulgada, desde a data da ultima divulgac;ao, ate a data de seu 
substitute ou data do vencimento das obrigac;6es pecuniarias, conforme o caso, nao 
sendo devidas quaisquer compensac;6es entre a Emissora e os Titulares de CRI 
quando da divulgac;ao posterior da Taxa DI que seria aplicavel. 

5.2.2. No caso de extinc;ao, indisponibilidade temporaria ou ausencia de apurac;ao 
da Taxa DI por mais de 10 (dez) Dias Uteis consecutivos ap6s a data esperada para 
sua apurac;ao e/ou divulgac;ao, ou, ainda, no caso de sua extinc;ao ou 
impossibilidade de sua aplicac;ao por imposic;ao legal ou determinac;ao judicial, o 
Agente Fiduciario devera convocar no prazo de ate 5 (cinco) Dias Ute is contados do 
termino do prazo de 10 (dez) Dias Uteis da data de extinc;ao da Taxa DI ou da data 
da proibi<;ao legal ou judicial, conforme o caso, Assembleia Geral de Titulares de CRI 
para que os Titulares de CRI definam, de comum acordo com a Emissora, 
observada a regulamentac;ao aplicavel, o novo parametro a ser aplicado (''Taxa 
Substitutiva"). Ate a deliberac;ao desse parametro sera utilizada, para o calculo do 
valor de quaisquer obrigac;6es previstas no Termo de Securitizac;ao, a ultima Taxa DI 
divulgada oficialmente, ate a data da defini<;ao ou aplicac;ao, conforme 0 casr do 
novo parametro, nao sendo devidas quaisquer compensac;6es financeiras e re a 
Emissora e a Devedora quando da divulgac;ao posterior da taxa/indic de 
remunerac;ao/atualizac;ao que seria aplicavel. 
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5.2.3. Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realizac;ao da Assembleia 
Geral, a referida Assembleia Geral de Titulares de CRI nao sera mais realizada, e a 
Taxa DI divulgada passara novamente a ser utilizada para o calculo da 
Remunerac;ao. 

5.2.4. Caso nao haja acordo sabre a Taxa Substitutiva entre a Emissora, a qual 
devera seguir expressamente o que for deliberado pelos Titulares de CRI, e a 
Devedora, ou nao haja quorum para deliberac;ao e(ou instalac;ao em primeira e 
segunda convocac;ao, em razao do disposto na Clausula 4.3.3 da Escritura de 
Emissao de Debentures, a Emissora devera resgatar os CRI, com seu consequente 
cancelamento, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a data em que os envolvidos 
verificarem nao ser possfvel urn acordo, acrescido da Remunerac;ao devida ate a 
data do efetivo resgate, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de 
Integralizac;ao ou da ultima data de pagamento da Remunerac;ao, ou na Data de 
Vencimento, o que ocorrer primeiro. A Taxa DI a ser utilizada para calculo da 
Remunerac;ao nesta situac;ao sera a ultima Taxa DI disponfvel, conforme o caso. 

5.2.5. Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 
qualquer obrigac;ao pela Emissora ate o 1° (primeiro) Dia Util subsequente, caso o 
vencimento coincida com urn dia que nao seja Dia Util, sem que haja qualquer 
acrescimo aos valores a serem pages, respeitado o intervale de pelo menos 2 (dois) 
Dias Uteis entre o recebimento dos Creditos Imobiliarios pela Emissora e o 
pagamento de suas obrigac;5es referentes aos CRI, nao havendo qualquer acrescimo 
dos valores recebidos pela Emissora durante a prorrogac;ao ora mencionada. 

5.2.6. Os pagamentos dos CRI ou outros necessaries a viabilizac;ao da 
amortizac;ao e/ou Remunerac;ao, sob Regime Fiduciario em Patrimonio Separado, 
conforme descrito neste Termo de Securitizac;ao, nao contam com nenhuma especie 
de garantia nem coobrigac;ao da Emissora. 

5.2.7. Ocorrendo impontualldade no pagamento pela Emissora de qualquer 
quantia por ela recebida e que seja devida aos Investidores, os valores a serem 
repassados ficarao, desde a data da inadimplencia ate a data do efetivo pagamento, 
sujeitos a, sem prejufzo da Remunerac;ao, independentemente de aviso, notificac;ao 
ou interpelac;ao judicial ou extrajudicial: (i) multa convencional, irredutfvel e nao 
compensat6ria, de 2% (dois por cento), sabre o valor em atraso; e (ii) juros 
morat6rios a razao de 1% (urn por cento) ao mes, calculados pro rata temporis, 
desde a data de inadimplemento ate a data do efetivo pagamento ("Encargos 
Moratorios''). 

5.2.8. Os pagamentos dos CRI serao efetuados utilizando-se OS procedimentos 
adotados pela 83, conforme o caso. Caso por qualquer razao, qualquer urn dos CRI 
nao esteja custodiado eletronicamente na 83, na data de seu pagamento, a 
Emissora deixara, em sua sede, o respective pagamento a disposic;ao do respective 
Titular de CRI. Nesta hip6tese, a partir da referida data de pagamento, nao havera 
qualquer tipo de acrescimo sabre o valor colocado a disposi<;ao do Titular de CRI na 
sede da Emissora. 



5.2.9. As datas de pagamento de Remunera<;ao serao sempre nos meses de 
mar<;o e setembro, de acordo com as datas previstas no Anexo VIII ao presente 
Termo de Securitiza<;ao, sendo o primeiro pagamento realizado em 26 de mar<;o de 
2020 e o ultimo na Data de Vencimento, na data de Resgate Antecipado Total 
Obrigat6rio dos CRI ou na data de Amortiza<;ao Extraordinaria Obrigat6ria dos CRI, 
conforme o caso. 

5.2.10. caso a Devedora nao cumpra quaisquer obriga<;oes pecuniarias devidas por 
for<;a da Escritura de Emissao de Debentures, incluindo, sem limita<;ao, o pagamento 
de amortiza<;ao de principal e Remunera<;ao das Debentures, das despesas da 
Oferta Restrita e da Emissao ou, ainda, pagamentos devidos em razao de 
vencimento antecipado das Debentures, na forma da Escritura de Emissao de 
Debentures, a Emissora e o Agente Fiduciario deverao adotar todos as medidas 
judiciais cabfveis para a cobran<;a dos Creditos Imobiliarios e a Excussao da 
Aliena<;ao Fiduciaria de A<;oes. 

5.2.11. Na hip6tese de pagamento de parcela ou da totalidade dos Creditos 
Imobiliarios devidos, a Emissora devera ratear os recursos recebidos aos Titulares 
de CRI, na propor<;ao de CRI detidos por cada Investidor. 

5.2.12. Em caso de vencimento antecipado ou vencimento final sem que as 
Obriga<;oes Garantidas tenham sido efetivamente quitadas pela Devedora a 
Emissora podera iniciar o procedimento de Excussao da Aliena<;ao Fiduciaria de 
A<;oes. 

6. VENCIMENTO ANTECIPADO AUTOMATICO E NAO AUTOMATICO DOS CRI 

6.1. Hip6teses de Vencimento Antecipado dos CRI: Sem prejufzo as hip6teses de 
liquida<;ao do Patrimonio Separado constantes da Clausula 13.1 deste Termo de 
Securitiza<;ao, bern como das demais hip6teses de vencimento antecipado previstas nos 
Documentos da Opera<;ao, sera considerado como evento de Vencimento Antecipado dos 
CRI todas e quaisquer hip6teses de declara<;ao de Vencimento Antecipado das Debentures, 
conforme descritas nas Clausulas 6.1.1 e 6.1.2 abaixo (''Evento de Vencimento 
Antecipado"). 

6.1.1. Vencimento Antecipado Automatico: Sera considerado em evento de 
vencimento antecipado automatico, observado o disposto nesta Clausula 6a, 
qualquer hip6tese de vencimento antecipado automatico das Debentures, quais 
sejam: 

(i) descumprimento, pela Devedora, de qualquer obriga<;ao pecuniaria 
relacionada as Debentures, nao sanada no prazo de 2 (do is) Dias Uteis 
contado de seu vencimento; 

(ii) provarem-se falsas ou revelarem-se enganosas, em qualquer 
aspecto relevante, quaisquer das declara,Oes ou garantlas prestadas 
Devedora na Escritura de Emissao de Debentures; 

(iii) pedido de recupera,ao judicial, independente de deferimento' elo M 
jufzo competente, ou submissao a qualquer credor ou classe de credores 
de pedido de negocia<;ao de plano de recupera<;ao extrajudicial, formulado 
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pela Devedora, por qualquer de suas controladas, efou por qualquer de 
seus acionistas controladores, independentemente de ter sido requerida 

judicial do referido plano; 

(iv) insolvencia, pedido de 
autofalencia, pedido de falencia nao elidido no prazo legal ou 
de falencia da Devedora, por qualquer de suas controladas, ejou de 
qualquer de seus acionistas controladores; 

(v) de capital social da Devedora sem observ€mcia do disposto 
no §3° do artigo 174 da Lei das Sociedades por 

(vi) inadimplemento ou vencimento antecipado, de quaisquer 
financeiras a que estejam sujeitas a Devedora efou qualquer de 

suas controladas (incluindo quaisquer emissoes de debentures), seja como 
parte ou como garantidora, no mercado local ou internacional em valor, 
individual ou agregado das referidas financeiras, superior a 
R$15.000.000,00 (quinze milhoes de reais); 

(vii) transferencia ou qualquer forma de cessao ou promessa de cessao 
a terceiros, pela Devedora das assumidas na Escritura de 
Emissao de Debentures ou em qualquer um dos Documentos da 
sem a previa anuencia da Debenturista, a partir de consulta aos Titulares 
de CRI reunidos em Assembleia Geral de Titulares de CRI especialmente 
convocada para este fim; 

(viii) da forma societaria da Devedora de sociedade 
anonima para sociedade limitada, nos termos do artigo 220 a 222 da Lei 
das Sociedades por 

(ix) dos recursos oriundos das Debentures em 
diversa da descrita na Clausula 3.5 da Escritura de Emissao de Debentures; 

(x) se a Escritura de Emissao de Debentures, ou qualquer de suas 
for declarada invalida, nula ou inexequfvel, por decisao judicial 

transitada em julgado, observado que, para se caracterizar o vencimento 
antecipado aqui previsto, a invalidade, nulidade ou inexequibilidade devera 
se referir a relevantes, em particular as que digam respeito: 
(1) a existencia, validade e eficacia das Debentures, seu valor, seu prazo de 
vencimento, sua e qualquer valor devido a Debenturista, 
(2) a existencia, validade e eficacia do lastro dos CRI, ejou (3) as 

desta Clausula 5; e 

(xi) o nao cumprimento, pela Devedora, da de efetuar o 
da Garantia, conforme definido no Contrato de Fiduciaria 

de A<;oes, nas hipoteses e condi<;oes previstas no referido instrumento 

6.1.2. Vencimento Antecipado Nao Automatico: Sera considerado em evento de 
vencimento antecipado nao automatico, observado o disposto nesta Clausula 6, 

hip6tese de vencimento anteclpado nao automatlco das Debentures, ql 
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(i) descumprimento, pela Devedora e/ou pela LOG BTS Extrema, 
conforme 0 caso, de qualquer obrigac;ao nao pecuniaria relacionada as 
Debentures estabelecida na Escritura de Emissao das Debentures e/ou a 
Alienac;ao Fiduciaria de Ac;oes estabelecida no Contrato de Alienac;ao 
Fiduciaria de Ac;5es, nao sanada no prazo de 10 (dez) Dias Uteis da 
comunicac;ao do referido vencimento: (a) pela Devedora ejou pela LOG 
BTS Extrema, conforme o caso, a Debenturista, ou (b) pela Debenturista a 
Emissora, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo nao se 
aplica as obrigac;5es para as quais tenha sido estipulado prazo especifico; 

(ii) revelarem-se incorretas, inconsistentes, incompletas ou imprecisas, 
em qualquer aspecto relevante, quaisquer das declarac;5es ou garantias 
prestadas pela Devedora na Escritura de Emissao das Debentures; 

(iii) distribuic;ao de dividendos, pagamento de juros sobre o capital 
proprio ou a realizac;ao de quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, 
caso a Devedora esteja em mora com qualquer de suas obrigac;5es 
pecuniarias estabelecidas na Escritura de Emissao de Debentures, 
observados os prazos de cura aplicaveis, ressalvado, entretanto, o 
pagamento do dividendo mfnimo obrigat6rio previsto no artigo 202 da Lei 
das Sociedades por Ac;oes; 

(iv) se as obrigac;5es de pagar da Devedora previstas na Escritura de 
Emissao de Debentures deixarem de concorrer, no mfnimo, em condic;oes 
pari passu com as demais dfvidas quirografarias da Devedora, ressalvadas 
as obrigac;5es que gozem de preferencia por forc;a de disposic;ao legal; 

(v) (a) incorporac;ao (de sociedades e/ou de ac;oes) da Devedora por 
quaisquer terceiros; e/ou (b) fusao ou cisao da Devedora, sem a previa 
aprovac;ao dos Titulares de CRI, reunidos em Assembleia Geral de Titulares 
de CRI especialmente convocada com esse fim, exceto se a operac;ao 
atender aos requisitos do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ac;oes; em 
qualquer caso, as hip6teses previstas nos itens (a) e (b) acima nao se 
aplicam: (1) as reorganizac;oes societarias das quais participem 
exclusivamente a Devedora e suas controladas, observado que tais 
operac;5es societarias nao poderao resultar em uma diminuic;ao patrimonial 
da Devedora em mais de 50% (cinquenta por cento) de seu patrimonio 
lfquido consolidado em sua ultima demonstrac;ao financeira ou em sua 
extinc;ao; e (2) incorporac;oes totais ou de parcela cindida de sociedades 
em que a Devedora possua participac;ao minoritaria; 

(vi) em caso de alienac;ao, direta ou indireta, do controle aciom3rio 
sobre a Emissora, tal como definido nos artigos 116 e 254-A, da Leis das 
Sociedades por Ac;oes, exceto se tal alienac;ao: (i) decorrer de transferencia 
de ac;oes da Emissora em razao de cisao, fusao, incorporac;ao (de empresas 
ou ac;5es), reduc;ao de capital ejou outra forma de reorganizac;ao 
societaria, desde que os proprietarios das ac;oes em questao da Emissora, 
ap6s a transferencia, sejam vefculos de investimento controlados pelos 
atuals adonlstas da Emlssora e/ou sejam s6dos dos atuals aclonlstas { 
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Emissora; ou (ii) nao implicar perda do poder de controle (atraves de 
propriedade de a<;6es da Emissora, contrato ou qualquer outra forma), que 
pode ser exercido de forma individual ou conjunta pelos atuais 
controladores; 

(vii) nao cumprimento de qualquer decisao judicial final e irrecorrivel ou 
arbitral definitiva, de natureza condenatoria, contra a Devedora e/ou 
qualquer de suas controladas, em valor unitario ou agregado no ambito da 
referida decisao seja superior a R$10.000.000,00 (dez milhoes de reais), 
corrigidos anualmente, a partir da Data de Emissao das Debentures, pelo 
IPCA, ou seu equivalente em outras moedas, no prazo estipulado na 
respectiva decisao; 

(viii) arresto, sequestra ou penhora de bens da Devedora, cujo valor, 
individual ou agregado do referido ato, seja igual ou superior a 
R$10.000.000,00 (dez milhoes de reais) ou o equivalente em outras 
moedas, valor a ser reajustado anualmente pela varia<;ao acumulada do 
IPCA desde a Data de Emissao das Debentures, exceto se, no prazo de ate 
15 (quinze) Dias Uteis, contados da data do respective arresto, sequestra 
ou penhora, tiver sido comprovado que o arresto, sequestra ou a penhora 
foi contestado ou substituido por outra garantia; 

(ix) protesto de titulos contra a Devedora e/ou qualquer de suas 
controladas cujo valor nao pago, individual ou agregado do referido 
protesto, ultrapasse R$10.000.000,00 (dez milhoes de reais), corrigidos 
anualmente, a partir da Data de Emissao das Debentures, pelo IPCA, ou 
seu equivalente em outras moedas, salvo se o protesto tiver sido efetuado 
por erro ou ma-fe de terceiros, desde que validamente comprovado ao 
titular de Debentures pela Devedora, ou se for cancelado, ou ainda se for 
validamente contestado em juizo, em qualquer hipotese, no prazo maximo 
de 10 (dez) Dias Uteis contados da data do respective protesto; 

(x) nao renova<;ao, cancelamento, revoga<;ao ou suspensao das 
autoriza<;6es e licen<;as, inclusive as ambientais, relevantes para o regular 
exerdcio das atividades desenvolvidas pela Devedora e/ou por qualquer de 
suas controladas, que impactem na capacidade da Devedora em arcar com 
as obriga<;6es desta Oferta Restrita, exceto se, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias a contar da data de tal nao renova<;ao, cancelamento, 
revoga<;ao ou suspensao a Devedora comprove a existencia de provimento 
jurisdicional autorizando a regular continuidade das atividades da Devedora 
ate a renova<;ao ou obten<;ao da referida licen<;a ou autoriza<;ao; 

(xi) altera<;ao do objeto social da Devedora, exce<;ao feita a inclusao, 
em seu objeto social, de outras atividades, desde que de qualquer forma 
relacionadas, similares ou complementares a: (i) a administra<;ao de bens 
proprlos; (ii) a presta<;ao de servi<;os de engenharia e de constru<;ao de 
im6veis residenciais e/ou comerciais; (iii) a incorpora<;ao, constru<;ao, 
comercializa<;ao e loca<;ao de imoveis pr6prios ou de terceiros, residenclai: / 
efou comerciais; e (iv) a participa<;ao em outras sociedades na qualidad/1 
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de socia ou acionista e a exclusao, a exclusive criteria da Devedora, da 
atividade de comercializa<;ao de imoveis proprios; 

(xii) expropria<;ao, nacionaliza<;ao, desapropria<;ao ou qualquer aquisi<;ao 
compuls6ria, por qualquer autoridade governamental, da totalidade ou de 
parte substancial dos ativos, propriedades ou das a<;oes do capital social da 
Devedora; 

(xiii) viola<;ao pela Devedora, conforme reconhecido em decisao judicial 
transitada em julgado, de qualquer dispositive de qualquer lei ou 
regulamento aplicavel contra pratica de atos de corrup<;ao ou atos lesivos a 
administra<;ao publica, incluindo, sem limita<;ao, a Lei no 9.613, de 3 de 
mar<;o de 1998, conforme alterada, e a Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 
2013, conforme alterada a U.S. Foreign Corrupt Practices Act of1977, o UK 
Bribery Act 2010, a Conven<;ao Anticorrup<;ao da Organiza<;ao para a 
Coopera<;ao e Desenvolvimento Economico (OCDE) ("Leis 
Anticorrupc;ao''), conforme aplicaveis; 

(xiv) onerac;ao, alienac;ao, cessao, transfer€mcia, venda, aluguel ou 
constitui<;ao de gravame ( ou realizac;ao de ato ou operac;ao de efeito 
similar): (a) pela LOG BTG Extrema; ou (b) pela Devedora, na 
qualidade de acionista da LOG BTS Extrema, por qualquer meio: (i) 
dos recebiveis de contrato de locac;ao tendo como objeto o im6vel 
em desenvolvimento, pela LOG BTS Extrema, de urn 
empreendimento imobiliario sob medida, a ser desenvolvido em urn 
terreno com area total de superffcie de aproximadamente 
252.609,00 m2 , que sera constituido mediante a unificac;ao do 
im6vel objeto da matricula n° 12.463, 18.740 e com area de 
aproximadamente 20.000,00 m2 a ser destacada do im6vel objeto 
da matricula n° 18.739, todas do Oficial de Registro de Im6veis de 
Extrema/MG ("Imovel BTS"); e (b) a locac;ao, sob a modalidade 
built-to-suit, do Empreendimento Imobiliario para o Locatario pelo 
prazo de 120 (cento e vinte meses); ou (ii) do Empreendimento 
Imobiliario ou do proprio Im6vel BTS, sem a previa anuencia da 
Debenturista e do Agente Fiduciario dos CRI; e 

(xv) altera<;ao na forma de exercfcio de controle de qualquer das SPE 
Investidas anteriormente a comprova<;ao de destina<;ao dos recursos, na 
forma prevista na Clausula 3.5.12 da Escritura de Emissao de Debentures. 

6.2. A ocorrencia de qualquer dos eventos descritos nas Clausulas 6.1.1 e 6.1.2 acima, 
devera ser prontamente comunicada pela Devedora a Emissora, em prazo de ate 5 (cinco) 
Dias Uteis de sua ocorrencia. 0 descumprimento desse dever de informar pela Devedora 
nao impedira o exercfcio de poderes, faculdades e pretensoes previstos na Escritura de 
Emissao de Debentures e nos demais Documentos da Opera<;ao, pela Emissora ou pelos 
Titulares de CRI, inclusive o de declarar o vencimento antecipado dos CRI. 
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7. 

6.2.1. A ocorrencia de qualquer dos eventos descritos nas Clausulas 6.1.1 e 6.1.2 
acima devera ser comunicada pela Emissora ao Agente Fiduciario e aos Titulares de 
CRI, em prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis de sua ciencia. 0 descumprimento desse 
dever de informar pela Emissora nao impedira o exerdcio de poderes, faculdades e 
pretensoes previstos neste Termo de Securitizac;ao e nos demais Documentos da 
Operac;ao, pelo Agente Fiduciario ou pelos Titulares de CRI, inclusive o de declarar o 
vencimento antecipado dos CRI. 

6.3. Ocorridas quaisquer das hip6teses descritas na Clausula 6.1.1 acima, os CRI serao 
considerados vencidos automaticamente, independentemente de aviso, interpelac;ao ou 
notificac;ao extrajudicial, ou mesmo de Assembleia Geral de Titulares de CRI. 

6.4. Ocorridas quaisquer das hip6teses mencionadas na Clausula 6.1.2 acima, a Emissora 
devera convocar Assembleia Geral de Titulares de CRI para deliberar sabre eventual 
declarac;ao de vencimento antecipado das Debentures e, consequentemente, dos CRI, 
conforme previsto na Clausula 6.1.2 acima, bern como: (i) observara os procedimentos de 
convocac;ao e instalac;ao previstos na Clausula 7 abaixo; e (ii) serao tomadas par 
Investidores que representem, no mfnimo, 50% (cinquenta par cento) mais 1 (urn) dos 
mais urn dos CRI em Circulac;ao. 

6.5. Caso ocorra o vencimento antecipado pela Assembleia Geral de Titulares de CRI, ou 
nao haja quorum suficiente para instalac;ao e/ou para deliberar sabre eventual declarac;ao 
de vencimento antecipado, em primeira e segunda convocac;oes, a Emissora declarara 
antecipadamente vencidas todas as obrigac;oes das Debentures, e consequentemente do 
CRI e devera enviar notificac;ao a Devedora informando a deliberac;ao dos Titulares de CRI 
em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados: (i) com relac;ao aos eventos da Clausula 5.1.1 da 
Escritura de Emissao de Debentures, da data em que ocorrer o evento ali listado; e (ii) com 
relac;ao aos eventos da Clausula 5.2.1 da Escritura de Emissao de Debentures, da data em 
que for aprovado pela Emissora na qualidade de Emissora o vencimento antecipado, se 
assim deliberado for pelos Titulares de CRI. 

6.5.1. Independentemente do prazo de notificac;ao a Devedora acima previsto, a 
Emissora devera comunicar imediatamente a 63 acerca do vencimento antecipado 
descritos nesta Clausula 6. 

6.5.2. Na ocorrencia do vencimento antecipado dos CRI (tanto o automatico, 
quanta o nao automatico ), independentemente da comunicac;ao referida na Clausula 
6.5 acima, a Emissora efetuara o pagamento do Valor Nominal Unitario ou Saldo do 
Valor Nominal Unitario dos CRI, conforme o caso, em ate 2 (dais) Dias Uteis a 
contar do recebimento dos valores devidos no ambito das Debentures, acrescido da 
Remunerac;ao, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralizac;ao 
ou da ultima data de pagamento da Remunerac;ao ate a data do seu efetivo 
pagamento e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Devedora e 
pela Emissora nos termos deste Termo de Securitizac;ao, fora do ambito da 63. 0 

ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRI 1 
7.1. Realizac;ao da Assembleia Geral de Titulares de CRI: Os Investidores poderao, a 
qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral de Titulares de CRI, a fim de deliberar 
sabre materia de interesse da comunhao dos Investidores. 
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7.2. Legislac;:ao Aplicavel: Aplicar-se-a subsidiariamente a Assembleia Geral de Titulares 
de CRI, no que couber, o disposto na Lei 9.514, bem como o disposto na Lei das Sociedades 
por Ac;:oes, conforme alterada, a respeito das assembleias gerais de acionistas. 

7.3. Competencia para Convocac;:ao: A Assembleia Geral de Titulares de CRI podera ser 
convocada pelo Agente Fiduciario, pela Emissora, pela CVM e/ou por Investidores que 
representem, no mfnimo, 10% (dez por cento) dos CRI em Circulac;:ao. 

7.4. Convocac;:ao: A convocac;:ao da Assembleia Geral dos Titulares de CRI far-se-a 
mediante edital publicado por 3 (tres) vezes, no jornal em que a Emissora divulga suas 
informac;:oes societarias, com a antecedencia de 20 (vinte) dias corridos para a primeira 
convocac;:ao e 8 (oito) dias para a segunda convocac;:ao da Assembleia Geral dos Titulares de 
CRI. 

7.5. Instalac;:ao: A Assembleia Geral de Titulares de CRI sera instalada: (i) em primeira 
convocac;:ao com a presenc;:a de Titulares de CRI que representem, no mfnimo 50% 
(cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulac;:ao; e (ii) em segunda convocac;:ao, com 
qualquer numero de CRI em Circulac;:ao, exceto se quorum maior nao for exigido pela 
regulamentac;:ao aplicavel. 

7.6. Voto: Cada CRI conferira a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais de 
Titulares de CRI, sendo admitida a constituic;:ao de mandataries, Investidores ou nao, 
observadas as disposic;:oes da Lei das Sociedades por Ac;:oes. Exceto se diversamente 
disposto neste Termo de Securitizac;:ao, para efeito de calculo de quaisquer dos quoruns de 
instalac;:ao e/ou deliberac;:ao da Assembleia Geral de Titulares de CRI, serao conslderados 
apenas os CRI em Circulac;:ao. Os votos em branco deverao ser exclufdos do calculo do 
quorum de deliberac;:ao da Assembleia Geral de Titulares de CRI. 

7.7. Consulta formal: Os Titulares de CRI poderao votar nas Assembleias Gerais de 
Titulares de CRI por meio de processo de consulta formal, escrita ou eletn3nica, observadas 
as formalidades de convocac;:ao, instalac;:ao e deliberac;:ao da Assembleia Geral prevista neste 
Termo de Securitizac;:ao, desde que a Emissora possua sistemas ou controles necessaries 
para tanto, o que devera ser devidamente informado na convocac;:ao. 

7.8. Presenc;:a dos representantes legals da Emissora: Adicionalmente as demais 
disposic;:oes previstas nesta sec;:ao, o Agente Fiduciario e/ou os Tltulares de CRI poderao 
convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das 
Assembleias Gerais de Titulares de CRI, e das deliberac;:oes da ordem do dia, se assim 
autorizado pelos Titulares de CRI. 

7.9. Comparecimento do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario devera comparecer a 
Assembleia Geral de Titulares de CRI e prestar aos Investidores as informac;:oes que lhe 
forem solicitadas. 

7.10. Presidencia: A presidencia da Assembleia Geral de Titulares de CRI cabera, de 
acordo com quem a tenha convocado, respectivamente: 

(a) 

(b) 

(c) 

ao representante da Emissora; 

ao Titular de CRI eleito pelos Titulares de CRI presentes; 

ao representante do Agente Fiduciario; ou 
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(d) a qualquer outra pessoa que os Titulares de CRI indicarem. 

7.11. Exceto conforme estabelecido neste Termo de as 
serao tomadas pelos votes favoraveis de Titulares de CRI em que 

representem a maioria de CRI em salvo se a aplicavel prever 
quorum mfnimo superior. 

7.12. As relativas aos seguintes temas deverao ser aprovadas por 
Investidores que representem 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em 

(i) dos qu6runs de previstos neste Termo de 
(ii) nos procedimentos aplicaveis a Assembleia Geral de Titulares de CRI, 
inclusive, sem a de quaisquer deste item; (iii) das 

relativas a Total Obrigat6ria dos CRI ou ao Resgate Antecipado 
Total Obrigat6rio dos CRI; ou (iv) quaisquer que tenham por objeto alterar as 
seguintes caracterfsticas dos CRI: (a) Valor Nominal Unltario, (b) Total 
Obrigat6ria dos CRI e/ou o Resgate Antecipado Total Obrigat6rio dos CRI, (c) 
sua forma de calculo e as respectivas Datas de Pagamento da (d) Data de 
Vencimento, ou (e) Encargos Morat6rios. 

1.12.1. As acerca da: (i) da nao do Patrimonio 
Separado; e (ii) renuncia de direitos nos termos deste Termo de bern 
como concessao de perdao temporario pela ocorrencia de um dos Eventos de 
Vencimento Antecipado, conforme previstos na Clausula 6 deste Termo de 

serao tomadas por Investidores que representem, no mfnimo, 50% 
(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em 

7.13. Dispensa de Independentemente das formalidades previstas na lei e 
neste Termo de sera considerada regular a Assembleia Geral de Titulares de 
CRI a que comparecerem os titulares de todos os CRI em 

7.13.1. As tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias Gerais de 
Titulares de CRI no ambito de sua competencia legal, observados os qu6runs neste 
Termo de vincularao a Emissora e obrigarao todos os titulares de CRI 
em independentemente de terem comparecido a Assembleia Geral de 
Titulares de CRI ou do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais de 
Titulares de CRI. 

7.14. Dispensa de Assembleia Geral dos Titulares de CRI para deste Termo de 
As Partes concordam que o presente Termo de assim como os 

demais documentos da Emissao poderao ser alterados, sem a necessidade de qualquer 
dos Titulares de CRI, sempre que e somente (i) quando tal decorrer 

exclusivamente da necessidade de atendimento a exigencias de a normas legais, 
regulamentares ou exigencias da CVM, ANBIMA ou B3; (ii) quando verificado erro material, 
seja ele um erro grosseiro, de ou aritmetico, desde que tais nao 
representem prejufzo aos Titulares de CRI; (iii) a quaisquer Documentos da 

ja expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) da 
ou ainda (iv) em virtude da dos dados cadastrais das Partes, tais 

como alterao§o na raz.lo social, endere<;o e telefone, entre outros, desde que ';{ 
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modificac;oes (a) nao representem prejulzo aos Titulares de CRI e (b) nao gerem novas 
custos ou despesas aos Titulares de CRI. 

7.14.1. Fica a Emissora obrigada a informar os investidores em ate 5 (cinco) Dias 
Uteis contados da sua realizac;ao a respeito da alterac;ao deste Termo de 
Securitizac;ao, conforme disposto no item 7.14 acima, indicando as alterac;oes 
realizadas e as razoes para tanto, o que fara mediante a publicac;ao das alterac;oes 
em seu website. 

8. OBRIGAc;OES E DECLARAc;OES DA EMISSORA 

8.1. Informac;ao de Fatos Relevantes: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos 
relevantes de interesse dos Titulares de CRI, nos termos do artigo 3° Instruc;ao CVM 358, 
os quais serao divulgados, no mlnimo, por meio das paginas da rede mundial de 
computadores da Emissora e da CVM. 

8.1.1. Adicionalmente, a Emissora compromete-se a enviar referidas informac;oes 
ao Agente Fiduciario em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados a partir da divulgac;ao de 
fato relevante. 

8.2. Relat6rio Mensa!: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relat6rio mensal, na 
forma e prazos previstos na regulamentac;ao aplicavel, colocando tal relat6rio a disposic;ao 
dos Investidores e do Agente Fiduciario, ratificando a vinculac;ao dos Creditos Imobiliarios 
aos CRI. 

8.3. Veracidade de Informac;oes e Declarac;oes: A Emissora se responsabiliza pela 
exatidao das informac;oes e declarac;oes prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciario 
e aos Investidores, ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados 
com os CRI, em conformidade com a analise do assessor jurldico contratado no ambito da 
Emissao, para verificac;ao de sua legalidade, veracidade, ausencia de vlcios, consistencia, 
correc;ao e suficiencia das informac;oes disponibilizadas aos Investidores e ao Agente 
Fiduciario, declarando que tais documentos se encontram na estrita e fiel forma e 
substancia descritas pela Emissora neste Termo de Securitizac;ao. 

8.3.1. A Emissora declara, sob as penas da lei, que: 

(i) e uma sociedade devidamente organizada, constitulda e existente 
sob a forma de sociedade por ac;oes com registro de companhia aberta de 
acordo com as leis brasileiras; 

(ii) esta devidamente autorizada e obteve todas as autorizac;oes 
necessarias a celebrac;ao deste Termo de Securitizac;ao, a emissao dos CRI 
e ao cumprimento de suas obrigac;oes aqui previstas, tendo sido satisfeitos 
todos os requisitos legais e estatutarios necessaries para tanto; 

(iii) os representantes legais que assinam este Termo de Securitizac;ao 
tem poderes estatutarios e/ou delegados para assumir, em seu nome, as 
obrigac;5es ora estabelecidas e, sendo mandatarios, tiveram os poderes 

outorgados, estando os respectivos mandatos em plena( 
v1gor; 

(iv) e legltima e (mica titular dos Creditos Imobiliarios; 
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(v) nao ha qualquer ligac;ao entre a Emissora e o Agente Fiduciario que 
impec;a o Agente Fiduciario de exercer plenamente suas func;oes; 

(vi) este Termo de Securitizac;ao constitui uma obrigac;ao legal, valida e 
vinculativa da Emissora, exequfvel de acordo com os seus termos e 
condic;oes. 

(vii) os Creditos Imobiliarios encontram-se livres e desembarac;ados, nas 
exatas condic;oes da Escritura de Debentures, de quaisquer onus, gravames 
ou restric;oes de natureza pessoal, real, ou arbitral, nao sendo do 
conhecimento da Emissora a existencia de qualquer fato que impec;a ou 
restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo de Securitizac;ao; 

(viii) nao tern conhecimento da existencia de procedimentos 
administrativos ou ac;oes judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer 
natureza, contra a Devedora ou a Emissora em qualquer tribunal, que 
afetem ou possam vir a afetar os Creditos Imobiliarios ou, ainda que 
indiretamente, o presente Termo de Securitizac;§o; 

(ix) o Patrimonio Separado nao respondera pelo pagamento de 
quaisquer verbas devidas pela Emissora aos seus auditores independentes; 

(x) nao teve sua falencia ou insolvencia requerida ou decretada ate a 
respectiva data, tampouco esta em processo de recuperac;ao judicial e/ou 
extrajudicial; 

(xi) nao omitiu nenhum acontecimento relevante, de qualquer natureza, 
que seja de seu conhecimento e que possa resultar em uma mudanc;a 
adversa relevante ejou alterac;ao relevante de suas atividades; 

(xii) a Emissora, nem qualquer uma de suas respectivas afiliadas, 
diretores, membros de conselho de administrac;ao, incluindo assessores ou 
prestadores de servic;o agindo em seu beneffcio e/ou de suas afiliadas 
(a) usou os seus recursos e/ou de suas controladas e coligadas para 
contribuic;oes, doac;5es ou despesas de representac;ao ilegais ou outras 
despesas ilegais relativas a atividades polfticas; (b) fez qualquer 
pagamento ilegal, direto ou indireto, a empregados ou funcionarios 
publicos, partidos politicos, politicos ou candidates politicos (incluindo seus 
familiares), nacionais ou estrangeiros, praticaram quaisquer atos para obter 
ou manter qualquer neg6cio, transac;ao ou vantagem comercial indevida; 
(c) violou qualquer dispositive de qualquer lei ou regulamento, nacional ou 
estrangeiro, contra pratica de corrupc;ao ou atos lesivos a administrac;ao 
publica, incluindo, mas nao se limitando, as Leis Anticorrupcjio; e 

(xiii) esta em cumprimento com as leis e regulamentos ambientais que 
lhe sao aplicaveis. 

8.3.2. A Emissora compromete-se a notificar o Agente Fiduciario, em ate 2 (dois) 
Dias Uteis a contar da data em que tomar ciencia, caso quaisquer das declarac;oes 
aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inverfdicas, incompletas ou 
incorretas. 
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8.4. Solicitac;:ao de Informac;:5es a Emissora: A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente 
Fiduciario, no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis contados do recebimento da respectiva 
solicitac;:ao, todas as informac;:5es relativas aos Creditos Imobiliarios. 

8.4.1. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciario cop1a de toda 
documentac;:ao encaminhada a CVM e aos Investidores, bern como informac;:5es 
pertinentes ao artigo 3° da InstrU<:;ao CVM 358, a Instruc;:ao CVM 476 e a Instruc;:ao 
CVM 414, suas alterac;:5es e aditamentos, no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis 
contados da respectiva solicltac:;ao. 

8.4.2. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciario, em ate 5 (cinco) Dias 
Uteis contados do seu recebimento, todas as informac:;5es descritas na Clausula 7.1, 
inciso (i), alfneas (a) e (b) da Escritura de Emissao de Debentures, quais sejam, 
resumidamente: (1) copia das demonstrac;:5es financeiras completas da Devedora, 
relativas ao encerramento de cada exerdcio social; (2) copia das informac;:5es 
trimestrais (ITR) completas da Devedora, relativas ao termino de cada trimestre; 
(3} declarac;:ao assinada pelo Diretor Executive de Financ;:as da Devedora, na forma 
do seu estatuto social. 

8.5. Administrac;:ao da CCI: As atividades relaclonadas a admlnlstrac;:ao da CCI serao 
exercidas pela Emissora. Adicionalmente, conforme os termos da Escritura de Emissao de 
CCI, a Emissora sera a unica e exclusiva responsavel pela administrac;:ao e cobranc:;a da 
totalidade dos Creditos Imobiliarios. 

8.6. Sem prejufzo das demals obrigac;:5es constantes do Termo de Securitizac;:ao, a 
Emissora esta adicionalmente obrigada a cumprir o disposto no artigo 17 da Instruc;:ao CVM 
476, a saber: 

(i) preparar demonstrac;:5es financeiras de encerramento de exerdcio 
e, se for o caso, demonstrac;:5es consolidadas, em conformidade com a Lei 
das Sociedades por Ac:;5es, e com as regras emitidas pela CVM; 

(ii) submeter suas demonstrac;:5es financeiras a auditoria, por auditor 
registrado na CVM; 

(iii) divulgar, ate o dia anterior ao infcio das negociac;:5es, as 
demonstrac:;5es financeiras, acompanhadas de notas explicativas e do 
relatorio dos auditores independentes, relativas aos 3 (tres) ultimos 
exerdcios socials encerrados, exceto quando o emissor nao as possua por 
nao ter iniciado suas atividades previamente ao referido perfodo; 

(iv) divulgar as demonstrac;:5es financeiras subsequentes, 
acompanhadas de notas explicativas e relatorio dos auditores 
independentes, dentro de 3 (tres) meses contados do encerramento do 
exercfcio social; 

(v) observar as disposic;:5es da Instruc;:ao CVM 358, no tocante a dever 
de sigilo e vedac;:5es a negociac;:ao; l 
(vi) divulgar a ocorrencia de fato relevante, conforme definido pelo art. 1\ 
20 da Instruc;:ao CVM 358; 
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(vii) fornecer as informac;5es solicitadas pela CVM; e 

(viii) divulgar em sua pagina na rede mundial de computadores o 
relatorio anual e demais comunicac;5es enviadas pelo Agente Fiduciario na 
mesma data do seu recebimento, observado ainda o disposto no item (iv) 
acima. 

8.7. A Emissora obriga-se, ainda, a disponibilizar em sua pagina na rede mundial de 
computadores e na pagina da CVM, o informe mensal de que trata o Anexo 32 da Instruc;ao 
CVM 480 e a publicac;ao na CVM das informac;5es periodicas e eventuais pertinentes a 
Instrw.;ao CVM 480 nos prazos par ela estabelecidos. 

8.8. A Emissora obriga-se desde ja a informar e enviar o organograma, todos os dados 
flnancelros e atos societarios necessaries a realizac;ao do relatorio anual, nos termos da 
Instrw.;ao CVM 583, conforme alterada, 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 disponibilizac;ao na CVM. 0 referido organograma do 
grupo societario da Emissora devera canter, inclusive, controladores, controladas, controle 
comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exerdcio 
social. Os referidos documentos deverao ser acompanhados de declarac;ao assinada pelo(s) 
diretor(es) da Emissora atestando: (a) que permanecem validas as disposic;5es contidas no 
presente Termo de Securitizac;ao, (b) acerca da nao ocorrencia de quaisquer eventos de 
inadimplemento, nos termos das Clausulas 6.1.1 e 6.1.2 acima, e da inexistencia de 
descumprimento de obrigac;5es da Emissora perante os Titulares de CRI e o Agente 
Fiduciario; e (c) que nao foram praticados atos em desacordo com o estatuto social da 
Emissora. 

8.9. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente fiduciario, apes so (quinto) Dia Util do 
recebimento da copia referida na Clausula 3.6.3 da Escritura de Emissao de Debentures, 
copia de inscric;ao da Emissora no Livro de Registro de Debentures Nominativas, que 
contenha a inscric;ao do seu nome como titular da totalidade das Debentures. 

9. RESGATE ANTECIPADO TOTAL FACULTATIVO DAS DEBENTURES, RESGATE 
ANTECIPADO TOTAL OBRIGATORIO DAS DEBENTURES, AMORTIZAc;AO 
EXTRAORDINARIA FACULTATIVA DAS DEBENTURES, RESGATE ANTECIPADO TOTAL 
OBRIGATORIO DOS CRI E AMORTIZAc;AO EXTRAORDINARIA OBRIGATORIA DOS CRI 

9.1. Resgate Antecipado Total Facultative das Debentures: Nos termos da Escritura de 
Emissao de Debentures, a Devedora podera realizar o resgate antecipado total facultative 
das Debentures, observados os termos e condic;oes estabelecidos a seguir e observado o 
Perfodo de Carencia ("Resgate Antecipado Total Facultativo das Debentures'). 

9.1.1. 0 Resgate Antecipado Total Facultative das Debentures somente podera 
ocorrer mediante comunicac;ao de Resgate Antecipado Total Facultative das 
Debentures, dirigida da Devedora a Emissora, com copia para o Agente Fiduciario, 
com antecedencia minima de 15 (quinze) dias e maxima de 30 (trinta) dias da data 
de Resgate Antecipado Total Facultative das Debentures. 

9.1.2. 0 Resgate Antecipado Total Facultative das Debentures somente podera j 
ocorrer: (i) a partir de 26 de marc;o de 2020, inclusive, e ate 26/03/2024, 
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(ii) nas mesmas datas de pagamento da Remunerac;ao dos CRI; e (iii) mediante o 
pagamento, pela Devedora, do Saldo Devedor das Debentures acrescido de premia 
flat, conforme a tabela abaixo: 

Datas de Resgate Antecipado Total % sobre saldo Facultatlvo das Debentures 

26/03/2020, 28/09/2020 e 26/03/2021 1,00% 

27/09/2021 e 28/03/2022 0,75% 

26/09/2022 e 27/03/2023 0,50% 

26/09/2023 e 26/03/2024 0,25% 

9.1.3. Na comunicac;ao de Resgate Antecipado Total Facultative das Debentures 
devera constar: (i) a data do Resgate Antecipado Total Facultative das Debentures; 
(ii) menc;ao ao valor do Resgate Antecipado Total Facultative das Debentures; e (iii) 
quaisquer outras informac;oes necessarias a operacionalizac;ao do Resgate 
Antecipado Total Facultative das Debentures. 

9.1.4. As Debentures objeto do Resgate Antecipado Total Facultative das 
Debentures serao obrigatoriamente canceladas. 

9.2. Resgate Antecipado Total Obrigat6rio das Debentures. A Devedora devera realizar o 
resgate antecipado total obrigat6rio das Debentures, caso a Oferta Restrita seja encerrada 
sem a colocac;ao do Valor Total da Emissao, no prazo de 6 (seis) meses contados a partir da 
Data de Emissao para subscric;ao e integralizac;ao dos CRI ("Resgate Antecipado Total 
Obrigat6rio das Debentures''). 

9.2.1. Na ocorrencia do evento acima, a Emissora devera comunicar a Devedora 
para que realize o Resgate Antecipado Total Obrigatorio das Debentures no prazo de 
ate 10 (dez) dias da data de recebimento da referida comunicac;ao. 

9.2.2. 0 Resgate Antecipado Total Obrigat6rio das Debentures devera ocorrer 
mediante o pagamento, pela Devedora, do Saldo Devedor das Debentures. 

9.2.3. As Debentures objeto de Resgate Antecipado Total Obrigat6rio serao 
obrigatoriamente canceladas pela Devedora. 

9.3. Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures: Nos termos da Escritura de 
Emissao de Debentures, a Devedora podera, observado o limite de 99,00% (noventa e nove 
por cento) do Valor Nominal Unitario ou do Saldo Devedor das Debentures, conforme o 
caso, bern como o Perlodo de Carencia, para poder realizar a amortizac;ao extraordinaria 
facultativa das Debentures, a seu exclusivo criteria e independentemente da vontade da 
Emissora Debenturista ("Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures''). 

9.3.1. A Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures somente podera 
ocorrer mediante publicac;ao de comunicac;ao de Amortizac;ao Extraordinaria 
Facultativa das Debentures, dirigida a Emissora, nos termos da Clausula 4.8.1 da 
Escritura de Emissao de Debentures, com copia para o Agente Fiduciario, com 
antecedencia minima de 15 (quinze) dias e maxima de 30 (trinta) dias da data da 
Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures. 
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9.3.2. A Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures somente podera 
ocorrer: (i) a partir de 26 de marc;o de 2020, inclusive, e ate 26/03/2024, inclusive; 
(ii) nas mesmas datas de pagamento da Remunerac;ao dos CRI; e (iii) mediante o 
pagamento, pela Emissora do Saldo Devedor das Debentures acrescido de premia 
flat, conforme a tabela abaixo: 

Datas de Amortlza9io Extraordlnarla % sobre saldo Facultativa das Debentures 

26/03/2020, 28/09/2020 e 26/03/2021 1,00% 

27/09/2021 e 28/03/2022 0,75% 

26/09/2022 e 27/03/ 2023 0,50% 

26/09/2023 e 26/03/2024 0,25% 

9.3.3. Na comunicac;ao de Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures 
devera constar: (i) a data da Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures; 
(ii) menc;ao ao valor da Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures; e 
(iii) quaisquer outras informac;oes necessarias a operacionaliza<;ao da Amortizac;ao 
Extraordinaria Facultativa das Debentures. 

9.4. Resgate Antecipado Total Obrigat6rio dos CRI: A Emissora deven3, 
independentemente de autoriza<;ao previa dos Titulares de CRI, realizar, de forma unilateral, 
o resgate total obrigat6rio dos CRI, na ocorrencia do Resgate Antecipado Total Obrigat6rio 
das Debentures ou do Resgate Antecipado Total Facultative das Debentures ("Resgate 
Antecipado Total Obrigat6rio dos CRI''). 

9.4.1. Os recursos recebidos pela Emissora decorrentes do Resgate Antecipado 
Total Obrigat6rio das Debentures ou do Resgate Antecipado Total Facultative das 
Debentures serao integralmente utilizados pela Emissora para o Resgate Antecipado 
Total Obrigatorio dos CRI. 

9.4.2. 0 Resgate Antecipado Total Obrigat6rio das Debentures somente podera 
ocorrer, nos termos da Escritura de Emissao de Debentures, a qualquer tempo, a 
partir do 12° (decimo segundo) mes contado da Data de Emissao das Debentures, 
ou seja, o dia 26 de marc;o de 2020, inclusive. 

9.4.2.1. 0 valor a ser pago pela Devedora a Emissora a titulo de Resgate 
Antecipado Total Obrigat6rio das Debentures sera equivalente ao Saldo 
Devedor das Debentures, acrescido: (i) da Remunera<;ao das Debentures 
calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralizac;ao das 
Debentures ou desde a data de pagamento de Remunera<;ao das 
Debentures imediatamente anterior, conforme o caso, ate a data do efetivo 
pagamento do Resgate Antecipado Total Obrigat6rio das Debentures; e 
(ii) de premia, conforme a tabela abaixo: 

Data do Resgate Anteclpado Total % sobre saldo 
Obrigat6rio das Debentures 

26/03/2020, 28/09/2020 e 26/03/2021 1,00% 

27/09/2021 e 28/03/2022 0,75% 



Data do Resgate Antecipado Total % sobre saldo 
Obrigat6rio das Debentures 

26/09/2022 e 27/03/2023 0,50% 

26/09/2023 e 26/03/2024 0,25% 
9.4.3. A Emissora devera comunicar os Titulares de CRI sabre o Resgate Antecipado 
Total Obrigat6rio dos CRI no prazo de 3 (tres) Dias Uteis contados da data em que 
tamar conhecimento do Resgate Antecipado Total das Debentures ou de urn Resgate 
Antecipado Total Facultative das Debentures, por meio de comunica<;ao escrita ou de 
aviso publicado nos termos da Clausula 15 abaixo, informando: (i) o Saldo do Valor 
Nominal Unitario dos CRI; (ii) o valor estimado do premia decorrente do Resgate 
Antecipado Total Facultative das Debentures, conforme aplicavel; e (iii) a data efetiva 
para o Resgate Obrigatorio Total dos CRI e pagamento dos CRI. 

9.4.4. 0 pagamento dos CRI resgatados antecipadamente por meio do Resgate 
Obrigat6rio Total dos CRI sera feito por meio dos procedimentos adotados pela B3. 
A data do Resgate Obrigat6rio Total dos CRI devera ser obrigatoriamente 2 (do is) 
Dias Uteis do efetivo pagamento pela Devedora do valor do Resgate Antecipado 
Total das Debentures ou do Resgate Antecipado Total Facultative das Debentures, 
conforme o caso, sendo que a B3 devera ser comunicada com, no mfnimo, 03 (tres) 
Dias Uteis de antecedencia. 

9.4.5. Os CRI resgatados pela Emissora nos termos aqui previstos deverao ser 
cancelados. 

9.5. Amortiza<;ao Extraordinaria Obrigat6ria dos CRI: A Emissora devera, 
independentemente de autoriza<;ao previa dos Titulares de CRI, realizar uma amortiza<;ao 
extraordinaria obrigat6ria dos CRI sempre que ocorrer uma Amortizac;ao Extraordinaria 
Facultativa das Debentures, conforme previsto na Escritura, na mesma propon;ao desta e 
limitada a 99,00% (noventa e nove por cento) do Valor Nominal Unitario ou do Saldo do 
Valor Nominal Unitario dos CRI, conforme o caso Extraordinaria 
Obrigat6ria dos CRI"). 

9.5.1. A Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures somente podera 
ocorrer, nos termos da Escritura de Emissao de Debentures, a qualquer tempo, a 
partir do 12° (decimo segundo) mes contado da Data de Emissao das Debentures, 
ou seja, o dia 26 de marc;o de 2020, inclusive, em uma ou mais vezes, limitada a 
99,00% (noventa e nove por cento) do Saldo Devedor das Debentures. 

9.5.2. Os recursos decorrentes de cada Amortiza<;ao Extraordinaria Facultativa das 
Debentures deverao ser integralmente utilizados pela Emissora para a Amortiza<;ao 
Extraordinaria Obrigat6ria dos CRI, no prazo de 02 (dais) Dias Uteis contados da 
data do efetivo pagamento pela Devedora do valor de Amortizac;ao Extraordinaria 
Facultativa das Debentures. 

9.5.3. 0 valor a ser pago pela Devedora a Emissora a t ftulo de Amortlzac;ao 
Extraordinaria Facultativa das Debentures sera equivalente ao montante do Valor,{) 
Nominal Unitario das Debentures a ser amortizado, acrescido: {f) da Remunerac;ao { 
das Debentures devida e ainda nao paga ate a data da Amortizac;ao Extraordinaria 
Facultativa das Debentures, incidente sabre o montante a ser amortizado, ca lculado 
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pro rata temporis a partir da Primeira Data de Integralizac;ao das Debentures ou 
desde a data de pagamento de Remunerac;ao das Debentures imediatamente 
anterior, conforme o caso; e (ii) de premio, conforme a tabela abaixo: 

Data da % sobre saldo 

26/03/2020, 28/09/2020 e 26/03/2021 1,00% 

27/09/2021 e 28/03/2022 0,75% 

26/09/2022 e 27/03/2023 0,50% 

26/09/2023 e 26/03/2024 0,25% 

9.5.4. A Emissora devera comunicar os Titulares de CRI sobre a Amortizac;ao 
Extraordinaria Obrigat6ria dos CRI no prazo de 03 (tres) Dias Uteis contados da data 
em que tomar conhecimento de uma Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das 
Debentures, por meio comunicac;ao escrita ou de aviso publicado nos termos da 
Clausula 15 abaixo, informando: (i) a data efetiva para a Amortizac;ao Extraordlnaria 
Obrigat6ria dos CRI; (ii) o valor estimado do premia de Amortiza<;ao Obrigat6ria 
Facultativa dos CRI; e (c) quaisquer outras informac;oes necessarias a 
operacionalizac;ao da Amortizac;ao Extraordinaria Obrigat6ria dos CRI. 

9.5.5. 0 pagamento da Amortizac;ao Extraordinaria Obrigat6ria dos CRI sera feito 
por meio dos procedimentos adotados pela 83. A data da Amortizac;ao 
Extraordinaria Obrigat6ria dos CRI devera ser obrigatoriamente 2 (dois) Dias Uteis 
do efetivo pagamento pela Devedora do valor da Amortizac;ao Extraordinaria 
Facultativa das Debentures, sendo que a 83 devera ser comunicada com, no 
mfnimo, 03 (tres) Dias Uteis de antecedencia. 

10. GARANTIAS 

10.1. Garantias: Nao serao constitufdas garantias espedficas em favor dos Titulares do 
CRI. As Debentures contam com a Alienac;ao Fiduciaria de Ac;oes, outorgada pela Devedora 
em favor da Emissora no ambito da Escritura de Emissao de Debentures. 

10.1.1. Os Cn§ditos Imobiliarios representados pela CCI abrangerao a totalidade 
dos respectivos acess6rios, tais como, juros remunerat6rios, encargos morat6rios, 
multas, penalidades, indenizac;oes, despesas, custas, honorarios, garantias e demais 
encargos contratuais e legais assegurados a emitente, ficando o titular da CCI, 
assim, sub-rogado em todos os direitos decorrentes dos Cn§ditos Imobiliarios 
representados pela CCI. 

11. REGIME FIDUCIARIO E ADMINISTRAc;:AO DO PATRIMONIO SEPARADO 

11.1. Regime Fiduciario: Na forma do artigo 9° da Lei 9.514, a Emissora institui, em 
carater irrevogavel e irretratavel, Regime Fiduciario sabre os Creditos Imobiliarios, 
representados pela CCI, constituindo referidos Creditos Imobiliarios Iastra para os CRI. 

11.1.1. Os Credltos Imobiliarios, representados pela CCI, permanecerao separados 
e segregados do patrimonio comum da Emissora, ate que se complete o resgate da 

totalidade dos CRI. ( 
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11.1.2. Na forma do artigo 11 da Lei 9.514, os Creditos Imobiliarios e os recursos 
mantidos na Conta Centralizadora estao isentos de qualquer ac;ao ou execuc;ao pelos 
credores da Emissora, nao se prestando a constituic;ao de garantias ou a execuc;ao 
por quaisquer dos credores da Emlssora, por mais privilegiados que sejam, e so 
responderao, exclusivamente, pelas obrigac;5es inerentes aos CRI, ressalvando-se, 
no entanto, eventual entendimento pela aplicac;ao do artigo 76 da Medida Provis6ria 
n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 ("MP n° 2.158-35/01''). 

11.1.3. A Emissora administrara ordinariamente o Patrimonio Separado, 
promovendo as diligencias necessarias a manutenc;ao de sua regularidade, 
notadamente ados fluxos de recebimento dos Creditos Imobiliarios e de pagamento 
das parcelas de amortizac;ao do principal, juros e demals encargos acessorlos dos 
CRI. 

11.1.4. Os CRI deverao obedecer a seguinte ordem de prioridade nos pagamentos, 
de forma que cada item somente sera pago caso haja recursos disponiveis, apes o 
cumprimento do item anterior: 

(i) Eventuais despesas do Patrimonio Separado incorridas e nao pagas 
pela Devedora ate a respectiva data de pagamento; 

(ii) Juras capitalizados em meses anteriores e nao pagos; 

(iii) Remunerac;ao dos CRI do perfodo em referenda; e 

(iv) Amortizac;ao do CRI, conforme tabela vigente, e Encargos 
Moratorios eventualmente incorridos. 

11.1.5. A Emlssora somente respondera par prejuizos au insuficiencia do 
Patrimonio Separado em caso de descumprimento de disposic;ao legal ou 
regulamentar, negligencia ou administrac;ao temeraria ou, ainda, desvio de 
finalidade do Patrimonio Separado, o que ensejara o direito dos Investidores de 
haverem seus creditos contra o patrimonio da Emlssora, sendo certo que a 
insolvencia da Emissora nao afetara o Patrimonio Separado ora constituido nos 
termos deste Termo de Securitizac;ao. 

11.1.6. A totalidade do patrimonio da Emissora respondera pelos prejuizos que 
esta comprovadamente causar por descumprimento de quaisquer obrigac;5es 
previstas neste Termo de Securitizac;ao e nos demais Documentos da Operac;ao ou 
em disposic;ao legal ou regulamentar, por negligencia ou administrac;ao temeraria, 
por eventuais dividas ou pendencias de sua titularidade, que nao os CRI, que 
afetem o Patrimonio Separado, ou ainda por desvio da finalidade do Patrimonio 
Separado. 

11.1.1. Observado o disposto 11.1 acima, nos termos do Regime Fiduciario ora 
instituido, as Creditos Imobiliarios e a Garantia: 

(i) nao se confundem com o patrimonio da Emissora; 

(ii) manter-se-ao apartados do patrimonlo da Emissora ate que se 
complete a liquidac;ao da totalidade dos CRI objeto da presente Emissao; 
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(iii) destinam-se exclusivamente a liquida<;ao dos CRI; 

(iv) estao isentos de qualquer a<;ao ou execu<;ao promovida por 
credores da Emissora; 

(v) nao sao passfveis de constitui<;ao de garantias ou de excussao por 
quaisquer credores da Emissora; e 

(vi) s6 responderao pelas obriga<;oes inerentes aos CRI a que esta 
afetada. 

11.1.8. A remunera<;ao da Emissora sera arcada exclusivamente, diretamente e/ou 
indiretamente, pela Devedora, conforme descrito abaixo: 

(a) em parcela (mica na Data de Integraliza<;ao dos CRI, no valor 
correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e 

(b) em parcelas mensais, no valor de R$2.500,00 (dais mil e 
quinhentos reais), devendo o primeiro pagamento ser efetuado na Data de 
Integraliza<;ao dos CRI, e os demais no mesmo dia dos meses enquanto o 
CRI estiver ativo. 

11.1.8.1. Os valores dos itens (a) e (b) da Clausula 11.1.8 acima serao 
acrescidos dos seguintes tributes: ISS (Impasto Sabre Servi<;os de 
Qualquer Natureza), PIS (Contribui<;ao ao Programa de Integra<;ao Social), 
COFINS (Contribui<;ao para o Financiamento da Seguridade Social), CSLL 
(Contribui<;ao Social sobre o Lucro Uquido), IRRF (Impasto de Renda 
Retido na Fonte) e quaisquer outros tributes que venham a incidir sabre a 
remunera<;ao da Emissora nas alfquotas vigentes nas datas de cada 
pagamento. 

11.1.8.2. As parcelas citadas no item (b) da Clausula 11.1.8 acima serao 
reajustadas anualmente pela varia<;ao positiva acumulada do IPCA, ou na 
falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua atualiza<;ao, pelo fndice que 
vier a substituHo, a partir da data do primeiro pagamento, ate as datas de 
pagamentos seguintes, calculadas pro rata die, se necessaria. 

12. AGENTE FIDUCIARIO 

12.1. Nomea<;ao do Agente Fiduciario: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciario, 
que formalmente aceita a sua nomea<;ao, para desempenhar os deveres e atribui<;oes que 
lhe competem, nos termos deste Termo de Securitiza<;ao, da legisla<;ao ejou 
regulamenta<;ao aplicavel. 

12.2. Declara<;oes do Agente Fiduciario: Atuando como representante dos Investidores, o 
Agente Fiduciario declara: 

(i) aceitar a fun<;ao para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os 
deveres e atribui<;5es prevlstas na legisla<;ao e regulamenta<;ao espedfica e neste{ 
Termo de Securitiza<;ao; 
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(ii) nao se encontrar em nenhuma das situa<;oes de confllto de interesse 
previstas na Instru<;ao CVM 583, inclusive no que se refere a Devedora, conforme 
declarac;ao constante no Anexo IX deste Termo de Securitizac;ao; 

(iii) sob as penas da lei, nao ter qualquer impedimenta legal para o exerdcio da 
func;ao que lhe e atribufda, conforme o §3° do artigo 66 da Lei das Sociedades par 
Ac;oes e o artigo 6° da Instruc;ao CVM 583; 

(iv) ter verificado a legalidade e ausencia de vfcios da opera<;ao, alem da 
veracidade, consistencia, correc;ao e suficiencia das informac;5es disponibilizadas 
pela Emissora neste Termo de Securitizac;ao; 

(v) estar devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitizac;ao e a 
cumprir com suas obrigac;5es aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os 
requisites legals e estatuti3rios necessaries para tanto; 

(vi) a celebrac;ao deste Termo de Securitizac;ao e o cumprimento de suas 
obrigac;oes aqui previstas nao infringem qualquer obrigac;ao anteriormente assumida 
pelo Agente Fiduciario; 

(vii) assegurar, nos termos do §1 ° do artigo 6 da Instruc;ao CVM 583, 
tratamento equitativo a todos os Titulares de CRI em relac;ao a outros titulares de 
valores mobiliarios de eventuais emissoes realizadas pela Emissora, sociedade 
coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, em 
que venha atuar na qualidade de agente fiduciario; e 

(viii) nao tern qualquer ligac;ao com a Emissora, a Devedora ou sociedade 
coligada, controlada, controladora da Emissora e/ou da Devedora ou integrante do 
mesmo grupo economico que o impec;a de exercer suas func;oes de forma diligente. 

12.3. Obrigac;5es do Agente Fiduciario: Incumbe ao Agente Fiduciario ora nomeado, todas 
as obrigac;5es descritas no artigo 13 da Lei 9.514, e ainda, principalmente: 

(i) exercer suas atividades com boa fe, transparencia e lealdade para com os 
Titulares de CRI; 

(ii) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando no 
exerdcio da func;ao o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma 
empregar na administrac;ao dos proprios bens; 

(iii) renunciar a fun<;ao, na hip6tese de superveniencia de conflito de interesses 
ou de qualquer outra modalidade de inaptidao e realizar a imediata convocac;ao da 
Assembleia Geral de Titulares de CRI, para deliberar sabre a sua substituic;ao; 

(iv) conservar em boa guarda toda a documentac;ao relativa ao exerdcio de 
suas func;oes; 

(v) verificar, no momenta de aceitar a func;ao, a veracidade das informac;5es 
contidas no presente Termo de Securitizac;ao, sendo certo que o Agente Fiduciario 
nao conduziu nenhum procedimento de verificac;ao ou auditoria independente 
quanta a veracidade das informac;oes ora apresentadas, excetuando quanta a 
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dilig€mcia nas informac;oes prestadas pela Emissora, diligenciando no sentido de que 
sejam sanadas as omissoes, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; 

(vi) diligenciar junto a Emissora para que este Termo de Securitizac;ao, e seus 
aditamentos, sejam registrados junto ao Custodiante, adotando, no caso de omissao 
da Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei; 

(vii) acompanhar a prestac;ao das informac;oes peri6dicas pela Emissora, 
alertando os Investidores, no relat6rio anual, acerca de eventuais inconsistencias ou 
omissoes de que tenha conhecimento; 

(viii) acompanhar a atuac;ao da Emissora na administrac;ao do Patrimonio 
Separado por meio das informac;oes divulgadas pela Emissora sabre o assunto; 

(ix) opinar sobre a suficiencia das informac;oes prestadas nas propostas de 
modlficac;ao das condic;oes dos CRI; 

(x) solicitar, quando julgar necessaria para o fiel desempenho de suas func;oes, 
certidoes atualizadas dos distribuldores cfveis, das Varas da Fazenda Publica, 
cart6rios de protesto, das Varas de Trabalho, Procuradoria da Fazenda Publica ou 
outros 6rgaos pertinentes, onde se localiza a sede do estabeleclmento principal da 
Emissora, da Emissora ejou da LOG; 

(xi) solicitar, quando considerar necessaria, auditoria externa na Emissora ou 
do patrimonio separado; 

(xii) convocar, quando necessaria, Assembleia Geral de Titulares de CRI, atraves 
de anuncio publicado pelo menos por tres vezes, nos 6rgaos de imprensa onde a 
Emlssora deve efetuar suas publicac;oes; 

(xiii) comparecer as Assembleias Gerais de Titulares de CRI a fim de prestar as 
informac;oes que lhe forem solicitadas; 

(xiv) manter atualizada a relac;ao de Titulares de CRI e seus enderec;os, 
mediante, inclusive, gestoes junto a Emissora; 

(xv) fiscalizar o cumprimento das Clausulas constantes deste Termo de 
Securitizac;ao, especialmente daquelas impositivas de obrigac;Oes de fazer e de nao 
fazer; 

(xvi) comunicar aos Titulares de CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, 
de obriga<;oes financeiras assumidas neste Termo de Securitizac;ao, incluindo as 
obrigac;oes relativas a garantias e a Clausulas contratuais destinadas a proteger o 
interesse dos Titulares de CRI e que que estabelecem condic;oes que nao devem ser 
descumpridas pela Emissora, indicando as consequencias para os Titulares de CRI e 
as providencias que pretende tamar a respeito do assunto, observado o prazo de 7 
(sete) Dias Llteis, conforme previsto na Instruc;ao CVM 583; 

(xvil) adotar, quando cabfvel, medidas judiciais ou extrajudicials necessarias a( 
defesa dos interesses dos Investidores, bem como a realizac;ao dos bens e direitos 
afetados ao Patrimonio Separado, case a Emissora nao o fac;a nas hip6teses de 
substituic;ao ou liquidac;ao do Patrimonio Separado; 
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(xviii) exercer, na hipotese de insolvemcia da Emissora, com relac;ao as obrigac;oes 
assumidas nesta operac;ao, a administrac;ao transitoria do Patrimonio Separado, 
conforme estabelecido na Clausula 13.1 deste Termo de Securitizac;ao; 

(xix) promover, na forma prevista neste Termo de Securitizac;ao, a liquidac;ao do 
Patrimonio Separado; 

(xx) verificar o integral e pontual pagamento dos valores devidos aos 
Investidores, conforme estipulado neste Termo de Securitizac;ao; 

(xxi) verificar os procedimentos adotados pela Securitizadora para assegurar a 
existencia e a integridade dos Direitos Creditorios; 

(xxii) verificar os procedimentos adotados pela Securitizadora para assegurar que 
OS Direitos Creditorios, nao sejam cedidos a terceiros; 

(xxiii) fornecer a Emissora termo de quitac;ao, no prazo de 3 (tres) dias apos 
satisfeitos os Creditos Imobiliarios representados pela CCI e extinto o Regime 
Fiduciario, que servira para baixa das garantias reais nos competentes cartorios; 

(xxiv) disponibilizar o valor unitario dos CRI, aos Investidores e aos participantes 
do mercado, atraves de sua central de atendimento e/ou se seu website; 

(xxv) acompanhar a efetiva aplicac;ao dos recursos captados nos 
Empreendimentos Imobiliarios Elegfveis, ate a data de vencimento do CRI ou ate 
que a totalidade dos recursos tenham sido utilizados, conforme prestac;ao de contas 
apresentada pela Devedora a Emissora e ao Agente Fiduciario, observado o previsto 
na Clausula 3.5.7 da Escritura de Emissao de Debentures; 

(xxvi) divulgar em sua pagina na rede mundial de computadores, em ate 4 
(quatro) meses apos o fim do exerdcio social da Emissora, relatorio anual 
descrevendo, conforme o conteudo mfnimo: 

I. cumprimento pela Emissora das suas obrigac;oes de prestac;ao de 
informac;oes periodicas, indicando as inconsistencias ou omissoes de que 
tenha conhecimento; 

II. alterac;oes estatutarias ocorridas no exerdcio social com efeitos 
relevantes para os Titulares de CRI; 

III. comentarios sobre indicadores econom1cos, financeiros e de 
estrutura de capital da Emissora relacionados a Clausulas contratuais 
destinadas a proteger o interesse dos Titulares de valores mobiliarios e que 
estabelecem condic;oes que nao devem ser descumpridas pela Emissora; 

IV. quantidade de CRI emitidos, quantidade de CRI em circulac;ao e 
saldo cancelado no perfodo; 

v. resgate, amortizac;ao, conversao, repactuac;ao e pagamento de 
juros dos CRI realizados no perfodo; 

VI. constituic;ao e aplicac;oes do fundo de amortizac;ao ou de outros 
tipos fundos, quando houver; 
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VII. destlnac;ao dos recursos captados por meio desta Emissao, 
conforme informac;oes prestadas pela Emissora; 

VIII. relac;ao dos bens e valores entregues a sua administrac;ao, quando 
houver; 

IX. cumprimento de outras obrigac;oes assumidas pela Emissora e/ou 
da Devedora neste Termo de Securitizac;ao; 

X. manutenc;ao da suficiencia e exequibilidade das garantias, se 
houver; 

XI. existencia de outras emiss5es de valores mobiliarios, publicas ou 
privadas, feitas pela Emissora, por sociedade coligada, controlada, 
controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora em que tenha 
atuado no mesmo exerdcio como agente flduciario, bern como os 
seguintes dados sabre tais emissoes: 

(a) denominac;ao da companhia ofertante; 

(b) valor da emissao; 

(c) quantidade de valores mobiliarios emitidos; 

(d) especie e garantias envolvidas; 

(e) prazo de vencimento e taxa de juros; e 

(f) inadimplemento no perfodo. 

XII. declarac;ao sabre a nao existencia de situac;ao de conflito de 
interesses que impec;a o agente fiduciario a continuar a exercer a func;ao. 

(xxvli) verificar, ate a Data de Vencimento, a cada 3 (tres) meses, o efetivo 
direcionamento dos recursos obtidos pela Devedora com a Emissao para o 
Empreendimento Imobiliario Eleglvel, conforme previsto na Escritura e Emissao de 
Debentures. 

12.4. Remunerac;ao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario recebera da Emissora a 
seguinte remunerac;ao: 

(a) Remunerac;ao do Agente Fiduciario na qualidade de institui<;ao custodiante 
da CCI, a ser paga por meio de deposito na conta corrente a ser indicada 
oportunamente pela Instituic;ao Custodiante, valendo o comprovante de deposito 
como prova de pagamento e quitac;ao: 

(i) pela implantac;ao e registro da CCI, sera devido o valor unico de 
R$ S.OOO,OO (cinco mil reais), a ser paga ate o so (quinto) Dia Util 
contado da data de subscric;ao e integralizac;ao dos CRI ou em ate 30 
(trinta) dias contados da data de assinatura do presente Termo de 
Securitizac;ao; 

(ii) pela custodia da CCI, sera devido o valor anual de R$ 3.000,00 (} 
(tres mil reais), devendo a primeira parcela ser paga ate o S0 (quinto) Dia { 
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Util contado da data de subscric;ao e integralizac;ao dos CRI ou em ate 30 
(trinta) dias contados da data de assinatura do presente Termo de 
Securitizac;ao, e as seguintes parcelas no mesmo dia dos anos 
subsequentes, se for o caso, ate a data de vencimento dos CRI ejou da 
CCI, ou enquanto a Instituic;ao Custodiante estiver exercendo atividades 
inerentes a sua func;ao em relac;ao a Emissao; 

(iii) por eventual aditamento da CCI, sera devido o valor (mico de R$ 
400,00 (quatrocentos reais) a ser pago ate o S0 (quinto) Dia Util contado 
da data da efetivac;ao da alterac;ao no sistema da B3; 

(iv) serao devidos, alem da remunerac;ao disposta acima, os custos da 
B3 para a efetivac;ao dos registros, os quais serao calculados com base na 
tabela de prec;os disponibilizada pela B3. Os valores apurados deverao ser 
creditados na conta corrente da Instituic;ao Custodiante (a ser informada), 
com 1 (um) Dia Util de antecedencia da efetivac;ao dos respectivos 
registros; 

(v) exceto por previsao em contrario neste Termo de Securitizac;ao, os 
valores mencionados nos incises acima serao atualizados pelo IGP-M/FGV, 
a partir da data do primeiro pagamento ate as datas de pagamento 
subsequentes, calculadas pro rata die, se necessaria. Caso o IGP-M/FGV 
venha a ser substitufdo ou extinto, as parcelas passarao a ser atualizadas 
de acordo com a variac;ao do indice que venha a ser fixado por lei ou 
disposic;ao regulamentar para substituf-lo. No caso de extinc;ao ejou falta 
de determinac;ao legal ou regulamentar para sua substituic;ao, utilizar-se-a 
o IPCA/FIPE e adotada a mesma regra acima em caso de sua substituic;ao 
ou extinc;ao. 

(b) remunerac;ao devida ao Agente Fiduciario durante o perfodo de vigencia 
dos CRI, ou ate o seu resgate total: 

(i) a titulo de implantac;ao, sera devida parcelas anuais de R$ 
13.000,00 (treze mil reais), a ser paga ate o S0 (quinto) Dia Util contado 
da data de subscric;ao e integralizac;ao dos CRI ou 30 dias da data de 
assinatura, e as seguintes parcelas no mesmo dia dos anos subsequentes, 
se for o caso, ate o resgate total dos CRI. A remunerac;ao do Agente 
Fiduciario sera devida mesmo ap6s o vencimento final dos CRI, caso o 
Agente Fiduciario ainda esteja atuando em atividades inerentes a sua 
func;ao em relac;ao a Emissao. Adicionalmente as parcelas acima, serao 
devidas ao Agente Fiduciario as demais despesas necessarias a resguardar 
os interesses dos Titulares de CRI, bem como as despesas extraordinarias 
prevlstas no Termo de Securitizac;ao; 

(ii) por hora-homem extraordinaria na forma prevista no Termo de 
Securitizac;ao, sera devido o valor de R$400,00 (quatrocentos reais); 

(iii) exceto por previsao em contrario neste Termo de Securitizac;ao, os 
valores mencionados nos incises acima serao atualizados pelo IPCA/IBGE, 
a partir da data do primeiro pagamento ate as datas de pagamento 

4S h 



subsequentes, calculadas pro rata die, se necessaria. Caso o IPCA/IBGE 
venha a ser substitufdo ou extinto, as parcelas passarao a ser atualizadas 
de acordo com a variac;ao do fndice que venha a ser fixado por lei ou 
disposic;ao regulamentar para substituf-lo. No caso de extinc;ao e/ou falta 
de determinac;ao legal ou regulamentar para sua substituic;ao, utilizar-se-a 
o IGPM/FGV e adotada a mesma regra acima em caso de sua substituic;ao 
ou extinc;ao. 

12.4.2. Todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas 
pelo Agente Fiduciario e/ou pela Emissora, exemplificativamente, publicac;oes em 
geral (exemplos: edital de convocac;ao de Assembleia Geral dos Titulares de CRI, ata 
da Assembleia Geral dos Titulares de CRI, anuncio comunicando que o relat6rio 
anual do Agente Fiduciario encontra-se a disposic;ao etc.), notificac;oes, extrac;ao de 
certidoes, despesas com viagens e estadias, transportes e alimentac;ao de seus 
agentes, contratac;ao de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizac;ao, contatos 
telefonicos e/ou conference call, entre outros, ou assessoria legal ao Agente 
Fiduciario, bern como custas e despesas cartorarias, conforme o caso, que sejam 
necessarias para proteger OS direitos e interesses dos Titulares de CRI ou para 
realizac;ao dos seus creditos, a serem pagas no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis 
contados da apresentac;ao de cobranc;a pelo Agente Fiduciario e/ou pela Emissora 
nesse sentido, conforme previsto na Clausula 14 do presente Termo de 
Securitizac;ao. Ainda, em casos de reestruturac;ao da operac;ao por razoes de 
inadimplemento, serao devidos o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por hora-
homem, em ate 5 (cinco) Dias Uteis da apresentac;ao do relat6rio de horas 
dedicadas. 

12.4.3. A remunerac;ao nao inclui as despesas incorridas durante ou ap6s a 
prestac;ao dos servic;os e que sejam consideradas necessarias ao exerdcio da func;ao 
do Agente Fiduciario, exemplificativamente: publicac;oes em geral (exemplos: edital 
de convocac;ao de Assembleia Geral de Titulares de CRI, ata da Assembleia Geral, 
anuncio comunicando que o relat6rio anual do Agente Fiduciario encontra-se a 
disposic;ao etc.), notificac;oes, extrac;ao de certidoes, despesas cartorarias, envio de 
documentos, contatos telefonicos, despesas com viagens e estadias, transportes e 
alimentac;ao de seus agentes, contratac;ao de especialistas, tais como auditoria e/ou 
fiscalizac;ao, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciario, bern como 
custas e despesas cartorarias relacionadas aos termos de quitac;ao, que serao pagas 
na forma descrita no presente Termo de Securitizac;ao, devendo ser pagas ou 
reembolsadas no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis a contar do aviso que lhe for 
expedido. 

12.5. Substituic;ao do Agente Fiduciario: o Agente Fiduciario podera ser substitufdo nas 
hip6teses de impedimenta, renuncia, intervenc;ao ou liquidac;ao extrajudicial, no prazo de 
ate 30 (trinta) dias, mediante deliberac;ao em Assembleia Geral de Titulares de CRI. 

12.5.1. A Assembleia Geral de Titulares de CRI destinada a escolha de novo agente 
fiduciario deve ser convocada pelo Agente Fiduciario a ser substitufdo, podendo 
tambem ser convocada por Titulares de CRI que representem 10% (dez por cento), 
no mfnimo, dos CRI em Circulac;ao. 
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12.5.2. Se a convocac;ao da referida Assembleia Geral de Titulares de CRI nao 
ocorrer ate 15 (quinze) dias antes do final do prazo previsto acima, cabe a Emissora 
do CRI efetuar a imediata convocac;ao. Em casos excepcionais, a CVM pode 
proceder a convocac;ao da Assembleia Geral de Titulares de CRI para a escolha de 
novo agente fiduciario ou nomear substituto provis6rio. 

12.5.3. A substituic;ao do Agente Fiduciario deve ser comunicada a CVM, no prazo 
de ate 7 (sete) Dias Uteis, contados no registro do aditamento a este Termo de 
Securitizac;ao no Custodiante, conforme previsto no artigo 9° da Instruc;ao CVM 583. 

12.5.4. Inadimplemento da Emissora: No caso de inadimplemento de quaisquer 
condic;oes da Emissao, o Agente Fiduciario devera usar de toda e qualquer medida 
prevista em lei ou neste Termo de Securitizac;ao para proteger direitos ou defender 
interesses Investidores, conforme previsto no artigo 12 da Instruc;ao CVM 583 

12.5.5. Outras Emissoes: Alem do relacionamento decorrente da Oferta Restrita, o 
Agente Fiduciario presta servic;o de agente fiduclario em outras series ou emissoes 
da Emissora, nos termos do §2° do artigo 6° da Instruc;ao CVM 583, conforme 
descrito no Anexo XI. 

13. LIQUIDAc;Ao DO PATRIMONIO SEPARADO 

13.1. Caso seja verificada a ocorrencia de qualquer um dos eventos abaixo, o Agente 
Fiduciario devera assumir imediatamente a administrac;ao do Patrimonio Separado e 
convocar a Assembleia Geral de Titulares de CRI de modo a deliberar sobre a liquidac;ao do 
Patrimonio Separado ou a sua administrac;ao por uma nova companhia securitizadora: 

(i) pedido por parte da Emlssora de qualquer plano de recuperac;ao judicial ou 
extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter 
sido requerida ou obtida homologac;ao judicial do referido plano, ou requerimento, 
pela Emissora, de recuperac;ao judicial, independentemente de deferimento do 
processamento da recuperac;ao ou de sua concessao pelo juiz competente; ou 

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

(iii) decretac;ao de falencia ou apresentac;ao de pedido de autofalencia pela 
Emissora; ou 

(iv) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigac;oes 
nao pecuniarias previstas neste Termo de Securitizac;ao, sendo que, nessa hipotese, 
a liquidac;ao do Patrimonio Separado podera ser deliberada desde que tal 
inadimplemento perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados do inadimplemento; 

(v) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigac;oes 
pecuniarias previstas neste Termo de Securitizac;ao que dure por mais de 5 (cinco) 
Dias Uteis, caso haja recursos suficientes no Patrimonio Separado, por culpa 
exclusivamente da Emissora, contados do inadimplemento; e/ou 

(vi) alterac;ao direta do controle acionario sobre a Emissora, tal como definido 
005 artigos 116 e 254-A, da Leis das Sociedades por A<Oes, desde que tal altera:: \ h 



cause uma mudanc;a adversa relevante, considerada como qualquer evento ou 
situa<;ao que cause urn efeito adverso relevante no Patrimonio Separado dos CRI. 

13.1.1. A Emissora devera comunicar o Agente Fiduciario e os Titulares de CRI, em 
ate 5 (cinco) Dias Uteis de sua ciencia, a ocorrencia dos eventos mencionados na 
clausula 13.1 acima. 

13.2. Convoca<;ao de Assembleia Geral para liquidac;ao do Patrim6nio Separado: Ocorrido 
qualquer dos eventos listados na Clausula 13.1 acima, o Agente Fiduciario devera convocar 
uma Assembleia Geral de Titulares de CRI, em ate 5 (cinco) dias a contar de sua 
verificac;ao. A Assembleia Geral de Titulares de CRI devera ser convocada e instalada nos 
termos da Clausula Setima deste Termo. As deliberac;6es para liquidac;ao do Patrimonio 
Separado serao tomadas pela maioria absoluta dos CRI em Circulac;ao. 

13.3. Deliberac;ao pela Assembleia Geral de Titulares de CRI sobre a liquidac;ao do 
Patrimonio Separado: A Assembleia Geral de Titulares de CRI devera deliberar (i) pela 
liquldac;ao total ou parcial do Patrimonio Separado, hipotese na qual os Titulares de CRI 
presentes em Assembleia Geral de Titulares de CRI deverao nomear o liquidante e as 
formas de liquidac;ao; ou (ii) pela nao liquidac;ao do Patrimonio Separado, hipotese na qual 
devera ser deliberada a administrac;ao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario ou 
nomeac;ao de nova securitizadora, flxando, em ambos os casos, as condic;oes e os termos 
para administrac;ao, bem como sua respectiva remunerac;ao. 0 liquidante sera a propria 
Emissora, caso esta nao tenha sido destitulda da administra<;ao do Patrimonio Separado nos 
termos aqui previstos. 

13.4. Modo de liquidac;ao do Patrim6nio Separado. A liquidac;ao do Patrimonio Separado 
sera realizada mediante transferencia dos creditos do Patrimonio Separado aos Titulares de 
CRI, representados pelo Agente Fiduciario, ou para a nova securltlzadora aprovada pelos 
Titulares de CRI, em dac;ao em pagamento, para fins de extinc;ao de toda e qualquer 
obrigac;ao da Emissora em relac;ao aos CRI. 

13.4.1. Destitulda a Emissora, cabera ao Agente Fiduciario ou a nova 
securitizadora, conforme deliberado em Assembleia Geral de Titulares de CRI: (i) 
administrar os creditos do Patrimonio Separado e, conforme o caso, constituir um 
novo Patrimonio Separado; (ii) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais 
para a realizac;ao dos Creditos Imobiliarios; (iii) ratear os recursos obtidos entre os 
Titulares de CRI na proporc;ao de CRI detidos, observado o disposto neste Termo de 
Securitizac;ao; e (iv) transferir os creditos oriundos dos Creditos Imobiliarios aos 
Titulares de CRI, na proporc;ao de CRI detidos por cada Titular de CRI. 

14. DESPESAS DA EMISSAO 

14.1. Sao despesas de responsabilidade da Devedora (cabendo ao Patrimonio Separado 
arcar com tais despesas em caso de mora da Devedora), sem prejuizo daquelas indicadas 
neste Termo de Securitizac;ao: 

(i) as despesas com a gestao, cobranc;a, realizac;ao, administrac;ao, copia 
autenticadas, reconhecimento de firma de assinaturas, portador; correios, custodia, 
emissao, escriturac;ao, registro e eventuais aditamentos da CCI, dos CRI e liquidac;ao 
do Patrim6nio Separado, indusive as refecentes a sua transferOncia para outra ( 



companhia securitizadora de creditos imobiliarios, na hipotese de o Agente 
Fiduciario vir a assumir a sua 

(ii) as despesas com terceiros especialistas, 63, advogados, auditores 
independentes para fins do cumprimento da Instrw;;ao CVM 600, ou fiscais, a 

Custodiante, o Agente Fiduciario, o Coordenador Uder, e a Emissora, bern 
como as despesas com procedimentos incorridas para resguardar os interesses dos 
Titulares de CRI, seja a de assembleias de investidores e despesas 
necessarias para sua alem de despesas para dos Creditos 
Imobiliarios e da Garantia integrantes do Patrimonio Separado, incluindo, 
mas nao se limitando, a eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes 
da sucumbencia em judiciais; 

(iii) as despesas com publicac;oes em geral (exemplos: edital de convocac;ao de 
Assembleia Geral de Titulares de CRI, ata da Assembleia Geral de Titulares de CRI, 
anuncio comunlcando que o relat6rio anual do Agente Fiduciario encontra-se a 

etc.), de certidoes, despesas com conference call, 
despesas com viagens e estadias, transportes e de seus agentes, 
necessarias ao exerdcio da func;ao de Agente Fiduciario, durante ou ap6s a 
prestac;ao dos desde que em razao desta e serao, sempre que possfvel, 
aprovadas previamente pela Devedora; 

(iv) os eventuais tributes que, a partir da data de emissao dos CRI, venham a 
ser criados efou 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 incidente sobre os CRI e/ou sabre os Creditos Imobiliarios; 

(v) quaisquer debitos de natureza tributarla decorrentes da Operac;ao; 

(vi) R$5.000,00 (cinco mil reais) par ano, reajustado anualmente, segundo o 
IGP-M/FGV e, no caso de sua supressao ou extinc;ao, substitutivamente, fndice de 
reajuste permitido por Lei, para o auditor independente contratado para auditoria 
anual das demonstrac;oes financeiras do patrimonio separado, qual seja, a KPMG 
Auditores Independentes, sociedade simples brasileira e firma-membra da rede 
KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas a KPMG International 
Cooperative, uma entidade com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 
Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6° andar - Torre A, CEP 
04711-904, lnscrlta no CNPJ/ME sob o n. 0 57.755.217/0001-29. De acordo com a 
regra do art. 31 da Instruc;ao da CVM n° 308, de 14 de maio de 1999, conforme 
alterada, o auditor independente devera ser substitufdo periodicamente a cada 5 
(cinco) anos, sendo contratado com escopo equivalente ao aqui previsto e sem a 
necessidade de aditamentos ao presente Termo de e 
independentemente de necessidade de de Assembleia Geral; 

(vii) demals despesas previstas em lei ou na regulamentac;ao em vigor; e 

(viii) demais despesas que a Emissora venha a incorrer na defesa dos interesses 
dos Investidores. 

14.2. No caso de inadimplemento no pagamento de qualquer das despesas pela Devedora 
nao sanado no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis ap6s a data originalmente prevista para 
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pagamento, sabre todos e quaisquer valores em atraso, incidlrao (I) juros de mora de 
1% (urn por cento) ao mes, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento 
ate a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratoria de natureza nao compensatoria de 
2% (dais por cento). 

15. PUBLICIDADE 

15.1. Todos os atos e decisoes decorrentes desta Emissao que, de qualquer forma, vierem 
a envolver interesses dos Investidores e ocorram apos o encerramento da Oferta Restrita 
serao divulgados nas paginas da rede mundial de computadores da Emissora no site 
(www.rbcapitalsecuritizadora.com). 

15.2. As demais informac;oes peri6dicas relativas a Emissao e/ou a Emissora serao 
disponibilizadas ao mercado, nos prazos legals e/ou regulamentares, atraves do Sistema 
Empresas Net - modulo IPE. 

15.3. A Emissora, diante de urn ato ou fato relevante, de acordo com sua polltica interna, 
devera publlcar tais atos ou fates relevantes nas paginas da rede mundial de computadores 
da Emissora no site (www.rbcapitalsecuritizadora.com) e no site da CVM. 

16. REGISTROS E DECLARA<;OES 

16.1. Registro do Termo de Securitizac;ao: 0 presente Termo de Securitizac;ao sera 
registrado no Custodiante da Escritura de Emissao de CCI, nos termos do paragrafo unico 
do artigo 23 da Lei 10.931, ocasiao em que o Custodiante emitira a declarac;ao constante do 
Anexo I. 

16.2. Declarac;oes: Em atendimento ao item 15 do anexo III da Instruc;ao CVM 414, sao 
apresentadas, substancialmente na forma dos Anexos I, III, IX e X ao presente Termo de 
Securitiza<,;ao, as declara<,;oes emitidas pelo Custodiante, pela Emissora, pelo Agente 
Fiduciario e pelo Coordenador Uder, respectivamente. 

17. DISPOSI<;OES GERAIS 

17.1. Informa<;oes: Sempre que solicitada pelos Investidores, a Emissora lhes dara acesso 
aos relatorios de gestae dos Creditos Imobiliarios vinculados pelo presente Termo de 
Securitiza<;ao, no prazo maximo de 5 (cinco) Dlas Uteis, nas paglnas da rede mundial de 
computadores da Emissora no site (www.rbcapitalsecuritizadora.com). 

17.2. Divisibilidade: Na hipotese de qualquer disposic;ao do presente Termo de 
Securitizac;§o ser julgada ilegal, ineficaz ou invalida, prevalecerao as demais disposic;oes nao 
afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes a substltuir a disposic;ao afetada 
por outra que, na medida do possfvel, produza efeitos semelhantes. 

17.3. Indivisibilidade: As Partes declaram e reconhecem que o presente Termo de 
Securitizac;ao integra urn conjunto de negocia<;oes de interesses reciprocos e complexes, 
envolvendo a celebrac;ao, alem deste Termo de Securitizac;ao, dos demais documentos da 
Oferta Restrita, razao por que nenhum dos documentos da Oferta Restrita podera ser 
interpretado e/ou analisado isoladamente. 

17.4. Independencia: Nenhum atraso, omissao ou liberalidade no exerdcio de qualquer 
direito, faculdade ou remedio que caiba ao Agente Fiduciarlo ejou aos Investldores j 
razao de qualquer inadimplemento das obrigac;oes da Emissora, prejudicara tais direitosll__ 
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faculdades ou remedios, ou sera lnterpretado como uma renunc1a aos mesmos ou 
concordancia com tal inadimplemento, nem constituira novac;ao au modificac;ao de 
quaisquer outras obrigac;oes assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualquer 
outro inadimplemento au atraso. 

17.5. Irrevogabilidade: 0 presente Termo de Securitizac;ao e firmado em carater 
irrevogavel e irretratavel, obrigando as partes por si e seus sucessores. 

17.6. Validade de Alterac;oes Posteriores: Todas as alterac;oes do presente Termo de 
Securitizac;ao, somente serao validas se realizadas por escrito e aprovadas pelos 
Investidores, observados os qu6runs previstos neste Termo de Securitizac;ao. 

17.7. As Partes concordam que o presente Termo de Securitlzac;ao, assim como os demais 
documentos da relatives a emissao e distribuic;ao dos CRI poderao ser alterados, sem a 
necessidade de qualquer aprovac;ao dos Titulares de CRI, sempre que e somente: (i) 
quando tal alterar;ao decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigencias 
de adequar;ao a normas legals, regulamentares au exigencias da CVM e ANBIMA; (ii) 
quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitac;ao ou aritmetico; (iii) 
em virtude da atualizac;ao dos dados cadastrais das Partes, tais como alterac;ao na razao 
social, enderec;o e telefone, entre outros, desde que nao haja qualquer custo ou despesa 
adicional para os Titulares de CRI; e (iv) na hip6tese de alterac;ao da proporc;ao da alocac;ao 
dos recursos a cada um dos Empreendimentos Imobiliarios Elegfveis. 

17.8. 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao au fara qualquer jufzo 
sabre a orientac;ao acerca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de 
definic;ilo pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tao-somente a agir em conformidade 
com as instruc;oes que lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, o 
Agente Fiduciario nao possui qualquer responsabilidade sabre o resultado ou sabre as 
efeitos jurfdicos decorrentes do estrito cumprimento das orientac;oes dos Titulares de CRI a 
ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares de CRI e reproduzidas perante a 
Emissora, independentemente de eventuais prejufzos que venham a ser causados em 
decorremcia disto aos Titulares de CRI au a Emissora. A atuac;ao do Agente Fiduciario limita-
se ao escopo da Instruc;ao 583 da CVM, conforme alterada e dos artigos aplicaveis da Lei 
das Sociedades por Ac;oes, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de 
qualquer responsabilidade adicional que nao tenha decorrido da legislac;ao aplicavel. 

17.9. Sem prejufzo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, o Agente Fiduciario 
assumira que os documentos originals ou capias autenticadas de documentos 
encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido nao foram objeto de fraude ou 
adulterac;ao. Nao sera ainda, sob qualquer hip6tese, responsavel pela elaborac;ao de 
documentos societarios da Emissora, que permanecerao sob obrigac;ao legal e regulamentar 
da Emissora elabora-los, nos termos da legislac;ao aplicavel. 

17.10. Os atos ou manifestac;5es por parte do Agente Fiduciarlo que criarem 
responsabilidade para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigac;oes para 
com eles, bern como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obriga<,;oes 
assumidas neste instrumento, somente serao validos quando previamente assim deliberado 
pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia Geral de Titulares de CRI. 

17.11. Os Titulares de CRI estarao sujeitos ao tratamento tributario descrito no Anexo IV a J 
este Termo de Securitizac;ao. i 
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17.12. Os Titulares de CRI deverao observar os riscos com potencial impacto aos CRI, 
conforme descritos no Anexo V a este Termo de 

17.13. Aditamento: 0 presente Termo de Securitizac;ao sera aditado, sem a necessidade de 
em Assembleia Geral de Titulares de CRI, caso a Devedora deseje, no ambito da 

Escritura de Emissao de Debentures, alterar a propor<;ao dos recursos captados a ser 
alocada para cada Empreendimento Imobiliario Elegfvel, conforme descrita no Anexo VI ao 
presente Termo de desde que nao sejam adicionados novos 
Empreendimentos Imobiliarios Elegfveis alem daqueles listados no Anexo VI ao presente 
Termo de 

18. NOTIFICAc;OES 

18.1. Todas as comunicac;oes entre as Partes serao consideradas validas, 
se feitas por escrito, a partir de seu recebimento conforme os dados de contato abaixo, ou 
outros que as Partes venham a indicar, por escrito, no curso deste Termo de 

Para a Emissora 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAc;AO 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar- parte 
CEP 04538-132 
Sao Paulo - SP 
At.: Flavia Palacios 
Telefone: (11) 3127-2700 
E-mail: servicing@rbcapital.com 

Para o Agente Fiduciiirio 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS L TDA. 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2277, conjunto 202, Jardim Paulistano 
CEP 01452-000 
Sao Paulo - SP 
At.: Sr. Flavia Scarpelli/Eugenia Queiroga 
Telefone: ( 11) 3030-7177 
E-mail: agentefiduciario@vortx.com.br 

18.1.1. As serao consideradas entregues: (i) quando enviadas aos 
acima sob protocolo ou com Aviso de Recebimento; ou (ii) por correio 

eletronico serao consideradas recebidas na data de seu envio com confirmac;ao de 
recebimento. 

18.1.2. A por uma parte signataria do presente instrumento, de seus 
dados, devera ser por ela comunicada por escrito aos demais signataries deste 
Termo de Securitizac;ao. 

19. RESOLUc;AO DE CONFLITOS 

19.1. Legislac;ao Aplicavel: Este Termo de sera regido e interpretado de 
acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil. 

19.2. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, (} 
Brasil, como o unico competente para dirimir quaisquer quest5es ou litfgios decorrentes { 
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deste Termo de renunclando expressamente a qualquer outro, por mals 
privilegiado que seja. 

0 presente Termo de Securitizat;ao e firmado em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, na present;a 
de 2 (duas) testemunhas. 

Sao Paulo, 19 de mart;o de 2019. 

[ 0 restante da pagina foi deixado intencionalmente em branco] 
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Pagina de Assinaturas 1/3 do Termo de de Creditos Imobi/iarios firmado em 19 de 
de 2019/ entre a RB Capital Companhia de e V6ttx Dlstribuidora de Tftulos e 

Valores Mobi/iarios Ltda. 

Por: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAc,;:AO 

Por: I 
Cargo: C rol a , d 

breu Avan nJ 
! :J.U2 .t:i22-8 o;.;, P/SF 

CPF: 355.638.9413·09 
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Pagina de Assinaturas 2/3 do Termo de Securitiza9ao de Credltos Imoblliartos firmado em 19 de 
mar9o de 2019, entre aRB capital Companhia de Securitiza9ao e Vdm Distribuidora de Tftulos e 
Valores Mobi/iarios Ltda. 

Por: 
Cargo: 

7 

ULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 
. 

/ Por: 
c._/ Cargo: 
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Pagina de Asslnaturas 3/3 do Termo de de Creditos Imob/1/arios flrmado em 19 de 
mar9o de 2019, entre aRB Capital Companhia de Securitiza9ao e V6rtx Distribuidora de T/t:ulos e 
Valores Mobi/iarios Ltda. 

Testemlinhas: 

1. 

RG n°: 
CPF/MF n°: Daniella Braga Yamada 

RG: 43.46.:1.640-4 (,)SP/SP) 
CPF· 36 1.371.958-48 

2. 
Nome: 
RG n°: 
CPF/MF no: 

56 



DO CUSTODIANTE 

A VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., sociedade com 
sede na Cidade e Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2277, conjunto 202, 
CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o no 22.610.500/0001-88, neste ato representada na 
forma de seu estatuto social C'Custodiante"), na qualidade de institui<;ao custodiante do 
"Instrumento Particular de Escritura de Emissao de Cedula de Credito Imobiliario sob a Forma 
Escritural" C'Escritura de Emissao de CCI''), par meio do qual foi emitida a Cedula de Credito 
Imobiliario Integral, numero LOG0319 ("CCI'') que serve de Iastra para a emissao dos Certificados 
de Recebiveis Imobiliarios da 210a serie da 1a Emissao C'CRI" e "Emissao", respectivamente) da 
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAc;AO, sociedade an6nima com sede na Cidade de 
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar - parte, 
CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MEt sob n° 02.773.542/0001-22, devidamente registrada perante 
a Comissao de Valores Mobiliarios sob o no 18406 C'Emissora''), declara que os CRI foram 
lastreados nos creditos imobiliarios representados pela CCI par meio do Termo de Securitiza<;ao de 
Creditos Imobiliarios da Emissao C'Termo de tendo sido instituido regime 
fiduciario pela Emissora, conforme Clausula 9 do Termo de Securitiza<;ao sabre os creditos 
imobiliarios representados pela CCI, nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, 
conforme alterada, este ora registrado nesta Custodiante e a Escritura de Emissao de CCI 
custodiada nesta institui<;ao Custodiante, nos termos do artigo 18, §4°, da Lei no 10.931, de 2 de 
agosto de 2004, conforme alterada. 

Par: 
Cargo: Ff2.\'io Scarpelli tza 

CPI:: 2J3.?24.508-27 

DOCS - 4236615v 1 

/ Par: 
Cargo: Marcie Lopes dos Santos Teixeira 

RG: 46.894.863·6 
CPF: 369.268.408·81 



ANEXO II- CREDITOS IMOBILIARIOS REPRESENT ADOS PELA CCI 

(Restante da pagina intencionalmente deixado em branco. 
Segue ca na proxima pagina.) 

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO j DATA DE EMISSAO: 25 de marc;o de 2019 
SERlE I UNICA I NUMERO I LOG0319 I TIPO DE CCI I INTEGRAL 
1. EMISSORA: 
RAzAO SOCIAL: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAc;Ao 
CNPJ/ME: 02.773.542/0001-22 
ENDERE<;:O: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440 
COMPLEMENTO: 111° andar I CIDADE J Sao Paulo I UF _l SP l CEP l 04538-132 
2. CUSTODIANTE: 
RAzAO SOCIAL: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 
CNPJ/ME: 22.610.500/0001-88 
ENDERE<;:O: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2277 
COMPLEMENTO 1202 I CIDADE _l Sao Paulo I UF l SP l CEP l 01452-000 
3. DEVEDORA (EMISSORA DAS DEBENTURES): 
RAZAO SOCIAL: LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPA<;OES S.A. 
CPF/MF: 09.041.168/0001-10 
ENDERE<;:O: Avenida Mario Werneck, n° 621, 100 andar 
COMPLEMENTO: 

1- I CIDADE I Belo Horizonte I UF I MG I CEP j 30455-610 conjunto 02 
4. TITULO: 
0 "Instrumento Particular de Escritura da 16a Emissao de Debentures, para Colocac;ao Privada, Nao 
Conversfveis em Ac;5es, da Especie com Garantia Real, da Log Commercial Properties e Participac;5es S.A.", 
celebrado em 18 de mar<;o de 2019 entre a Log Commercial Properties e Participac;5es S.A., sociedade por ac;5es 
com registro de companhia aberta categoria "A" perante a Comissao de Valores Mobiliarios \'CVM"), com sede 
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Mario Werneck, n° 621, 100 andar, 
CEP 30455-610, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 09.041.168/0001-10 ("Log"), na qualidade de Emissora, e, na 
qualidade de subscritor, a RB Capital Companhia de Securltizac;ao, sociedade anonima com sede na Cidade de 
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brlgadeiro Faria Lima, no 4440, 11 o andar- parte, CEP 04538-132, 
inscrita no CNPJ/ME sob n° 02.773.542/0001-22, devidamente registrada perante a Comissao de Valores 
Mobiliarios sob o n° 18.406 ("Emissora"), por meio do qual a Log emitiu 100.000 (cem mil) debentures em 
favor da Debenturista. 

S.VALOR DO CREDITO IMOBILIARIO: R$100.000.000,00 (cem milh5es de reais), nesta data. 
6.IDENTIFICA<;AO DO IMOVEL: Os recursos oriundos dos Creditos Imobiliarios serao aplicados pela Emissora 
ou por empresas controladas pela Emissora, a construc;ao, expansao, desenvolvimento ejou reforma de 
empreendimentos lmoblliarios com fins comerclais em desenvolvimento ou a serem desenvolvidos pela Emlssora 
ou pelas SPE Investidas conforme especificados no Anexo VI ao Termo de Securitizac;ao. 
7 .CONDI<;OES DE EMISSAO 

7.1. PRAZO 2.193 (do is mil cento e noventa e tres) dias a con tar da data 
de emissao, qual seja, 25 de marc;o de 2025. 

7.2. VALOR TOTAL DOS CREDITOS R$100.000.000,00 (cem milh5es de reais), calculado na Data 
IMOBILIARIOS de Emissao da CCI 

( 
7.3. MONETARIA E Os Creditos Imobiliarios nao serao objeto de Atualizac;ao 

Monetaria. REMUNERA<;:AO 
A das Debentures sera calculada conforme o 
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7.4. DATA DE VENCIMENTO 

7.5. MULTA E ENCARGOS MORATORIOS 

7.7. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DO 
PRINCIPAL 

7.8. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DOS 
JUROS 

S.GARANTIAS ADICIONAIS 
Nao ha. 

9.LOCAL DE EMISSAO 
Sao Paulo- SP. 

disposto na Escritura de Emissao de Debentures. 

26 de mar!;O de 2025 

Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer 
obriga!;5es pecunlarias relatlvas as CCI, sem prejufzo da 

os debitos vencidos e nao pages serao 
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mes, 
calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento 
ate a data do efetivo pagamento, bem como de multa nao 
compensat6ria de 2% (dais por cento) sabre o valor devido, 
lndependentemente de aviso, notifica!;ao ou interpela<;ao 
judicial ou extrajudicial. 

0 pagamento da amortiza<;ao sera realizado semestralmente, 
observado o Perfodo de Carencia, conforme tabela de 
amortiza!;ao constante do Anexo VIII ao Termo de 

Na hip6tese em que a data prevlsta para o 
pagamento seja um sabado, domingo ou 0 feriado nacional 
declarado na Republica Federativa do Brasil, o pagamento 
devera ser realizado no Dia Util imediatamente posterior, 

0 pagamento da remunera<;ao sera realizado semestralmente, 
conforme previsto na Tabela de Amortiza<;ao anexo ao Termo 
de Securitiza<;ao na forma do Anexo VIII e observado o Perfodo 
de Carencia, na data de Resgate Antecipado Total Obrigat6rio 
dos CRI ou Amortiza<;ao Extraordinarla Obrigat6ria dos CRI. Na 
hlp6tese em que a data prevista para 0 pagamento sabado, 
domingo ou feriado nacional declarado na Republica Federativa 
do Brasil, o pagamento devera ser realizado no Dia Util 
imediatamente posterior. 
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ANEXO III- DECLARAc;AO DE CONSTITUic;AO DO PATRIMONIO SEPARADO 

(Restante da pagina intencionalmente deixado em branco. 
Segue de do Patrimonlo Separado na proxima pagina.) 
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DECLARAc;AO DA EMISSORA 

A RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAc;AO, sociedade anonima com sede na Cidade 
de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar- parte, 
CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na 
forma de seu estatuto social, devidamente registrada perante a Comissao de Valores Mobiliarios 
("CVM') sob o n° 18406 ("Emissora'), para fins de atender o que preve o item 4 do Anexo III 
da Instrw;ao da CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, na qualidade de 
companhia emissora dos certificados de receblveis imobiliarios da 210a serie de sua 1a Emissao 
("Emissao'), declara, para todos os fins e efeitos, conforme definido no Termo de Securitizac;ao 
referente a Emissao, que lnstitui o regime fiduciario sabre os Creditos Imobillarios representados 
pela CCI, bern como todos e quaisquer privilegios, preferencias, prerrogativas e ac;oes inerentes 
aos Creditos Imobiliarios, tais como multas, juros, penalidades, indenizac;oes e demais acess6rios 
eventualmente devidos, originados dos Creditos Imobiliarios e da Conta Centrallzadora, na forma 
do artigo 9° da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada. 

Adicionalmente, declara, para todos os fins e efeitos, que, nos termos do item 15 do Anexo III da 
Instruc;ao da CVM n° 414, verificou, em conjunto como Agente Fiduciario, o Coordenador Lfder da 
distribuic;ao publica dos CRI e os respectivos assessores legals contratados no ambito da Emissao, 
a legalidade e ausencia de vlcios da Emissao, alem de ter agido com diligencia para verificar a 
veracidade, consistencia, correc;ao e suficiencia das informac;oes prestadas. 

As palavras e expressoes iniciadas em letra maiuscula que nao sejam definidas nesta Declarac;ao 
terao o significado previsto no "Termo de Securitizac;ao de Creditos Imobiliarios para Emissao de 
Certificados de Receblveis Imobiliarios da 210a Serle da 1 a Emissao da RB Capital Companhia de 
Securitizac;ao" ("Termo de Securitizac;ao"). 

Sao Paulo, 19 de marc;o de 2019. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITI Ac;Ao 

Por: '0?\N.DoLA "tG 

Cargo: A\?.>1<-G.v 
'RG '- "iS 

3<0?. -c:F\ 
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ANEXO IV- TRATAMENTO TRIBUTARIO 

Os Titulares de CRI nao devem considerar unicamente as aqui contidas para fins de 
avaliar o tratamento tributario de seu investimento em CR!, devendo consultar seus pr6prios 
assessores quanta a especffica a qual estarao sujeitos, especialmente quanta a outros 
tributos que nao o impasto de renda eventualmente aplicaveis a esse investimento ou a ganhos 
porventura auferidos em com CRI. 

Imposto de Renda (IR) 

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relatives a CRI e o 
mesmo aplicado aos titulos de renda fixa. 

A prindpio, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas juridicas nao financeiras estao sujeitos 
a incidencia do Impasto de Renda Retido na Fonte, a ser calculado com base na aplicac;ao de 
aliquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicac;ao geradora dos rendimentos tribut<3veis: 
(i) ate 180 (cento e oitenta) dias: allquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco decimos por 
cento); (ii) de 181 (cento e oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: allquota de 20% 
(vinte por cento); (iii) de 361 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias: aliquota 
de 17,5% (dezessete inteiros e cinco decimos por cento); e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) 
dias: aliquota de 15% (quinze por cento). 

Com relac;ao aos investimentos em CRI realizados por instituic;oes financeiras, fundos de 
investimento, seguradoras, por entidades de previdencia privada fechadas, entidades de 
previdencia complementar abertas, sociedades de capitalizac;ao, corretoras e distribuidoras de 
titulos e valores mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de retenc;ao do 
IRF. 

Para as pessoas fisicas, os rendimentos gerados por aplicac;ao em CRI estao isentos de impasto de 
renda na fonte e na declarac;ao de ajuste anual (artigo 3°, inciso II, da Lei 11.033). 

Pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou 
seja, o impasto nao e compensavel (artigo 76, inciso II, da Lei 8.981). As entidades imunes estao 
dispensadas da retenc;ao do impasto na fonte desde que declarem sua condic;ao a fonte pagadora 
(artigo 71, da Lei 8.981). 

No caso de pessoas juridicas domiciliadas no Brasil (e nao sujeitas a regras especiais de isenc;ao 
ou imunidade), o rendimento devera ser computado na base de G31culo do Impasto de Renda da 
Pessoa Juridica e da Contribuic;ao Social sobre o Lucro Uquido. As alfquotas do IRPJ correspondem 
a 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento), sendo o adicional calculado sabre a 
parcela do Iuera real que exceder o equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) 
por ano. Ja a aliquota da CSLL, para pessoas juridicas em geral, corresponde a 9% (nove por 
cento), sendo que para as pessoas juridicas financeiras e entidades equiparadas a alfquota foi 
majorada para 20% (vinte por cento) no periodo compreendido entre 1° de setembro de 2015:; 
31 de dezembro de 2018, e 15% (quinze por cento) a partir de 1° de janeiro de 2019. No caso 
das cooperativas de credito, a aliquota da CSLL e de 17% (dezessete por cento) para o period 
entre 1° de outubro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, sendo reduzida a 15% (quinze por 

f) cento) a partir de 1° de janeiro de 2019. 
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0 IRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurldicas nao-financeiras tributadas com base 
no lucre real, presumido ou arbitrado, e considerado antecipa(_;ao do impasto de renda devido, 
gerando o direito a compensac;ao quando da apura(_;ao do IRPJ (ou ainda restitui(_;ao, se for o 
caso), 

As carteiras de fundos de investimentos estao, em regra, isentas de impasto de renda. 

Em relac;ao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em 
CRI no Pals de acordo com as normas previstas na Resoluc;ao 4.373, emitida pelo Conselho 
Monetario Nacional em 29 de setembro de 2014, os rendlmentos auferidos estao sujeitos a 
incidencia do IRF a alfquota de 15% (quinze por cento). Exce(_;ao e feita para o caso de investidor 
domiciliado em pafs ou jurisdic;ao considerados como de tributa(_;ao favorecida, assim entendidos 
aqueles que nao tributam a renda ou que a tributam a alfquota maxima inferior a 20% (vinte por 
cento). No caso de investidor nao-residente no Brasil que seja pessoa ffsica, aplica-se a mesma 
isenc;ao do IRF aplicavel aos residentes pessoas ffsicas. 

ao Programa de Social {PIS) e para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

0 PIS e a COFINS incidem sabre o valor do faturamento mensal das pessoas jurfdicas ou a elas 
equiparadas, considerando-se, a depender do regime aplicavel, a totalidade das receitas por estas 
auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classifica(_;ao contabil adotada 
para tais receitas. 

No tocante ao regime cumulative, a contribuic;ao ao PIS incide a alfquota de 0,65% (sessenta e 
cinco centesimos par cento), e a COFINS incide a allquota de 3% (tres par cento) ou 4% (quatro 
por cento), conforme o caso. No regime nao-cumulativo do PIS: (i) a alfquota aplicavel e de 
1,65% (urn inteiro e sessenta e cinco centesimos par cento) para o PIS e 7,6% (sete inteiros e 
sessenta centesimos por cento) para a COFINS; e (ii) o valor das contribui(_;oes apurado pode ser 
compensado com creditos decorrentes de certos custos e despesas incorridos junto a pessoas 
jurfdicas brasileiras. 

A remunera(_;ao conferida a titulo de pagamento dos juros dos CRI aos investidores pessoas 
jurldicas constitui receita financeira. Para os investidores pessoas jurfdicas tributadas pelo 
Iuera real, as receitas financeiras auferidas estao sujeitas a tributa(_;ao pelo PIS e pela COFINS 
as alfquotas de 0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento) para o PIS e 4% (quatro par 
cento) para a COFINS, nos termos do Decreta n° 8.426, de 1° de abril de 2015, conforme 
alterado. 

No caso dos investidores pessoas jurldicas tributadas pelo Iuera presumido, como regra geral 
a remunerac;ao conferlda a titulo de pagamento dos juros dos certificados de receblveis 
imobiliarios constitui receita financeira, porem, nao estao sujeitas a contribUi(_;aO ao PIS e a 
CO FINS, face a revoga(_;ao do paragrafo 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718, de 27 de novembro 
de 1998, pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, revogado em decorrencia da declarac;ao 
de inconstitucionalidade de referido dispositive pelo plenario do Supremo Tribunal Federal -
STF. 

E importante ressalvar que no case das pessoas jurfdicas que tenham como atividade principal 
a explorac;ao de opera(_;oes financeiras, como, par exemplo, as instituic;oes flnanceiras e 
entidades assemelhadas, a remunerac;ao conferida a titulo de pagamento des juros dos CRI e 
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considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Economia Nacional, 
como receita operacional dessas pessoas juridicas, estando, portanto, sujeita a tributac;ao pela 
contribuic;ao ao PIS e pela COFINS, na forma da legislac;ao aplicavel a pessoa juridica que a 
auferir. 

Sobre OS rendimentos auferidos por investidores pessoas fisicas nao ha qualquer incidencia dos 
referidos tributes. 

Imposto sobre Financeiras (IOF) 

Imposto sobre Operac;oes Financeiras de Cambio: 

Regra geral, as operac;oes de cambio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos 
mercados financeiros e de capitals de acordo com as normas e condic;oes previstas pela Resoluc;ao 
4373, inclusive por meio de operac;oes simultaneas, incluindo as operac;oes de d3mbio 
relacionadas aos lnvestimentos em CRI, estao sujeitas a incidencia do IOF/Cambio a aliquota zero 
no ingresso e a aliquota zero no retorno, conforme Decreto 6.306, de 14 de dezembro de 2007. 
Em qualquer caso, a aliquota do IOF/Cambio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do 
Poder Executive, ate o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a transac;oes 
ocorridas ap6s este eventual aumento. 

Imposto sobre Operac;oes Financeiras com Titulos e Valores Mobiliarios: 

As operac;oes com CRI estao sujeitas a aliquota zero do IOF/Titulos, conforme Decreto 6.306. Em 
qualquer caso, a aliquota do IOF/Titulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder 
Executive, ate o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centesimos por cento) ao dia, 
relativamente a transac;oes ocorridas ap6s este eventual aumento. 
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ANEXO V- FATORES DE RISCO 

Antes de tomar qua/quer decisao de investimento nos CRL os potenciais Investidores deverao 
considerar cuidadosamente, a /uz de suas pr6prias financeiras e objetivos de 
investimento, os fatores de risco descritos abaixo, devidamente assessorados por seus assessores 
jurfdicos ejou financeiros. 

Os neg6cios, financeira, ou resultados operacionais da Emissora e dos demais 
participantes da presente Oferta Restrita podem ser adversa e materia/mente afetados por 
quaisquer dos riscos abaixo relacionados. Caso quaisquer dos riscos e incertezas aqui descritos se 
concretizem, os neg6cios, a financeira, os resultados operacionais da Emissora ejou da 
LOG poderao ser afetados de forma adversa, considerando o adimplemento de suas no 
ambito da Oferta Restrita. 

Este Anexo V contem apenas uma descri¢ao resum1da dos termos e dos CRI e das 
assumidas pe/a Emissora no ambito da Oferta Restrita. E essenc/a/ e indispensave! que 

os Investidores leiam o Termo de e compreendam integra/mente seus termos e 
os quais sao especfficos desta e podem diferir dos termos e condir;oes de 

outras envo/vendo o mesmo risco de cnJdito. 

Para os efeitos deste Anexo V, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema podera 
produzir, poderia produzir ou produziria um ''efeito adverso" sobre a Emissora ejou a LOG, quer se 
dizer que o risco, incerteza podeni, poderia produzir ou produziria um efeito adverso sobre os 
neg6cios, a financeira, a /iquidez, os resultados das ou as perspectivas da 
Emissora ejou da LOG, conforme o caso, exceto quando houver em contrario ou 
conforme o contexto requeira o contrario. Devem-se entender expressoes simi/ares nesta 
como possuindo tambem significados semelhantes. 

Os riscos descritos abaixo nao sao exaustivos. Outros riscos e incertezas ainda nao conhecidos ou 
que hoje sejam considerados imateriais, tambem poderao ter um efeito adverso sobre a Emissora 
e sobre a LOG, ejou a Emissora. Na ocorrencia de qua/quer das hip6teses abaixo os CRI podem 
nao ser pagos ou ser pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o Investidor. 

RISCOS DA 0PERA(,;AO 

Nao existe jurisprudencia firmada acerca da o que pode acarretar 
perdas por parte dos Investidores 

Em razao da pouca maturidade e da falta de tradic;ao e jurisprudencia no mercado de capitais 
brasileiro em relac;ao a estruturas de securitizac;ao, em situac;oes de litfgio e/ou falta de 
pagamento podera haver perdas por parte dos Investldores em razao do dispendio de tempo e 
recursos para promoc;ao da eficacia da estrutura adotada para os CRI, na eventualidade de 
necessidade de reconhecimento ou exigibilidade par meios judiciais de quaisquer de seus termos e 
condic;oes especfficos ou ainda pelo eventual nao reconhecimento pelos tribunais de tais 
indexadores por qualquer razao. 

Os Cniditos Imobi/iarios constituem o Patrimonio Separado, de modo que o atraso ou 
a falta do recebimento dos valores decorrentes dos Cniditos Imobiliarios, assim como 
qua/quer atraso ou falha pe/a Emissora ou a insolvencia da Emlssora, podera afetar 
negativamente a capac/dade de pagamento das decorrentes dos CRL 

A Emissora e uma companhia securitizadora de creditos, tendo como objeto social a cessao e 
securitizac;ao de creditos por meio da emissao de tftulos lastreados nesses creditos, cujos 
patrimonies sao administrados separadamente. 
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0 Patrimonio Separado tem como (mica fonte os recursos decorrentes dos Creditos Imoblliarios. 

Qualquer atraso, falha ou falta de recebimento destes pela Emissora podera afetar 
negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigac;oes decorrentes dos respectivos 
CRI, sendo que caso os pagamentos dos Creditos Imoblllarios tenham sido realizados pela LOG, 
a LOG nao tera qualquer obrigac;ao de fazer novamente tais pagamentos. 

Na hip6tese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciario devera assumir 
temporariamente a administrac;ao do Patrlmonio Separado. Em assembleia, os Titulares de CRI 
poderao deliberar sobre as novas normas de administrac;ao Patrimonio Separado ou optar pela 
liquidac;ao deste, que podera ser insuficiente para quitar as obrigac;oes da Emissora perante os 
respectivos Titulares de CRI. 

Risco relacionado a dos Creditos Imobiliiirios 

A Sumula n° 176, editada pelo Superior Tribunal de Justic;a, enuncia que e nula a clausula que 
sujeita o devedor ao pagamento de juros de acordo com a Taxa DI dlvulgada pela B3. Dessa 
forma, ha a possibilidade de, em eventual disputa judicial, a Sumula n° 176 vir a ser aplicada pelo 
Poder Judiciario para considerar que a Taxa DI nao e valida como fator de remunera<;ao dos CRI. 
Em se concretizando esta hip6tese, o fndice que vier a ser indicado pelo Poder Judiciario para 
substituir a Taxa DI podera ampliar 0 descasamento entre OS juros relatives a Remunerac;ao dos 
CRI e/ou conceder aos Titulares de CRI uma remunerac;ao inferior a atual Remunerac;ao dos CRI. 

A presente Oferta Restrita e dispensada de registro perante a CVM 

A presente Oferta Restrita sera distribufda nos termos da Instruc;ao CVM 476 e, portanto, esta 
automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as informac;oes prestadas 
pela Emissora e pelo Coordenador Uder nao foram objeto de analise pela referida autarquia 
federal, podendo a CVM, caso analise a Emissao fazer eventuais exigencias e ate, determinar o 
seu cancelamento, o que podera afetar o Investidor. 

Nio adequada dos procedimentos de e atraso no recebimento de 
recursos decorrentes dos Creditos Imoblliarios 

A Emissora, na qualidade de adquirente dos Creditos Imobiliarios, e o Agente Fiduciario, nos 
termos do artigo 11 da Instruc;ao CVM 583, sao responsaveis por realizar os procedimentos de 
execuc;ao dos Creditos Imobiliarios, de modo a garantir a satisfac;ao do credito dos Titulares de 
CRI, em caso de necessidade. 

A realizac;ao inadequada dos procedimentos de execuc;ao dos Creditos Imobiliarios por parte da 
Emissora ou do Agente Fiduciario, em desacordo com a legislac;ao ou regulamentac;ao aplicavel, 
podera prejudicar o fluxo de pagamento dos CRI. 

Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razao de cobranc;a judicial dos 
Creditos Imobiliarios tambem pode ser afetada a capacidade de satisfac;ao do credito, afetando 
negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI. 

Risco de pagamento das despesas pe/a Oevedora 

Nos termos do presente Termo de Securitizac;ao, todas e quaisquer despesas relacionadas a 
Oferta Restrita e a Emissao, se incorridas, serao arcadas exclusivamente, direta e/ou 
indiretamente, pela Devedora. Adicionalmente, em nenhuma hip6tese a Emissora possuira a 
obrigac;ao de utilizar recursos pr6prios para o pagamento de Despesas. 

Desta forma, caso a Devedora nao realize o pagamento das Despesas, estas serao suportadas 
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pelo Patrimonio Separado e, caso este nao seja suficiente, pelos Titulares de CRI, o que 
afetar negativamente os Titulares de CRI. 

RISCOS DOS CRI E DA OFERTA RESTRITA 

Riscos relacionados a Tributa9ii0 dos CRI 

Os rendimentos gerados por aplicar;ao em CRI par pessoas ffsicas estao atualmente isentos de 
impasto de renda, per forr;a do artigo 3°, inciso II, da Lei 11.033, isenr;ao essa que pode sofrer 
alterar;oes ao Iongo do tempo. Eventuais alterar;oes na legislar;ao tributaria eliminando a isenr;ao 
acima mencionada, criando ou elevando alfquotas do impasto de renda incidentes sabre os CRI, a 
criar;ao de novas tributos ou, ainda, mudanr;as na interpretar;ao ou aplicar;ao da legislar;ao 
tributaria por parte dos tribunals ou autoridades governamentais poderao afetar negativamente o 
rendimento lfquido dos CRI para seus titulares. 

Falta de liquidez dos CRI 

Ainda nao esta em operar;ao no Brasil o mercado secundario de CRI de forma ativa e nao ha 
nenhuma garantia de que existira, no futuro, um mercado para negociar;ao dos CRI que permita 
sua alienar;ao pelos subscritores desses valores mobiliarios, caso decidam pelo desinvestimento. 
Dessa forma, o investldor que subscrever ou adquirir os CRI podera encontrar diflculdades para 
negocia-los com terceiros no mercado secundario, devendo estar preparado para manter o 
investimento nos CRI ate a Data de Vencimento. 

Portanto, nao ha qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRI conseguira liquidar suas 
posir;oes ou negociar seus CRI pelo prer;o e no momenta desejado, e, portanto, uma eventual 
alienar;ao dos CRI podera causar prejufzos ao seu titular. 

Risco de distribulfiio parcial e Vencimento Antecipado Total Obrlgatorio 

A presente Oferta Restrita ser conclufda mesmo em caso de distribuir;ao parcial dos CRI. 
Ocorrendo a distribuir;ao parcial, os CRI que nao foram colocados serao cancelados apes o 
termino do perfodo de distribuir;ao. A distribuir;ao parcial ensejara no Vencimento Antecipado Total 
ObrigatcSrio das Debentures e, consequentemente, no Vencimento Antecipado Total ObrigatcSrio 
dos CRI. 

Restrifiio a negociafiio dos CRI que somente poderiio ser negociados entre 
Investidores Qua/ificados 

Os CRI somente poderao ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliarios 
depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrir;ao au aquisir;ao pelos 
Investidores Proflssionais, conforme disposto no artigo 13 da Instrur;ao CVM 476, e uma vez 
veriflcado o cumprlmento, pela Emissora, de suas obrigar;oes previstas no artigo 17 da referida 
Instrur;ao CVM 476, observado ainda o disposto no caput do artigo 15 da Instrur;ao CVM 476 em 
relar;ao a negoclac;ao dos CRI entre Investidores Qualificados, assim deflnidos nos termos do 
artigo 9-B da Instrur;ao CVM 539, bem como as excer;oes estabelecidas em seus paragrafos 1° e 
2°, conforme aplicaveis. Sendo assim, os Investidores Profissionais deverao observar as restrir;oes 
para negociar;ao dos CRI nos termos da regulamenta<,;ao vigente. 

Quorum de de/iberafiio em Assemble/a Geral 

Algumas deliberar;oes a serem tomadas em Assembleias Gerais sao aprovadas por ma1ona 
simples dos presentes nas respectivas Assembleias Gerais, e, em certos casas, ha a exigencia 
de quorum qualificado, nos termos deste Termo de Securitizar;ao e da legislar;ao pertinente. 0 
titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar determinadas decisoes 
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contrarias ao seu interesse, nao havendo mecanismos de venda compuls6ria no caso de 
dissidencia do Titular do CRI em determinadas materias submetidas a deliberac:;ao em 
Assembleia Geral. Alem disso, a operacionalizac:;ao de convocac:;ao e realizac:;ao de Assembleias 
Gerais podera ser afetada negativamente em razao da grande pulverizac:;ao dos CRI, o que 
levara a eventual impacto negativo para os Titulares de CRI. 

Alterafio do local de pagamento em caso de vencimento antecipado dos CRI 

Os pagamentos relacionados aos CRI sao efetuados utilizando o sistema de liquidac:;ao e 
compensac:;ao eletronico administrado pela 83, instituic:;ao na qual os CRI estao eletronicamente 
custodiados. Caso seja declarado o vencimento antecipado dos CRI, a 63 deixara imediatamente 
de realizar a custodia eletronica dos CRI, impossibilitando que os pagamentos continuem sendo 
realizados atraves de seu sistema de liquidac:;ao e compensac:;ao. 

Assim, em conformidade com o Termo de Securitizac:;ao, os pagamentos realizados ap6s a 
declarac:;ao de vencimento antecipado dos CRI serao disponibilizados, pela Emissora, em sua sede, 
aos respectivos Titulares de CRI. 

Portanto, em caso de vencimento antecipado dos CRI, os Titulares de CRI poderao enfrentar 
dificuldades operacionais para receberem os valores que lhes sao devidos. 

Ausencia de diligencia legal das informafoes do Formuliirio de Referenda da Emissora 
e ausencia de opiniio legal relativa as informafoes do Formulario de Referenda da 
Emissora 

As informac:;oes do Formulario de Referenda da Emissora nao foram objeto de diligencia legal para 
fins desta Oferta Restrita e nao foi emitida opiniao legal sabre a veracidade, consistencia e 
suficiencia das informac:;oes, obrigac:;oes e/ou contingencias constantes do Formulario de 
Referenda da Emissora. Adicionalmente, nao foi obtido parecer legal do assessor jurfdico da 
Oferta Restrita sabre a consistencia das informac:;oes fornecidas no formulario de referencia com 
aquelas analisadas durante o procedimento de diligencia legal na emissora. 

Ausencia de C/assificafio de Risco sobre os CRI 

Os CRI, bern como a presente Emissao, nao foram objeto de classificac:;ao de risco de modo que 
os Investidores nao contarao com uma analise de risco independente realizada por uma empresa 
de classificac:;ao de risco (empresa de rating). Cabera aos potenciais Investidores, antes de 
subscrever e integralizar os CRI, analisar todos os riscos envolvidos na presente Emissao e na 
aquisic:;ao dos CRI, inclusive, mas nao se limitando, aqueles riscos descritos no presente Termo de 
Securitizac:;ao. 

Risco de Auditoria Jurfdica Restrita 

No ambito da Operac:;ao, esta sendo realizada auditoria jurfdica com escopo reduzido ("Auditoria 
Juridica''). Tal Audltoria Jurfdica nao foi conclufda na presente data, e esta sendo conduzida par 
escrit6rio de advocacia especializado no setor imobiliario e de mercado de capitals, e tern como 
escopo as principals certidoes fiscais e forenses relacionadas a Devedora, a Emissora e os 
Acionistas. Desta forma, nao e possfvel assegurar a inexistencia de pendencias que possam afetar 
a capacldade de pagamento dos CRI ou a devida constitulc:;ao da Alienac:;ao Fiduciaria de Ac:;oes. 
Isto porque a Auditoria Jurfdica nao tern o condao de ser exaustiva e pode nao ser capaz de 
identificar todos os eventuais e potenciais passivos e riscos para a Emissao. Desta forma, caso 
surjam eventuais passivos ou riscos nao mapeados na Auditoria Jurfdica, o fluxo de pagamento 
dos CRI ou mesmo o processo e valor de excussao da Alienac:;ao Flduciaria de Ac:;oes poderao 
sofrer impactos negativos, fatos estes que podem impactar o retorno financeiro esperado pelos 
Investidores ou, ainda, resultar no efetivo inadimplemento das Obrigac:;oes Garantidas, com perda 
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podendo chegar a totalidade dos investimentos realizados pelos Investidores quando da aquisic;ao 
dos CRI. 

RISCOS DOS CREDITOS IMOBILIARIOS 

0 risco de dos Creditos Imobiliarios pode afetar adversamente os CRI 

A do Patrimonio Separado de suportar as obrigac;oes decorrentes da emissao dos CRI 
depende do adimplemento, pela LOG, dos pagamentos decorrentes dos Creditos Imobiliarios, bern 
como da capacidade de a Emissora de cumprir com obrigac;oes no ambito dos Documentos da 
Operac;ao. 

Os Credltos Imobiliarios que lastreiam a presente emissao sao devidos 100% pela LOG, podendo, 
em alguns cases, serem objeto de vencimento antecipado. Adicionalmente, o Patrimonio 
Separado, constitu(do em favor dos Titulares de CRI, nao conta com qualquer garantia ou 
coobrigac;ao da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de CRI dos 
montantes devidos dependera do adimplemento dos Creditos Imobiliarios, pela LOG, em tempo 
habil para o pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRI. Eventual inadimplemento 
dessas obrigac;oes pela LOG e/ou pela Emissora podera afetar negativamente o fluxo de 
pagamentos dos CRI e a capacidade do Patrimonlo Separado de suportar suas obrigac;oes, 
conforme estabelecidas neste Termo de Securitlzac;ao. 

Portanto, uma vez que o pagamento das remunerac;oes e amortizac;ao dos CRI depende do 
pagamento integral e tempestivo, pela LOG dos respectivos Creditos Imobiliarios, a ocorrencia de 
eventos internos ou externos que afetem a situac;ao economico-financeira da LOG e suas 
respectivas capacidades de pagamento podera afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos 
CRI e a capacidade do Patrimonio Separado de suportar suas obrigac;oes, conforme estabelecidas 
no Termo de Securitiza<;ao. 

Risco de conflito de interesses envolvendo a Devedora e o Coordenador Lfder 

0 Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza: (i) atua como administrador do Banco Inter S.A.; (ii) e 
acionista controlador do Banco Inter S.A.; e (iii) e urn dos acionistas que comp5em o controle da 
Devedora. 

Nesse sentido, as atividades exercidas pelo Coordenador Llder, no ambito da Oferta Restrita e/ou 
da Emissao, podem estar sujeitas a eventual situac;ao, formal ou material, de conflito de 
interesses, o que poderia impactar, de forma negativa e adversa, os Titulares de CRI. 

Os CRI poderao ser objeto de Resgate Antecipado Total Obrigatorio e 
Extraordinaria Obrigatoria dos CRl nos termos previstos neste Termo de 
o que podera impactar de maneira adversa na liquidez dos CRI no mercado secundario 

Conforme descrito neste Termo de Securitlza<;ao, havera o Resgate An tecipado Total Obrlgat6rio 
dos CRI na ocorrencia (i) da declarac;ao de venclmento antecipado das Debentures, nos termos da 
Clausula Quinta da Escrltura de Emlssao de Debentures; (II) do Resgate Anteclpado Total 
Facultat ive das Debentures, nos termos da Clausula 4.7 da Escritura de Emissao de Debentures; 
(iii ) do Resgate Antecipado Total Obrlgat6rio das Debentures, nos termos da Clausula 4.8 da 
Escri tura de Emissao de Debentures; e (iv) em razao da aus€mcla de e/ou divulgac;ao da 
Taxa DI, da extinc;ao ou lnapllcabllldade da Taxa DI, se nao houver substltuto lega l para a Taxa DI 
e acordo entre Emissora, a Devedora e os Titulares de CRI, tal situac;ao acarretara em do 
horizonte de investimento esperado pelos Titulares de CRI. Ademais, podera haver Amortizac;ao 
Extra0rdlnari<1 Obrigat6ria dos CRI par conta da possibilidade de Amortizac;ao Extraordlnarla 
Obrigat6ria das Debentures por decisao unlca e exclusiva da Devedora independentemente da 
Emissora ou dos Titulares do CRI. 
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A Amortizac;ao Extraordinaria Obrigat6ria dos CRI podera impactar de maneira adversa na liquidez 
dos CRI no mercado secundario, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do capital investido 
pelos investidores a mesma taxa estabelecida para OS CRI 

No caso do Resgate Antecipado Total Obrigat6rio dos CRI podera nao haver recursos suficientes 
no Patrimonio Separado para a quitac;ao das obrigac;oes perante os Titulares de CRI. 
Consequentemente, os Titulares de CRI poderao sofrer perdas financeiras em decorrencia de tais 
eventos, inclusive por tributac;ao, pois (i) nao ha qualquer garantia de que existirao outros ativos 
no mercado com risco e retorno semelhante aos CRI; (ii) a rentabilidade dos CRI poderia ser 
afetada negativamente; e (iii) a atual legislac;ao tributaria referente ao imposto de renda 
determina alfquotas diferenciadas em decorrencia do prazo de aplicac;ao, o que podera resultar na 
aplicac;ao efetiva de uma alfquota superior a que seria aplicada caso os CRI fossem liquidados na 
sua Data de Vencimento. 

Risco de e efeitos adversos na e 

Os Credltos Imobillarlos sao devidos, em sua totalidade, pela LOG. Nesse sentido, o risco de 
credito do lastro dos CRI esta concentrado na LOG, sendo que todos os fatores de risco 
aplicavels a ela, a seu setor de atuac;ao e ao contexto macro e microeconomico em que ela 
esta inserida sao potencialmente capazes de influenciar adversamente a capacidade de 
pagamento dos Creditos Imobiliarios e, consequentemente, a amortizac;ao e a remunerac;ao 
dos CRI. 

Riscos relacionados a Fiduciaria de 

Possfvels variac;5es no patrimonio lfquido da LOG BTS Extrema poderao impactar o valor 
patrimonial das ac;oes, afetando, portanto, seu valor, de forma positiva ou negativa, durante 
todo o prazo da Emissao. Em ac;5es, o produto da venda podera nao ser satisfat6rio a integral 
satisfac;ao das Obrigac;5es Garantidas (conforme definido no Contrato de Alienac;ao Fiduciaria 
de Ac;5es), hip6tese em que a Devedora podera nao dispor de outras fontes de recursos para 
viabilizar a amortizac;ao integral dos CRI. Caso isso acontec;a, os Titulares de CRI poderao ser 
prejudicados. Adicionalmente, existe a possibilidade de que a outro acionista da LOG BTS 
Extrema venha a contestar a constituic;ao da Alienac;ao Fiduciaria de Ac;5es. 

Foram alienadas fiduciariamente ac;oes da LOG na LOG BTS Extrema que, nesta data, 
correspondem a 91,5% (noventa e um vfrgula cinco por cento) das ac;5es de emissao da LOG BTS 
Extrema, observado que esse percentual podera sofrer alterac;5es independentemente da 
anuencia previa da Debenturista e dos Titulares de CRI, chegando a, no mfnimo, 90% (noventa 
por cento) das ac;oes de emissao da Companhia, conforme termos previstos no Contrato de 
Alienac;ao Fiduciaria de Ac;oes. 

As ac;oes da LOG BTS Extrema de titularidade da LOG que foram outorgadas em garantia no 
ambito do Contrato de Alienac;ao Fiduciaria de Ac;oes nao foram, ate a presente data, 
totalmente integralizadas pela LOG, devendo tal integralizac;ao ocorrer ate 31 de dezembro de 
2019. Caso as ac;oes nao sejam integralizadas pela LOG esta podera ser considerada de pleno 
direito constitufda em mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros, da correc;ao monetaria e da 
multa que o estatuto determinar, nao podendo esta ser superior a 10% (dez por cento) do valor 
da prestac;ao, nos termos do artigo 106 e seguintes da Lei das Sociedades por Ac;oes. 

Rl:scos RELACIONADOS A LOG 

Para consultar a descric;ao completa referente aos riscos enfrentados pela LOG ou aos quais estao 
sujeitos investimentos no Brasil em geral, os Investidores Profissionais devem consultar a sec;ao 4 
do Formulario de Referenda da LOG, dlsponfvel no site LOG (www.logcp.eom.br/relacoes-com-
investidores), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). Os neg6cios, 
situac;ao financeira, ou resultados da LOG podem ser adversa e materialmente afetados por esses 
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riscos. Riscos adicionais que nao sao atualmente do conhecimento da LOG ou que ela julgue, 
nesse momenta, ser de pequena relev€mcia, tambem podem vir a afetar os seus neg6cios e, 
consequentemente, sua situac;ao financeira. 

RISCOS RELACIONADOS A. EMISSORA 

Para consultar a descric;ao completa referente aos riscos enfrentados pela Emissora ou aos quais 
estao sujeitos investimentos no Brasil em geral, os Investidores Profissionais devem consultar o 
Formulario de Referenda da Emissora, disponfvel no site Emissora 
(www.rbcapitalsecuritizadora.com), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 
(www.b3.com.br). Os neg6cios, situac;ao financeira, ou resultados da Emissora podem ser adversa 
e materialmente afetados por esses riscos. Riscos adicionais que nao sao atualmente do 
conhecimento da Emissora ou que ela julgue, nesse momenta, ser de pequena relevancia, 
tambem podem vir a afetar os seus neg6cios e, consequentemente, sua situac;ao financeira. 

Riscos Relativos a da Emissora por prejufzos aos Patrimonios 
Separados 

Nos termos do Paragrafo Unico do Artigo 12 da Lei 9.514/1997, a totalidade do patrimonio da 
Emissora respondera pelos prejufzos que esta causar por descumprimento de disposic;ao legal ou 
regulamentar, por negligencia ou administrac;ao temeraria ou, ainda, por desvio da finalidade do 
Patrimonio Separado. No entanto, o capital social da Emissora era, na data base de 30 de 
setembro de 2018, de R$12.702.912,05 (doze milhoes, setecentos e dois mil, novecentos e doze 
reais e cinco centavos), que corresponde a aproximadamente 12,70% (doze inteiros e setenta 
centesimos por cento) do Valor Total da Emissao. Sendo assim, caso a Emissora seja 
responsabilizada pelos prejufzos aos Patrimonies Separados, o patrimonio da Emissora nao sera 
suficiente para indenizar os Titulares de CRI. 

Ausencia de da Emissora 

Os Patrimonies Separados constitufdos em favor dos Titulares de CRI nao contam com qualquer 
garantia flutuante ou coobrigac;ao da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos 
Titulares de CRI dos montantes devidos conforme este Termo de Securitizac;ao depende do 
recebimento das quantias devidas em func;ao dos Creditos Imobiliarios, em tempo habil para o 
pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrencia de eventos que afetem a situac;ao 
economico-financeira da Devedora, como aqueles descritos nesta Sec;ao, podera afetar 
negativamente os Patrimonies Separados e, consequentemente, os pagamentos devidos aos 
Titulares de CRI. 
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ANEXO VI- EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

(i) EMPREENDIMENTOS IMOBIUARIOS ELEGivEIS: 

EMPRfENDIMENTOSIMOBIUA"RIOS ELEGIVEIS 
do valor da 

Empreendimento SPf ItiveStida sodetiiria Cronograma de Ofeita Restrita 
Emissora ( c:aso destina&iio dos Aloeac;Jono 

Em 
_., nto 

Empreendimento abr/19 a set/19: 56,32% Estrada Munidpal Luiz Lopes - 18.796 91,5% Log/ 
LOG BTS Extrema Vargem do Joao Pinto - 12.463 8,5% BTS Properties N/A out/19 a mar/20: 10,82% 81,78% 

Extrema/MG - CEP: 37.640-000 18.740 Empreendimentos out/21 a mar/22: 12,66% 

Imobiliarios abr/22: 1,99% 

Rodovia BR381, KM 483+500 
Empreendimento 

Parque Torino Pista Norte, s/n, Regiao abr/19 a set/19: 3,85% 

Barreiro de Cima - Betim/MG - 141077 40% L.og I 60% N/A out/19 a mar/20: 5,58% 9,69% 

CEP: 32 669-895 Demais adonistas abr/20 a mai/20: 0,26% 

Condomfnio lA: Av. Adao 
Alves de Souza, sjn - Bairro 67.342, 67.343, 67.344, das IndUstrias - Belo 

Horizonte/MG 67.350, 67.345,67.346 e 
67.347 

LOG Barreiro Empreendimento set/19: 0,08% 

<;:ondomfnio 18: Av. Deputado 100% Log LOG (99,00%) I LDI (1,00%) out/19 a mar/20: 7,49% 8,53% 

Alvaro Antonio/Av. Jose B. de 
abr/20: 0,96% 

Moura/ Av. Waldyr Soeiro 67.348 Emrich, s/n - Bairro das 
IndUstrias - Belo Horizonte/MG 

--o 
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(ii) EMPREENDIMENTO(S) IMOBIL.lARIO{S) PRE-APROVADOS: 

- EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PRE-APRQVADO$ 

Empreendimento 

LOG Juiz de Fora 

Parque Industrial de Betim 

Parque Torino 

s 
------- lP 

Rodovia BR 040, KM 783- Bairro Sao Pedro- Juiz 
de ForaiMG - CEP: 36039-080 

Rodovia BR 262, SIN, KM 360 -
Bairro Morada do Trevo -

BetimiMG - CEP: 32600-836 

Rodovia BR381, KM 483+500 Pista Norte, sin, 
Regiao Barreiro de Cima - BetimiMG - CEP: 

32.669-895 

Mabicula SPE 

77.487 Empreendimento 100% Log 

Empreendimentos 50% Log 
Mae 152.184 I 

50% Agropecuarias Aroeiras 

Empreendimento 40% Log I 114257 60% Demais adonistas 

J 

50cietaria da 
Emissora (_caso aplicavel) 

LOG (99,99%) I LDI {0,01 %) 

NIA 

NIA 
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ANEXO VII - ESCRITURA DE EMISSAO DE CCI 

(Restante da pagina intenciona/mente deixado em branco. 
Segue Escritura de Emissao de CCI na proxima pagina.) 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSAO DE CEDULA DE CREDITO 
IMOBILIARIO SOB A FORMA ESCRITURAL 

entre 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAc;AO 

na qualidade de Emissora 

e 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

na qualidade de Custodiante 

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAc;OES S.A. 

na qualidade de interveniente anuente 

Datado de 19 de de 2019 

( 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSAO DE CEDULA DE CREDITO 
IMOBILIARIO SOB A FORMA ESCRITURAL 

Pelo presente instrumento particular firmado nos termos da Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 
2004 ("Lei 10.931"), as partes: 

(1) RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA«;AO, sociedade anonima com sede na 
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar 
- parte, CEP 04538-132, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da 
Economia ("CNPJ/ME") sob no 02.773.542/0001-22, devidamente registrada perante a Comissao 
de Valores Mobiliarios sob o n° 18.406, neste ato representada na forma de seu estatuto social 
("Emissora'); e 

(2) VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., sociedade 
com sede na Cidade e Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2277, conjunto 
202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 22.610.500/0001-88, neste ato representada 
na forma de seu contrato social, na qualidade de agente fiduciario nomeado nos termos do artigo 
10° da Lei 9.514 e da Instruc;:ao CVM 583 ("Custodiante'); 

E, na qualidade de interveniente anuente: 

(3) LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPA«;OES S.A., sociedade por ac;:oes com 
registro de companhia aberta categoria "A" perante a Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM'), 
com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mario 
Werneck, n° 621, 10° andar, conjunto 2, CEP 30455-610, inscrita no CNPJ/ME sob o 
n° 09.041.168/0001-10, com seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG') sob o NIRE 31.300.027.261, na qualidade de emissora 
das debentures, neste ato devidamente representada na forma do seu Estatuto Social (''LOG" ou 
"Devedora" ou "Interveniente Anuente'). 

A Emissora, o Custodiante e a Interveniente Anuente (quando mencionadas em conjunto, 
simplesmente como "Partes" e, individual e indistintamente, como "Parte') formalizam, neste 
ato, o "Instrumento Particular de Escritura de Emissao de Cedula de Credito Imobiliario sob a 
Forma Escritural" ("Escritura de Emissao de CCI'), mediante as seguintes clausulas e 
condic;:oes: 

CONSIDERANDO QUE, em 25 de marc;:o de 2019, a Devedora emitira em favor da 
Securitizadora, 100.000 (cem mil) debentures simples, nao conversiveis em ac;:oes, em serie (mica, 
da especie com garantia real, de sua 16a emissao ("Debentures'), as quais serao objeto de 
colocac;:ao privada, com valor nominal unitario de R$1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal 
Unitario das Debentures'), totalizando o montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhoes de 
reais) ("Valor da Emissao das Debentures'), nos termos do "Instrumento Particular de 
Escritura da 16a Emissao de Debentures, para Colocac;:ao Privada, Nao Conversiveis em Ac;:oes, da 
Especie com Garantia Real, da Log Commercial Properties e Participac;:oes S.A. ", celebrado em 18 
de marc;:o de 2019, com a Emissora e a Log BTS Extrema Empreendimentos Imobiliarios S.A. 
("Log BTS Extrema" e "Escritura de Emissao de Debentures", respectivamente). 

CONSIDERANDO QUE, nos termos da Escritura de Emissao de Debentures, a Devedora se 
obrigou a pagar a Securitizadora, na qualidade de Debenturista, o Valor Nominal Unitario das 



Debentures, acrescido de juros remunerat6rios equivalentes a 108,00% (cento e oito por cento) 
da variac;ao acumulada das taxas medias diarias dos DI over extra grupo - Depositos 
Interiinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Bald3o ("83"), no 
Informative Diario, disponfvel em sua pagina na Internet (http://www.b3.com.br), base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, expressa na forma percentual ao ano ("Taxa DI'), 
calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Uteis decorridos desde a 
primeira data da integraliza<;ao ou desde a data de pagamento de juros remunerat6rios 
imediatamente anterior, conforme o caso ("Creditos lmobiliinios'); 

CONSIDERANDO QUE, nos termos da Escritura de Emissao de Debentures, a Devedora 
comprometeu-se a utilizar os Creditos Imobiliarios para o financiamento, direto ou por meio de 
participac;ao societaria detida pela Devedora em outras sociedades, especificamente para o 
desenvolvimento de empreendimentos imobiliarios com fins comerciais relacionados no Anexo VI 
ao Termo de Securitizac;ao, atraves do pagamento de parcelas do valor de aquisic;ao de terrenos, 
construc;ao e/ou desenvolvimento de tais empreendimentos; 

CONSIDERANDO QUE a Emissora e uma companhia Securitizadora de Creditos Imobiliarios 
devidamente registrada perante a CVM nos termos da Instruc;ao CVM n° 414, de 30 de dezembro 
de 2004, conforme alterada ("lnstruc;:ao CVM 414"), e tem par objeto social a aquisic;ao e a 
posterior securitizac;ao de creditos imobiliarios, com a emissao de Certificados de Recebfveis 
Imobiliarios (''CRI') na forma do artigo 8° da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, 
conforme alterada; 

CONSIDERANDO QUE a Securitizadora subscreveu a totalidade das Debentures e, 
consequentemente, adquiriu os Creditos Imobiliarios; 

CONSIDERANDO QUE a Securitizadora tem o interesse em emitir 1 (uma) cedula de credito 
imobiliario, representando os Creditos Imobiliarios das Debentures, na forma escritural, par meio 
da celebrac;ao da Escritura de Emissao de CCI ("CCI'); 

CONSIDERANDO QUE, a CCI, representativa da totalidade dos Creditos Imobiliarios integrara o 
Iastra dos certificados de recebfveis imobiliarios ("CRI"), os quais serao ofertados por meio de 
distribuic;ao publica com esforc;os restritos de colocac;ao, nos termos da Instruc;ao CVM n° 476, de 
16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instruc;:ao CVM 476" e "Oferta Restrita", 
respectivamente), da 210a serie da 1 a emissao de CRI da Emissora, conforme o "Termo de 
Securitizac;ao de Cn§ditos Imobiliarios da 210a Serie da 1 a Emissao da RB Capital Companhia de 
Securitizac;ao" ("Termo de Securitizac;:ao"); 

CONSIDERANDO QUE, em garantia do integral e pontual cumprimento de todas as obrigac;oes 
principais e acess6rias das Debentures e, consequentemente, dos Creditos Imobiliarios, foi 
constitufda, pela Devedora em favor da Emissora, garantia representada pela alienac;ao fiduciaria 
de 120.564.706 (cento e vinte milhoes, quinhentas e sessenta e quatro mil e setecentos e seis) 
ac;oes ordinarias, nominativas, indivisfveis e sem valor nominal de emissao da LOG BTG Extrema, 
nos termos do Contrato de Alienac;ao Fiduciaria de Ac;oes (abaixo definido); 

CONSIDERANDO QUE, a Inter Distribuidora de Tftulos e Valores Mobiliarios Ltda., instituic;ao 
financeira integrante do sistema de distribuic;ao de valores mobiliarios, com sede na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, 7.777, 1° andar, Lourdes, CEP 
30110-051, inscrito no CNPJ/ME sob n° 18.945.670/0001-46 ("Inter DTVM") e uma instituic;ao 
financeira devidamente autorizada a operar no mercado de capitais brasileiro e foi contratado pela 
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Emissora para realizar a distribuic;ao publica, com esforc;os restritos de colocac;ao, dos CRI, por 
meio do "Contrato de Coordenac;ao, Colocac;ao e Distribuic;ao Publica, sob o Regime de Misto de 
Colocac;ao, de Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 210a Serie da 1 a Emissao da RB Capital 
Companhia de Securitizac;ao" (''Contrato de 

CONSIDERANDO QUE, fazem parte da Oferta Restrita, os seguintes instrumentos 
(i) a Escritura de Emissao de Debentures; (ii) o Contrato de Alienac;ao Fiduciaria 

de Ac;oes; (iii) esta Escritura de Emissao de CCI; (iv) o Termo de Securitizac;ao; (v) o Contrato de 
Distribuic;ao; (vi) bem como as respectivos aditamentos e outros instrumentos que integrem ou 
venham a integrar a Operac;ao e que venham a ser celebrados (em conjunto, "Documentos da 

e 

CONSIDERANDO QUE, as Partes dispuseram de tempo e condic;oes adequadas para a avaliac;ao 
e discussao de todas as clausulas deste instrumento, cuja celebrac;ao, execuc;ao e extinc;ao sao 
pautadas pelos prindpios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fe, ISTO POSTO, formalizam, 
neste ato, o "Instrumento Particular de Escritura de Emissao de Cedula de Credito Imobiliario Sob 
a Forma Escritural" ("Escritura de Emissao CCI''), mediante as seguintes clausulas e condic;oes: 

1. DEFINIC;OES 

1.1. Definic;oes: Para os fins desta Escritura de Emissao de CCI, as expressoes abaixo, no 
singular ou no plural, quando iniciadas por letras maiusculas, terao os significados que lhes 
sao atribufdos a seguir, sem prejufzo daquelas que forem estabelecidas no corpo do 
presente instrumento: 

Fiduciaria de ou "Garantia": A alienac;ao fiduciaria das 
ac;oes de emissao da Log BTS, de titularidade da Devedora, outorgada pela 
Devedora em favor da Securitizadora no ambito da Escritura de Emissao de 
Debentures; 

"ANBIMA": A Associac;ao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais - ANBIMA, pessoa jurfdica de direito privado com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Republica do Chile, n°230, 13° andar, 
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 34.271.171/0001-77; 

"Anexos": Os anexos ao presente Escritura de Emissao de CCI, cujos termos sao 
parte integrante e complementar deste Escritura de Emissao de CCI, para todos os 
fins e efeitos de direitos; 

"Assembleia Geral": A Assembleia Geral de titulares de CRI, na forma da Clausula 
7a do Termo de Securitizac;ao; 

"BACEN": 0 Banco Central do Brasil - BACEN; 

"83": A B3 S.A. - Brasil, Balsa, Balcao - Segmento CETIP UlVM, instituic;ao 
devidamente autorizada pelo BACEN e pela CVM, com sede na Cidade de Sao Paulo, 
Estado de Sao Paulo, na Prac;a Antonio Prado, n° 48, 70 andar, Centro, CEP 01010-
901, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 09.346.601/0001-25; 

"CCI": 1 (uma) Cedula de Credito Imobiliario, emitida pela Emissora, sob a forma 
escritural, nos termos desta Escritura de Emissao de CCI, para representar a 
totalidade dos Creditos Imobiliarios; 

I 
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"Contrato de Fiduciaria de Ac;oes": 0 "Instrumento Particular de 
Contrato de Alienac;ao Fiduciaria de Ac;5es em Garantia e Outras Avenc;as", celebrado 
entre a Devedora e a Emissora, com interveniencia e anuencia da Log BTS Extrema, 
por meio do qual a Devedora aliena fiduciariamente em favor da Emissora 
120.564.706 (cento e vinte milhoes, quinhentas e sessenta e quatro mil e 
setecentos e seis) ac;oes ordinarias de emissao da LOG BTS Extrema, que 
compreendem a totalidade de ac;oes de sua titularidade e, na presente data, 
correspondem a 91,5% (noventa e um vfrgula cinco por cento) das ac;5es de 
emissao da Log BTS Extrema, observado que esse percentual podera sofrer 
alterac;oes independentemente da anuencia previa da Emissora, nos termos da 
Escritura de Emissao de Debentures, chegando a, no mfnimo, 90% (noventa por 
cento) das ac;5es de emissao da Companhia, conforme termos previstos no Contrato 
de Alienac;ao Fiduciaria de Ac;5es; 

"CRI": Os Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 210a Serie da 1 a Emissao da 
Securitizadora, que serao lastreados nos Creditos Imobiliarios representados pela 
CCI; 

"Creditos Imobiliarios": Sao os creditos representados pela CCI e oriundos das 
Debentures, com valor total da emissao de R$100.000.000,00 (cern milhoes de 
reais) na Data de Emissao das Debentures, bern como todos e quaisquer outros 
encargos devidos por forc;a da Escritura de Emissao de Debentures, incluindo a 
totalidade dos respectivos acess6rios, tais como, juros remunerat6rios, encargos 
morat6rios, multas, penalidades, indenizac;oes, despesas, custas, honorarios, 
garantias, uma vez devidamente formalizadas e registradas, e demais encargos 
contratuais e legais previstos na Escritura de Emissao de Debentures; 

"Debentures": As debentures privadas emitidas pela LOG nos termos da Escritura 
de Emissao de Debentures; 

"Dia(s) Util(eis)": Todo e qualquer dia exceto sabado, domingo ou feriado 
nacional declarado na Republica Federativa do Brasil; 

"Empreendimento(s) Imobiliario(s) Elegivel(is)": Sao os im6veis descritos na 
Clausula 3.14 desta Escritura de Emissao de CCI; 

"Escritura de Emissao de Debentures": 0 "Instrumento Particular de Escritura 
da 15a Emissao de Debentures, para Colocac;ao Privada, Nao Conversfveis em 
Ac;oes, da Especie com Garantia Real, da Log Commercial Properties e Participac;oes 
S.A.", celebrado entre a Devedora e a Emissora, em 18 de marc;o de 2019; 

"IGP-M": 0 indice Geral de Prec;os ao Mercado, divulgado pela Fundac;ao Getulio 
Vargas; 

"LOG" ou "Devedora" ou "Interveniente Anuente": A LOG Commercial 
Properties e Participac;oes S.A., sociedade por ac;5es com registro de companhia 
aberta categoria "A" perante a CVM, com sede na Cidade de Bela Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, na Avenida Mario Werneck, n° 621, 10° andar, conjunto 02, 
CEP 30455-610, inscrita no CNPJ/ME sob o no 09.041.168/0001-10; 
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"Securitizadora" ou "Emissora": A RB Capital Companhia de Securitizac,;ao, 
companhia securitizadora com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar - parte, CEP 04538-132, 
inscrita no CNPJ/ME sob n° 02.773.542/0001-22 

"Sistemas de A B3 ou qualquer outra camara que mantenha 
sistemas de registro e liquidac,;ao financeira de tftulos privados, seja autorizada a 
funcionar pelo BACEN e venha a ser contratada para a negociac,;ao da CCI; 

"Termo de 0 "Termo de Securitizac,;ao de Cn§ditos Imobiliarios 
para Emissao de Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 21oa Serie da 1 a Emissao 
da RB Capital Companhia de Securitizac,;ao", celebrado entre a Securitizadora e o 
Custodiante; e 

"Titular da CCI": 0 titular da CCI a qualquer tempo. 

2. OBJETO 

2.1. Objeto: Pela presente Escritura de Emissao de CCI, a Emissora, tendo em vista a 
aquisic,;ao dos Creditos Imobiliarios por meio das Debentures, emite a CCI para representar 
os Creditos Imobiliarios, oriundos das Debentures, conforme caracterfsticas descritas na 
Clausula Terceira abaixo e no Anexo I deste instrumento. 

3. CARACTERISTICAS DAS CCI 

3.1. Valor: 0 valor total da CCI e, na Data de Emissao das CCI, de R$100.000.000,00 
(cem milhoes de reais). 

3.2. Data de Emissao da CCI: 25 de marc,;o de 2019. 

3.3. Quantidade: Sera emitida, por meio desta Escritura de Emissao de CCI, 1 (uma) 
CCI, para representar 100% (cem por cento) dos Creditos Imobiliarios. 

3.4. Serie e Numero: A CCI tera a serie e o numero indicados no Anexo I da presente 
Escritura de Emissao de CCI. 

3.5. Forma: A CCI sera emitida sob a forma escritural. 

3.6. Prazo e Data de Vencimento: 0 prazo e a data de vencimento da CCI, representativa 
dos Creditos Imobiliarios, estao especificados no Anexo I desta Escritura de Emissao de CCI. 

3.7. Remunerac,;ao: A remunerac,;ao dos Creditos Imobiliarios representados por esta CCI 
sera calculada e cobrada de acordo com as taxas e criterios convencionados na Escritura de 
Emissao de Debentures. 

3.8. Sistema de Negociac,;ao: A CCI sera registrada para negociac,;ao nos Sistemas de 
Negociac,;ao. 

3.8.1. Toda e qualquer transferencia da CCI devera, necessariamente, sob pena 
de nulidade do neg6cio, ser efetuada por meio do Sistema de Negociac,;ao, sendo 
certo que, uma vez vinculadas aos CRI, a CCI nao podera mais ser negociada 
isoladamente, exceto nas hip6teses de liquidac,;ao dos patrimonies separados dos 
CRI. 
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3.8.2. Sempre que houver troca de titularidade da CCI, o Titular da CCI anterior 
devera comunicar ao Custodiante a negociac:;ao realizada, informando, inclusive, os 
dados cadastrais do novo Titular da CCI. 

3.8.3. Para comunicac:;ao ao Custodiante a que se refere o subitem 3.8.2 acima, 
deve-se enviar correspond€mcia aos enderec:;os previstos na Clausula 7.2 abaixo. 

3.8.4. 0 nao cumprimento do disposto nesta Clausula 3.8, podera ensejar atrasos 
nos pagamentos devidos pela CCI, atrasos estes que, de forma alguma, poderao ser 
considerados culpa da Emissora e/ou do Custodiante, nao tendo qualquer efeito 
para a caracterizac:;ao de mora. 

3.8.5. A identificac:;ao do Titular da CCI sera realizada pelo Custodiante mediante 
recebimento da declarac:;ao de titularidade emitida pelo Sistema de Negociac:;ao e 
enviada pelo credor ao Custodiante. Qualquer imprecisao na informac:;ao ora 
mencionada em virtude de atrasos na disponibilizac:;ao da informac:;ao pela camara 
de liquidac:;ao e custodia onde a CCI estiver depositada nao gerara nenhum onus ou 
responsabilidade adicional para o Custodiante. 

3.9. Local de Pagamento: Os Creditos Imobiliarios, representados pela CCI, deverao ser 
depositados pela LOG diretamente em conta corrente de titularidade da Securitizadora 
mantida junto ao banco Itau Unibanco S.A. (n° 341), Agencia 0910, Conta Corrente n° 
12847-9 ("Conta Centralizadora'). 

3.9.1. Os pagamentos recebidos da LOG em relac:;ao aos Creditos Imobiliarios 
oriundos das Debentures, enquanto depositados na Conta Centralizadora, serao 
computados e integrarao o Iastra da CCI e, consequentemente, dos CRI ate sua 
data de resgate integral. Todos e quaisquer recursos relatives aos pagamentos dos 
Creditos Imobiliarios oriundos das Debentures e da Conta Centralizadora serao 
expressamente vinculados aos CRI por forc:;a do regime fiduciario constitufdo pela 
Securitizadora, em conformidade com o Termo de Securitizac:;ao, nao estando 
sujeitos a qualquer tipo de retenc:;ao, desconto ou compensac:;ao com ou em 
decorrencia de outras obrigac:;oes da Emissora, ressalvando-se, no entanto, eventual 
entendimento judicial pela aplicac:;ao do artigo 76 da Medida Provis6ria n° 2.158-
35/2001. Neste sentido, os Creditos Imobiliarios, as Debentures, as Garantias, a 
Conta Centralizadora: 

(a) constituirao patrimonio separado, nao se confundindo com o patrimonio da 
Securitizadora em nenhuma hip6tese ("Patrimonio Separado'); 

(b) permanecerao segregados do patrimonio da Securitizadora ate o pagamento 
integral da totalidade do CRI; 

(c) destinar-se-ao exclusivamente ao pagamento dos CRI a que estejam vinculados, 
bern como dos respectivos custos da sua manutenc:;ao e administrac:;ao; 

(d) estarao isentos de qualquer ac:;ao ou execuc:;ao promovida par credores da 
Securitizadora; 

(e) nao poderao ser utilizados na prestac:;ao de garantias e nao poderao ser 
excutidos por quaisquer credores da Securitizadora, por mais privilegiados que 
sejam; e 
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(f) somente responderao pelas obrigac;5es decorrentes dos CRI a que estejam 
vinculados. 

3.10. Encargos Morat6rios: Os encargos morat6rios sao aqueles discriminados na Escritura 
de Emissao de Debentures, conforme descritos no Anexo I. 

3.11. Atualizac;ao Monetaria: Os Cn§ditos Imobiliarios nao serao objeto de atualizac;ao 
moneta ria. 

3.12. Garantias: A CCI, representativas dos Cn§ditos Imobiliarios, e emitida sem garantia 
real ou fidejuss6ria, nos termos do§ 3° do artigo 18 da Lei 10.931. Contudo, as Debentures 
contarao com a garantia real constitufda atraves do Contrato de Alienac;ao Fiduciaria de 
Ac;5es. 

3.13. Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa: Podera haver amortizac;ao extraordinaria das 
CCI, caso o Titular das CCI receba de forma antecipada qualquer recurso em decorrencia da 
Escritura de Emissao de Debentures, seja em razao de vencimento antecipado ou resgate 
antecipado das Debentures ou qualquer outro motivo, conforme previsto na Escritura de 
Emissao de Debentures. 

3.14. Vencimento Antecipado: As regras aplicaveis ao eventual vencimento antecipado dos 
Creditos Imobiliarios sao aquelas relativas as Debentures, conforme discriminadas na 
Clausula Quinta da Escritura de Emissao de Debentures. 

3.15. Vencimento Final: A CCI tera vencimento final conforme indicado no Anexo I. 

3.16. Im6veis vinculados aos Creditos Imobiliarios: Os recursos oriundos dos Creditos 
Imobiliarios serao aplicados nos im6veis, descritos e individualizados no Anexo VI ao Termo 
de Securitizac;ao, os quais poderao ser alterados observado o disposto na Clausula 3.14.2 do 
Termo de Securitizac;ao. 

3.17. Guarda dos Documentos Comprobat6rios: 0 Custodiante sera responsavel pela 
custodia de 1 (uma) via original desta Escritura de Emissao de CCI. 

3.18. Emissao de CRI: A totalidade dos Creditos Imobiliarios representados pela CCI 
objeto desta Escritura de Emissao de CCI servira de Iastra e sera destinada a viabilizac;ao da 
emissao dos CRI. 

3.19. Destinac;ao dos Recursos: A totalidade dos Creditos Imobiliarios representados pela 
CCI objeto desta Escritura de Emissao de CCI estarao vinculados a destinac;ao prevista na L?' 
Escritura de Emissao de Debentures. (;? 

3.19.1. Caso a presente Escritura de Emissao de CCI seja aditada, as Partes se 
comprometem a refletir na respectiva alterac;ao, sem a necessidade de aprovac;ao 
em Assembleia Geral, em caso de aditamento a Escritura de Emissao de I 
Debentures, eventuais alterac;oes realizadas na Escritura de Emissao de Debentures 
que forem aplicaveis a presente Escritura de Emissao de CCI, observado o disposto 
na Escritura de Emissao de Debentures. 

3.20. Demais Caracterfsticas: As demais caracterfsticas da CCI encontram-se descritas no 
Anexo I deste instrumento. 



4. TRANSFERENCIA DE DIREITOS E E DO 
CUSTODIANTE 

4.1. Negociac;ao da CCI: A Emissora, a partir da celebrac;ao deste instrumento, somente 
estara autorizada a negociar a CCI de sua titularidade, cedendo e transferindo a terceiros os 
Creditos Imobiliarios par elas representados, desde que observados igualmente os termos e 
restric;oes do Termo de Securitizac;ao, nos casos em que houver a anuencia de SO% 
(cinquenta par cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulac;ao (conforme definido no Termo de 
Securitizac;ao ), reunidos em assembleia geral. 

4.1.1. A negociac;ao da CCI independe da autorizac;ao da LOG e do Custodiante e 
sera feita por meio do Sistema de Negociac;ao. 

4.1.2. Os Creditos Imobiliarios representados pela CCI abrangerao a totalidade 
dos respectivos acess6rios, tais como, mas sem se limitar, encargos morat6rios, 
multas, penalidades, indenizac;oes, despesas, custos, honorarios e demais encargos 
contratuais e legais assegurados a Emitente, ficando o titular da CCI, assim, sub-
rogado em todos os direitos decorrentes do Credito Imobiliario representado pela 
CCI. 

4.2. Entrega dos Documentos Comprobat6rios: Nao obstante as responsabilidades 
assumidas pela Emissora nesta Escritura de Emissao de CCI, o Custodiante, no exerdcio de 
suas func;oes, conforme estabelecido pela Lei 10.931 e pelos regulamentos do Sistema de 
Negociac;ao, podera solicitar a entrega da documentac;ao sob a guarda da Emissora, que 
desde ja se obriga a fornecer tal documentac;ao em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da 
solicitac;ao mencionada ou em prazo inferior, caso assim determinado por qualquer 
autoridade judicial ou administrativa. 

4.3. Substituic;ao do Custodiante: A Emissora podera substituir o Custodiante e apontar 
nova instituic;ao financeira devidamente autorizada para exercer as suas fun<;oes, (i) na 
hip6tese de o Custodiante estar, conforme aplicavel, impossibilitado de exercer as suas 
fun<;oes, independentemente de assembleia dos titulares de CRI; e (ii) por decisao da 
Assembleia Geral de titulares dos CRI. 

4.3.1. Ocorridas as hip6teses previstas na Clausula 4.3 acima, o Custodiante 
obriga-se a celebrar aditamento a presente Escritura de Emissao de CCI junto a 
Emissora para prever a sua substituic;ao por instituic;ao financeira devidamente 
autorizada. 

5. DESPESAS E TRIBUTOS 

5.1. Despesas relacionadas a Emissao da CCI: Sao de responsabilidade da Devedora, ) 
todas as despesas relativas ao registro e a custodia desta Escritura de Emissao de CCI, 
inclusive nos Sistemas de Negociac;ao, nos termos do Termo de Securitizac;ao. 

5.2. Tributos: Sem prejufzo do disposto nos documentos relacionados a emissao e a 
oferta dos CRI, os tributes incidentes, bern como quaisquer outros encargos que incidam ou 
que venham a incidir sobre a CCI ou sabre o lastro dos Creditos Imobiliarios, inclusive em 
decorrencia de majorac;ao de alfquota ou base de calculo, com base em norma legal ou 
regulamentar, serao arcados pela parte que, de acordo com a legislac;ao vigente a epoca, 
seja contribuinte ou responsavel por tais tributos. 
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5.3. do Custodiante: Para o registro e da CCI no Sistema de 
e para a custodia da Escritura de Emissao de CCI pelo Custodiante, a 
devida ao Custodiante, a ser arcada pela Devedora, a qual devera efetuar os 

respectivos pagamentos em ate s (cinco) Dias Uteis contados do recebimento de 
a ser enviada pela Securitizadora nos termos do Termo de sera a seguinte: 

(i) Registro e das CCI: Pela e registro de CCI, sera 
devido o valor de R$ S.OOO,OO (cinco mil reais), a ser pago ate o S0 (quinto) Dia Util 
a contar da Primeira Data de dos CRI (conforme definido no Termo 
de ou em ate 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do 
Termo de 

(ii) Custodia da Escritura de Emissao de CCI: Pela custodia desta Escritura de 
Emissao de CCI, sera devido o valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) por ano, 
devendo a primeira parcela ser paga ate o S0 (quinto) Dia Util a contar da Primeira 
Data de dos CRI (conforme definido no Termo de ou 
em ate 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do Termo de e 
as seguintes parcelas no mesmo dia dos anos subsequentes, se for o caso, ate a 
data de vencimento dos CRI ejou da CCI, ou enquanto o Custodiante estiver 
exercendo atividades inerentes a sua em a Emissao; e 

(iii) serao devidos, alem da disposta acima, os custos da B3 para 
a dos registros, os quais serao calculados com base na tabela de 
disponibilizada pela B3. Os valores apurados deverao ser creditados na conta 
corrente do Custodiante (a ser informada), com 1 (um) Dia Util de antecedencia da 

dos respectivos registros. 

5.3.1. Os valores dos itens (i) e (ii) acima, serao acrescidos dos seguintes 
tributos: ISS (Impasto Sabre de Qualquer Natureza), PIS ao 
Programa de Social), COFINS para o Financiamento da 
Seguridade Social), CSLL Social sabre o Luera Uquido), IRRF (Impasto 
de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir sabre a 

do Custodiante nas aliquotas vigentes nas datas de cada pagamento. 

5.3.2. Exceto por previsao em contrario nesta Escritura de Emissao de CCI, as 
parcelas citadas no item (ii) da Clausula S.3 acima serao reajustadas anualmente 
pela positiva acumulada do IGP-M/FGV, a partir da data do primeiro 
pagamento ate as datas de pagamento subsequentes, calculadas pro rata die, se 
necessaria. Caso o IGP-M/FGV venha a ser substituido ou extinto, as parcelas 
passarao a ser atualizadas de acordo com a do indice que venha a ser 
fixado par lei au regulamentar para substitui-lo. No caso de ejou 
falta de legal au regulamentar para sua utilizar-se-a o 
IPCA/FIPE e adotada a mesma regra acima em caso de sua ou 

5.3.3. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida ao 
Custodiante, as debitos em atraso ficarao sujeitos a multa contratual de 2% (dais 
por cento) sabre o valor do debito, bem como a juros morat6rios de 1% (um por 
cento) ao mes, ficando o valor do debito em atraso sujeito a monetaria 
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pelo IGP-M, incidente desde a data da inadimplencia ate a data do efetivo 
pagamento, calculado pro rata die. 

5.3.4. A remunerac;ao do Custodiante prevista nesta clausula nao inclui despesas 
consideradas necessarias ao exerdcio da func;ao de Custodiante, registradora e 
negociadora da CCI durante a implantac;ao e vigencia de tais servic;os, as quais 
serao arcadas pela Devedora, a qual devera efetuar os respectivos pagamentos em 
ate 5 (cinco) Dias Ute is contados do recebimento de notificac;ao a ser enviada pela 
Securitizadora, mediante pagamento das respectivas faturas, acompanhadas das 
capias dos respectivos comprovantes, emitidas diretamente em nome da 
Securitizadora ou mediante reembolso ao Custodiante de despesas que deverao ser, 
sempre que possfvel, aprovadas pela Devedora. As despesas aqui mencionadas 
incluem publicac;oes em geral, as custas e despesas cartorarias, avisos e 
notificac;oes, envio de documentos, viagens, transporte, alimentac;ao, estadias, 
extrac;ao de certidoes, despesas com conference call e contatos telefOnicos. 

6. ADICIONAIS 

7. 

6.1. Obrigac;oes do Custodiante: 0 Custodiante sera responsavel pela custodia de 1 
(uma) via original desta Escritura de Emissao de CCI. 

6.1.1. Sem prejufzo das demais disposic;oes constantes desta Escritura de Emissao 
de CCI, o Custodiante sera responsavel pelo deposito e lanc;amento dos dados e 
informac;oes da CCI no Sistema de Negociac;ao da B3, considerando as informac;oes 
encaminhadas pela Emissora, em planilha, no formato Excel, no layout informado 
pelo Custodiante, contendo todas as informac;oes necessarias ao lanc;amento no 
sistema de negociac;ao da B3, bem como por: (i) guarda (custodia ffsica) da 
presente Escritura de Emissao de CCI; (ii) assegurar a Emissora o acesso as 
informac;5es sobre o registro da CCI; (iii) responsabilizar-se, na data do registro da 
CCI, pela adequac;ao e formalizac;ao do registro da CCI; (iv) prestar os servic;os de 
registro da CCI e custodia da Escritura de Emissao de CCI, que inclui o 
acompanhamento de suas condic;oes e retirada; e (v) bloquear e retirar as CCI 
perante o Sistema de Negociac;ao, mediante solicitac;ao do Titular das CCI, de 
acordo com esta Escritura de Emissao de CCI e com a Escritura de Emissao de 
Debentures. 

GERAIS 

7.1. Nulidade, Invalidade ou Ineficacia: A nulidade, invalidade ou ineficacia de qualquer 
disposic;ao contida nesta Escritura de Emissao de CCI nao prejudicara a validade e eficacia 
das demais, que serao integralmente cumpridas, obrigando-se as Partes a envidar os seus 
melhores esforc;os para, validamente, obter os mesmos efeitos da avenc;a que tiver sido 
nulificada/anulada, invalidada ou declarada ineficaz. 

7.2. Comunicac;5es: Todos os documentos e as comunicac;5es, sempre feitos por escrito, 
assim como os meios ffsicos que contenham documentos ou comunicac;5es, a serem 
enviados por qualquer nos termos desta Escritura de Emissao de CCI, deverao ser 
encaminhados para os seguintes enderec;os: 

(i) Se para a Emissora: 

( 
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RB CAPITAL COMPANHIA DE 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar- parte 
CEP 04538-132 
Sao Paulo - SP 
At.: Flavia Palacios 
Telefone: (11) 3127-2700 
E-mail: servicing@rbcapital.com 

(ii) Se para o Custodiante 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
LTDA. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2277, cj 202, Jardim Paulistano 
CEP 01452-000- Sao Paulo- SP 
At.: Sr. Flavio Scarpelli/Eugenia Queiroga 
Telefone: (11) 3030-7177 
E-mail: agentefiduciario@vortx.com.br 

(iii) Se para a Devedora 

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E S.A. 
Avenida Professor Mario Werneck, n° 621, 10° andar, conjunto 2 
CEP 30455-610- Belo Horizonte- MG 
At.: Luiz Augusto Santos Abdo 
Telefone: (31) 3615-7879 
E-mail: financeirolog@logcp.com.br 

1.2.1. As comunica<_;oes serao consideradas entregues: (i) quando enviadas aos 
endere<_;os acima sobre protocolo ou com aviso de recebimento; ou (ii) por correio 
eletronico serao consideradas recebidas na data de seu envio com confirma<_;ao de 
recebimento. 

7.2.2. A mudan<.;a de qualquer dos endere<_;os acima devera ser comunicada as 
outras Partes pela Parte que tiver seu endere<.;o alterado, sob pena de serem 
considerados entregues as comunica<_;oes enviadas aos endere<_;os anteriormente 
indicados. 

7.3. Carater Irrevogavel e A presente Escritura de Emissao de CCI e 
celebrada em carater irrevogavel e irretratavel, obrigando as Partes e seus sucessores a 
qualquer titulo, inclusive ao seu integral cumprimento. 

7.4. Titulo Executivo: Para os fins da execu<_;ao dos Creditos Imobiliarios representados 
pela CCI, bem como as obriga<_;oes dela decorrentes, considera-se, nos termos do artigo 784 
do C6digo de Processo Civil e do artigo 20 da Lei 10.931, que as CCI sao tftulos executivos 
extrajudiciais, exigfvel pelo valor apurado de acordo com as clausulas e condi<.;oes { 
pactuadas nesta Escritura de Emissao de CCI e na Escritura de Emissao de Debentures, 
ressalvadas as hip6teses em que a lei determine procedimento especial, judicial ou 
extrajudicial, para a satisfa<.;ao dos Creditos Imobiliarios. 

7.5. Nova<.;ao: A eventual toleri:mcia, concessao ou liberalidade das Partes ou do Titular 
da CCI, conforme o caso, no exerdcio de qualquer direito que lhes for conferido, nao 
importara altera<.;ao contratual ou nova<.;ao, tampouco os impedira de exercer, a qualquer 



momento, todos os direitos que lhes sao assegurados na presente Escritura de Emissao de 
CCI ou na lei. 

7.6. Definic;oes: As palavras e os termos constantes desta Escritura de Emissao de CCI, 
caso nao possuam definic;ao espedfica, deverao ser compreendidos e interpretados 
conforme significado a eles atribufdos na Escritura de Emissao de Debentures, ou, em caso 
de omissao no referido instrumento, em consonancia com o conceito consagrado pelos usos 
e costumes do mercado financeiro e de capitais local. 

7.7. Neg6cio Complexo: As Partes declaram que a presente Escritura de Emissao de CCI 
integra um conjunto de negociac;oes de interesses redprocos, envolvendo a celebrac;ao, 
alem desta Escritura de Emissao de CCI, dos demais documentos relacionados aos CRI, 
razao por que nenhum desses documentos poder<:l ser interpretado ejou analisado 
isoladamente. 

7.8. A atuac;ao do Custodiante limitar-se-a, tao somente, a verificar o preenchimento dos 
requisites formais relacionados as obrigac;oes supra estabelecidas, nos termos da legislac;ao 
aplicavel. 0 Custodiante nao sera responsavel por verificar a suficiencia, validade, 
qualidade, veracidade ou completude das informac;oes tecnicas e financeiras constantes de 
qualquer documento que lhe seja enviado com o fim de informar, complementar, esclarecer, 
retificar ou ratificar as informac;oes da Escritura de Emissao de CCI e dos demais 
documentos da operac;ao. 

7.9. 0 Custodiante nao sera obrigado a efetuar nenhuma verificac;ao de veracidade nas 
deliberac;oes societarias e em atos da administrac;ao da Emissora ou ainda em qualquer 
documento ou registro que considere autentico e que lhe tenha sido encaminhado pela 
Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisoes. Nao sera ainda, 
sob qualquer hip6tese, responsavel pela elaborac;ao destes documentos, que permanecerao 
sob obrigac;ao legal e regulamentar de a Emissora elabora-los, nos termos da legislac;ao 
aplicavel. Adicionalmente, nao sera tambem obrigac;ao do Custodiante a verificac;ao da 
regular constituic;ao e formalizac;ao do credito, nem, tampouco, qualquer responsabilidade 
pela sua adimplencia, nos termos da legislac;ao aplicavel vigente. 

7.10. As Partes concordam que a presente Escritura de Emissao de CCI poder<:l ser 
alterada sem a necessidade de qualquer aprovac;ao dos titulares dos CRI, sempre que e I 
somente (i) quando tal alterac;ao decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento 
de adequac;ao a normas legais, regulamentares ou exigencias da CVM, ANBIMA, e/ou 
demais reguladores; (ii) quando verificado erro material seja ele um erro grosseiro, de 
digitac;ao ou aritmetico; (iii) em virtude da atualizac;ao dos dados cadastrais das Partes, tais 
como alterac;ao na razao social, enderec;o e telefone, entre outros, desde que nao haja 
qualquer custo ou despesa adicional para os titulares dos CRI; (iv) refletir o eventual ( 
cancelamento de Debentures em razao da demanda apurada junto a investidores para a 
subscric;ao e integralizac;ao dos CRI; ou ainda (v) se expressamente previsto nos demais 
documentos objeto da Emissao. 

8. LEI APLICAVEL E FORO . 

8.1. Legislac;ao Aplicavel: Os termos e condic;oes desta Escritura de Emissao de CCI 
devem ser interpretados de acordo com a legislac;ao vigente na Republica Federativa do 
Brasil. 

y 



8.2. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 
Brasil, como o unico competente para dirimir quaisquer questoes ou litfgios decorrentes 
desta Escritura de Emissao de CCI, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam a presente Escritura de Emissao de 
CCI em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presenc;a de 2 (duas) testemunhas. 

Sao Paulo, 19 de man;o de 2019. 

( o restante da pagina to! intenciona/mente deixado em branco) 
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ANEXO I- CCI 

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO I DATA DE EMISSAO: 25 de mar<;o de 2019 
SERlE I UNICA I NUMERO I LOG0319 I TIPO DE CCI I INTEGRAL 
1. EMISSORA: 
RAZAO SOCIAL: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 
CNPJ/ME: 02.773.542/0001-22 
ENDERECO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440 
COMPLEMENTO: I 11° andar I CIDADE I Sao Paulo I UF I SP I CEP I 04538-132 
2. CUSTODIANTE: 
RAZAO SOCIAL: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 
CNPJ/ME: 22.610.500/0001-88 

Avenida Briqadeiro Faria Lima n° 2277 
COMPLEMENTO I 202 I CIDADE I Sao Paulo I UF I SP I CEP I 01452-000 
3. DEVEDORA_(EMISSORA DAS DEBENTURES}: 
RAZAO SOCIAL: LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A. 
CPF/MF: 09.041.168/0001-10 
ENDERECO: Avenida Mario Werneck n° 621 10° andar 
COMPLEMENTO: 

1- I ODADE I Belo Horizonte I UF I MG I CEP 130455-610 conjunto 02 
4 . TITULO: 
0 "Instrumento Particular de Escritura da 16a Emissao de Debentures, para Coloca<;ao Privada, Nao Conversfveis 
em A<;oes, da Especie com Garantia Real, da Log Commercial Properties e Participa<;oes S.A.", celebrado em 18 de 
mar<;o de 2019 entre a Log Commercial Properties e Participa<;oes S.A., sociedade por a<;oes com registro de 
companhia aberta categoria "A" perante a Comissao de Valores Mobiliarios C'CVM"), com sede na Cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Mario Werneck, n° 621, 10° andar, CEP 30455-610, inscrita no 
CNPJ/ME sob o n° 09.041.168/0001-10 CLog"), na qualidade de Emissora, e, na qualidade de subscritor, a RB 
Capital Companhia de Securitiza<;ao, sociedade anonima com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar - parte, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob n° 
02.773.542/0001-22, devidamente registrada perante a Comissao de Valores Mobiliarios sob o n° 18.406 
("Emissora"), por meio do qual a Log emltlu 100.000 (cern mil) debentures em favor da Debenturista . 
S.VALOR DO CREDITO IMOBILIARIO: R$100.000.000 00 (cern milhoes de reais), nesta data. 
6.IDENTIFICACAO DO IMOVEL: Os recursos oriundos dos Creditos Imobiliarios serao aplicados pela Emissora 
ou por empresas controladas pela Emissora, a constru<;ao, expansao, desenvolvimento e/ou reforma de 
empreendimentos imobiliarios com fins comerciais em desenvolvimento ou a serem desenvolvidos pela Emissora 
ou pelas SPE Investidas conforme especificados no Anexo VI ao Termo de Securitiza<;ao .• 
7.CONDICOES DE EMISSAO 

7.1. PRAZO 2.193 (dois mil cento e noventa e tres) dias a contar da data de 
emissao qual seja 25 de mar<;o de 2025. 

7.2. VALOR TOTAL DOS CREDITOS R$100.000.000,00 (cern milhoes de reais), calculado na Data de 
IMOBILIARIOS Emissao da CCI. 

7.3. ATUALIZA<;;:AO MONETARIA E 
Os Creditos Imobiliarios nao serao objeto de Atualiza<;ao 
Monetaria. 

REMUNERA<;;:AO A Remunera<;ao das Debentures sera calculada conforme o 
disposto na Escritura de Emissao de Debentures. 

7.4. DATA DE VENCIMENTO 26 de marc;o de 2025 
Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer 
obriga<;oes pecuniarias relativas as CCI, sem prejufzo da 
remunera<;ao, os debitos vencidos e nao pagos serao acrescidos 

7.5. MULTA E ENCARGOS MORATORIOS de juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes, calculados pro 
rata temporis, desde a data de inadimplementa ate a data do 
efetiva pagamenta, bern como de multa nao compensat6ria de 
2% (dais par centa) sabre o valor devida, independentemente 
de aviso notifica<;ao ou interpela<;ao judicial ou extrajudicial. 
0 pagamento da amortiza<;ao sera realizado semestralmente, 
observado o Perfado de Carencia (conforme definido no Termo 

7.7. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DO de Securitiza<;ao), confarme tabela de amortiza<;ao constante do 
PRINCIPAL Anexo VIII ao Termo de Securitizac;ao. Na hip6tese em que a 

data prevista para 0 pagamento seja um sabado, domingo ou 0 
feriado nacional declarado na Republica Federativa do Brasil o 



pagamento deven3 ser realizado no Dia Uti I imediatamente 
posterior 
0 pagamento da sera realizado semestralmente, 
conforme previsto na Tabela de anexo ao Termo de 

na forma do Anexo VIII ao Termo de 
e observado o Perfodo de Carencia (conforme definido no Termo 

7.8. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DOS de na data de Resgate Antecipado Total 
JUROS Obrigatorio dos CRI ou Extraordinaria Obrigatoria 

dos CRI. Na hipotese em que a data prevista para o pagamento 
sabado, domingo ou feriado nacional declarado na Republica 

do Brasil, o pagamento devera ser realizado no Dia 
Util imediatamente posterior. 

S.GARANTIAS ADICIONAIS 
Nao ha . 
9.LOCAL DE EMISSAO 
Sao Paulo- SP. 



ANEXO VIII- TABELA DE AMORTIZA(:AO 

Juros Ofo (Tal) 

26/03/2020 Sim 9.090.909,09 9,0909091% 

28/09/2020 Sim 9.090.909,09 10,0000000% 

26/03/2021 Sim 9.090.909,09 11,1111111% 

27/09/2021 Sim 9.090.909,09 12,5000000% 

28/03/2022 Sim 9.090.909,09 14,2857143% 

26/09/2022 Sim 9.090.909,09 16,6666667% 

27/03/2023 Sim 9.090.909,09 20,0000000% 

26/09/2023 Sim 9.090.909,09 25,0000000% 

26/03/2024 Sim 9.090.909,09 33,3333333% 

26/09/2024 Sim 9.090.909,09 50,0000000% 

26/03/2025 Sim 9.090.909,09 100,0000000% 
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ANEXO IX- DECLARAc;AO DO AGENTE FIDUCIARIO 

DECLARA<;Ao DO AGENTE FIDUCIARIO 

A VORTX DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., sociedade com 
sede na Cidade e Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2277, cj 202, CEP 
01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma 
de seu estatuto social, para fins de atendimento ao previsto pelo item 15 do anexo III da 
Instru<;ao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM'') n° 414, de 30 de dezembro de 2004, 
conforme alterada, na qualidade de agente fiduclarlo do Patrimonlo Separado constitufdo em 
ambito da emissao de certificados de recebfveis do imobiliarios da 21oa Serle da 1a Emissao 
(''CRI'') da RB Capital Companhia de Securitiza<;ao ("Emissora" e "Emissao''), DECLARA, para 
todos os fins e efeltos, que, nos termos do item 15 do Anexo III da Instru<;ao da CVM n° 414, que 
verificou, em conjunto com a Emissora, o Coordenador Uder da distribui<;ao publica dos CRI e os 
respectivos assessores legals contratados no ambito da Emissao, a legalidade e ausencia de vfcios 
da Emissao, alem de ter agldo com diligencia para verificar a veracidade, conslstencia, corre<;ao e 
suficiencia das informa<;oes prestadas pela Emissora no prospecto da Oferta e no "Termo de 
Securitiza<;ao de Creditos Imobiliarios para Emissao de Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 
21oa Serle da 1 a Emlssao da RB Capital Companhia de Securitiza<;ao 

Por: 

r Flavia-Scarpelli Souza 
CPF: 283.22•t.503-27 

RA DE TITULOS E VALORES 

I 
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TVORTX 
DECLARAc;AO DE INEXISTtNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES 

AGENTE FIDUCIARIO CADASTRADO NA CVM 

0 Agente Fiduciario a seguir identificado: 

Razao Social : VORTX DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nQ 2277, Conjunto 202 

Cidade I Estado: Sao Paulo- SP 
CNPJ nQ: 22.610.500/0001-88 
Representado neste ato par seu diretor estatutario : Flavia Scarpelli de Souza 
Numero do Documento de ldentidade: RG nQ 30.372.545-X SSP/SP 
CPF nQ: 293.224.508-27 

da oferta publica com restritos do seguinte valor mobilia rio : 

Valor Mobiliario Objeto da Oferta: Certificados de Recebfveis lmobiliarios 
Numero da Emissao: 1!! (primeira) 
Numero da Serie : 210!! (ducentesima decima) 
Emissor: RB Capital Companhia de 
Quantidade: 100.000 (cem mil) 
Especie: Quirografaria 
Classe: Simples, Nao Conversfveis em 
Forma : Nominativa e Escritural 

Declara, nos termos da CVM nQ 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada, a nao 
existencia de de conflito de interesses que o de exercer a de agente fiduciario 
para a emissao acima indicada, e se compromete a comunicar, formal e imediatamente, a B3 
(Segmento CETIP UTVM), a ocorrencia de qualquer fato superveniente que venha a alterar referida 

Flsvio Scarpelli So•Jza 
cv-:: '2':? 

, 19 de de 2019. 

OS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 
Marclo Lopes dos Santos Teixeira 

RG: 46.894.863-6 
CPF: 369.268.408-81 

S: Av. Faria Lima, n° 2.277, cj . 202 1 01452-000 I Jard im Paulistano I Sao Paulo I SP I Tel: (1 1) 3030-? H ? 

w i w.vortx.com.br 
!)0.:' ... 
QQJ; .. cmlQlli.l 



DECLARAc;AO DO COORDENADOR LIDER 

INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., instituic;ao 
financeira integrante do sistema de valores mobiliarios, com sede na Cidade de Bela Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, n° 7.777, 1° andar, Lourdes, CEP 30110-051, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoal Jurfdica do Ministerio da Economia (''CNPl/ME") sob o 
n° 18.945.670/0001-46, neste ato representada na forma de seu contrato social ("Coordenador 
Lider''), instituic;ao devidamente autorizada pela Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") a 
prestar o servic;o de distribuic;ao de valores mobiliarios, na qualidade de instituic;ao intermediaria 
lider da oferta publica de distribuic;ao dos Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 210a serie da 
1 a emissao da RB Capital Companhia de Securitizac;ao (''Emissao"), sociedade anonima com sede 
na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4440, 11 o 
andar- parte, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob n° 02.773.542/0001 (''Emissora"), para 
fins de atender o que preve o item 15 do anexo III da Instruc;ao CVM no 414, de 30 de dezembro 
de 2004, conforme em vigor, declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com 
a Emissora e o agente fiduciario da Emissao, a legalidade e ausencia de vfcios da operac;ao, alem 
de ter agido com diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, correc;ao e suficiencia das 
informac;oes prestadas pela Emissora no Termo de Securitizac;ao de Creditos Imobiliarios da 
Emissao. 

Sao Paulo, 19 de marc;o de 2019. 

INTER DISTRIB IDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Coordenadar Lid•a , /j 
Nome?/ Nome: 

Cargo: 

DOCS - 4212055v2 

. 
TU.lio Guimarcies 

Diretor Cargo: Rica!@ FOIJ3et4 C. 
OJretGr 



Atiw> Qperac;jo 

CRA 1a Emissiio I sa 5eriej_Vll 

CRA 1• Emissao I 6• sene I CRA RAIZEN 

CRA P Emissao I 7• sene I CRA RAIZEN 

CRA 1• Emissao I 11• sene I CRA RAIZEN II 

CRA P Emissao I 12 • Sfrie I CRA RAIZEN II 

CRJ 1• Emissao I 119• sene_i LOCACAO PERINI 

CRJ 1• Emissao I 165• sene I CRJ HELENA 

CRJ 1• Emissao I 171 a sene I CRl DEB ALPHAVILLE 

CRI 1• Emissao 1173• sene 1 CV BROOKAB.D 

CRJ 1• Emissao 1174• sene I CV BROOKFIElD 

CRJ 1• Emissao I 175• sene I CV BROOKFIElD 

CRJ P Emissao 1176• sene_] CV BROOKFIElD 

CRl P Emissao I 178• sene I MAPFRE 11 

CRI P Emissao I 193• sene I BC FUND ELDORADO OJ 

CRl 1• Emissao I 194• sene I BC FUND ELDORADO OJ 

CRl 1• Emissao 1195• sene I CRJ BC FUND Fll.AMfNGO OJ 

CRJ 1• Emissao J 196• sene _l CRJ BC FUND FLAMENGO OJ 

CRJ !0 Emissao I 197• sene J CRl BC FUND BFC DJ 

CRJ 1• Emissao 1198• sene 1 CRI BC FUND BFC OJ 

CRI 1• Emlssao I 202• Sbie I CRl BC FUND MORUMBl OJ 

CRJ 1• Emissao I 203• sene 1 CRJ BC FUND MORUMBI DI 

CRJ 1• Emissao I 204• sene I CRJ BC FUND B.DCJRAOO 1PCA 

CRI 1• Emissao I 205• sene I CRJ BC FUND ELIXlRADO IPCA 

CRJ 1• Emissao I 206• sene_] CRJ BC FUND BFC IPCA 

CRJ 1• Emissao I 207• sene I CRI BC FUND BFC !PCA 

r : ·, \._/ 

ANEXO XI- OUTRAS EMISSOES DO AGENTE FIDUCIARIO 

VoLIDialdaemissiio Onlll. Taxa de iuros D$deenQsslio 0$ de vencimento Gara- Stal>5 

R$ 294.500.000 294.500 103% CD! 20/04/2016 26/04}2019 Adi.!Ciario· Mlmolente 

R$ 738.814.000 738 .. 814 96.00% COl 27/04/2017 19/04/2023 Ra=:Avai"Reaime Adimplente 

R$ 230.877.000 230.877 IPCA + 4_..7258% 27/0412017 17/04/2024 I fian<a :Avat·RtQim" flductllrlo· .Adimolente 

R$ 501.489.000 501.489 COl+ 97"k 13/l1J2017 13/12/2023 Aanca: Adimolente 

R$ 204.024.000 204.024 IPCA+ 4 7588% 13/1212017 12/12/2024 Fianca: AdilllDiente 

R$ 29.913.000 29.913 IPCA + 7 6345% 19/08/2016 17/03/_2027 AF Quotas;Ri!Oime Rducii!tlo· Adimotente 

R$ 212.596.000 21Z..596 CD! + 18"./o 06/08/2017 06111/2027 AF tmoveJ· Adi!Tlll_l!!nte 

R$ 58.200.000 58.200 CDI + 10/11/2017 11/12/2024 AF Ouotas·CF Recebives; Adimpien(e 

R$ 185.000.000 185.000 COl + W% 21/09/2017 18/11/2032 AF Quotas;Reaimo Fi:1uctario:Cf DireilnsCreditorios; Adi!Tlp_lem 

R$ 185.000.000 185.000 CD!+ 1.3% 2V09/2017 18/11/2032 AF lmoYel· AF Otx>taS:Re<Jime Fducllirio•CF Oirel'.os Credrtcrio•· Adimplente 

R$ 75.000.000 75.000 !PCA + 6.5% 21/0912017 17/11/2026 AF OlJotaS:Ra!ime FldtJciano•O' O!reitDs Credl11Jricj;• Adimolente 

R$ 75.000.000 75.000 lPCA + 6.5% 21/09/2017 17/11/2026 AF imM"AFQuot;ls;Reglme Fidooano·O' DlreJtos CrMfm6os: Adin\jl_lente 

R$ 27.948.000 27.948 IPCA + 5,.1b04% 14/02/2018 14105/2028 Adlmplente 

R$ 120.000.000 120.000 CD!+ 140% 30/01/2019 21/01/2031 AF tmovei;AFOI.lo!as"5ubonfonacao;Fundo de Dlreitos CreditOMOS" 

R$ 10.000.000 10.000 CDI + 4% 30/01/2019 21/0V2031 AF Jmam·AF Qu<Ea>:S<Jboniinao;30;Fundo de Resf!nr.l ·CF Ou-eitos CrEd<tonos; MimpleBc 

R$ 27.692.277 27.692 CD! + 141J0-" 15/02/2019 20/02/2031 Ftanoo;AF lmoveJ·AF Quctas.CF Recrl>lvels:sutxJ<dlnadio;fundodeRes<!MI Adimolente 

R$ 2.307.692 2.307 CD!+ 4% 15/02/2019 20/02/2031 Flan<;a;AF ll!)ovei;AF Quolas;CF Rc<:ellNes;SUbordioa(ao; fundo de R.oserva; AdiiTiplent.! 

R$ 258.461.000 258.461 (Dl +.l4% 15/02/2019 20/02/2031 Fiano;a;AF Irnam·AF Ou<>las::Suboflfnac:ao:Fmdo de Oire!os"Credltcrlw. Adlmolerte 

R$ 21.538.431 21.538 a>I+4% 15102/2019 20/02/2031 Fianca;AF Imovei;AF Ouotas·Subordina(jio·Fundo de Reserva·CF Dirett:os Creditorios; Adimolente 

RS 36.923.077 36.923 CD! ... 4% 30/0V2019 2110112031 fi3nca:AF lmoYel:AF Ouota-<'5ubartllnaciio·RJndo de Reseiva'CF Olretos Cn!di!l:iOos; Adimolente 

RS 3.076.923 3.076 ffi1+140% 30/0V2019 2110112031 Ra""':AF !movei·AF ()uotas.51Jboofinacao•ftJndo de DlrEitas Cn!di!Xlrio$: Adimolente 

R$ 136.442.308 136.442 IPCA+6.4% 30/0112019 21/01/2026 Fianca:AF Imovei;AF Quotas:SUbordinacao:Fundo de Reserva·CF Direitos Cred<tonas; AdimDiette 

R$ 28557.692 28.557 IPCA + 9% 3DJOV2019 21/0112026 flarn;a;AF lmM·Af ()ua;!s:;Suboccfinaciio•Fundo de Reserva·CF DlreltDs Oedit:ocias: Adlmolerne 

R$ 28.942.289 28.942 JPCA + 64% 15/02/2019 23/02/2026 Fianc;a;AF IITlOIII!!;AF f'o - •fundo de Reserva:CFDireitos 0\!dltonos; Adim_l!li;_rm: 

R$ 6.057.666 6..il57 IPCA + 9% 15/02/2019 23j02/2026 Fianca:AF Imovei;AF Quotas;SUbordinacao;Fundo de Reserva·CF Direitos Creditorios· Adimolente 
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