
 

 

 

 

Este documento é uma minuta inicial sujeita a alterações e complementações, tendo sido arquivada na Comissão de Valores Mobiliários para fins exclusivos de análise e exigências por parte dessa autarquia. Este documento, portanto, não se caracteriza como o 

prospecto preliminar da oferta e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para oferta de compra de títulos e valores mobiliários no Brasil. Os potenciais investidores não devem tomar nenhuma decisão de investimento com base nas informações contidas 

nesta minuta. O prospecto definitivo estará disponível nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da B3, e da CVM.  
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MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS 

DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 1ª SÉRIE DA 39ª EMISSÃO DA 

 

 

 

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Companhia Aberta – CVM nº 20818 

CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 

Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, São Paulo - SP 

 

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela 

 

 

 

AMERICANAS S.A. 

Companhia Aberta - CVM nº 2099-0 

CNPJ/ME n.º 00.776.574/0006-60 

Rua Sacadura Cabral, nº 102, parte, Saúde, CEP 20081-902, Rio de Janeiro - RJ 

 

no montante total de, inicialmente 

R$ [•] 

([•]) 

 

CÓDIGO ISIN DOS CRI: BRIMWLCRICS1 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA FITCH RATINGS 

DO BRASIL LTDA.: "[•]"* 

*Esta classificação foi realizada em [•] de [•] de 2022, estando as caraterísticas deste papel sujeitas a 

alterações. 

O REGISTRO DA OFERTA DOS CRI FOI CONCEDIDO PELA CVM EM [•] DE [•] DE 2022, SOB O N° [•]. 

 

A VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 08.769.451/0001-
08, com estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 
35300340949, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 20818 (''Emissora'' ou 
''Securitizadora'') está realizando a emissão de, inicialmente, [•] ([•]) certificados de recebíveis imobiliários, 
nominativos, escriturais (''CRI''), para distribuição pública, da 1ª série da 39ª emissão da Emissora (''Emissão''), 
com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), perfazendo, na data de 
emissão dos CRI, qual seja, [•] de [•] de 2022 ("Data de Emissão dos CRI"), o montante de, inicialmente, R$ [•] 
([•]), observado que a quantidade dos CRI inicialmente ofertados poderá ser aumentada em razão do exercício 
total ou parcial da Opção de Lote Adicional (conforme abaixo definido) ("Valor Total da Emissão"). Os CRI são 
lastreados em créditos imobiliários, os quais são oriundos de até [•] ([•]) debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária, em série única (''Debêntures''), para colocação privada, de emissão da 

AMERICANAS S.A., sociedade por ações, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, 
na Rua Sacadura Cabral, nº 102, parte, Saúde, CEP 20081-902, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 
00.776.574/0006-60, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro ("JUCERJA") sob o NIRE 33.300.290.745, na qualidade de devedora dos créditos imobiliários 



 

 

decorrentes das Debêntures que serão lastro dos CRI (''Devedora'') objeto do "Instrumento Particular de 
Escritura da 18ª (Décima Oitava) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da Americanas S.A." celebrado, em [•] de [•] 
de 2022 entre a Devedora e, como debenturista, a Emissora ("Escritura de Emissão de Debêntures"), com valor 
nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na data de emissão das Debêntures, qual seja, [•] de [•] de 2022 
("Data de Emissão das Debêntures") equivalentes ao valor total de até R$ [•] ([•]), nos termos previstos na 
Escritura de Emissão de Debêntures ("Créditos Imobiliários") a qual será inscrita na JUCERJA, em atendimento 
ao disposto no artigo 62, inciso II, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor ("Lei das 
Sociedades por Ações"). Os Créditos Imobiliários serão representados por 1 (uma) cédula de crédito imobiliário 
(''CCI'') emitida pela Securitizadora, sob a forma escritural, por meio do "Instrumento Particular de Emissão de 
Cédula de Créditos Imobiliário Integral, Sem Garantia Real, sob a Forma Escritural", celebrado em [•] de [•] de 
2022 entre a Securitizadora e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 
instituição financeira, com sede cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de 
instituição custodiante ("Instituição Custodiante"). Os CRI serão objeto de distribuição pública, a ser conduzida 
pelo BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 
com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 1º, 2º, 
3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 17.298.092/0001-30, na 
qualidade de instituição intermediária líder da oferta (“Coordenador Líder”), BANCO BTG PACTUAL S.A., 
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com filial na cidade de São 
Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, 10º a 15º andares, Pátio Victor 
Malzoni, Itaim Bibi, CEP: 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 30.306.294/0002-26 ("BTG"), BANCO 
SAFRA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 58.160.789/0001-28 (“Safra”), UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pertencente ao grupo UBS BB SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA 
E PARTICIPAÇÕES S.A. e instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7 Andar, 
Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 02.819.125/0001-73 (“UBS BB”) e XP 
INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição 
financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, n.º 153, 5º e 8º andar, CEP 22440-033, inscrita 
no CNPJ/ME sob o n.º 02.332.886/0001-04 ("XP", e, quando em conjunto com o UBS BB, Safra, BTG e com o 
Coordenador Líder, os "Coordenadores") sob o regime de garantia firme de colocação para o volume total da 
oferta (sem considerar os CRI objeto da Opção de Lote Adicional), nos termos da Instrução da CVM n.º 400, 
de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor ("Instrução CVM 400"), da Resolução CVM n.º 60, de 23 de 
dezembro de 2021, conforme em vigor ("Resolução CVM 60") e demais leis e regulamentações aplicáveis 
(''Oferta''), com a participação de instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de 
valores mobiliários convidadas pelo Coordenador Líder para participar da Oferta, na qualidade de participante 
especial, sendo que, neste caso, serão celebrados os Termos de Adesão, nos termos do Contrato de 
Distribuição (conforme definido neste Prospecto) entre o Coordenador Líder e referidas instituições 
(''Participantes Especiais'', e, em conjunto com os Coordenadores, as "Instituições Participantes da Oferta"). 
Para mais informações sobre o plano de distribuição dos CRI, veja a seção ''Plano de Distribuição, 
Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta'', na página [•] deste Prospecto. A Emissão e a 
Oferta foram devidamente aprovadas de acordo com as deliberações tomadas pelos conselheiros da Emissora, 
reunidos em Reunião de Conselho de Administração da Emissora, realizada em 04 de março de 2021, cuja ata 
foi registrada na JUCESP em sessão de 15 de abril de 2021, sob o nº 170.414/21-8 e publicada no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia SP” na edição de 29 de abril de 2021 a qual foi rerratificada (i) por 
meio da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 10 de março de 2022, cuja ata foi 
registrada na JUCESP em sessão de 29 de março de 2022, sob o nº 161.134/22-1 e publicada no jornal “O Dia 
SP” na edição de 02, 03 e 04 de abril de 2022 e (ii) por meio da Reunião do Conselho de Administração da 
Emissora realizada em 18 de abril de 2022, cuja ata foi registrada na JUCESP em sessão de 29 de abril de 
2022, sob o nº 216.539/22-5 e publicada no jornal “O Dia SP” na edição de 07 de maio de 2022 na qual foi 
aprovada, por unanimidade de votos, a autorização para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 
- CRI e Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA até R$ 80.000.000.000,00 (oitenta bilhões de reais), 
que se refere tanto à ofertas públicas com amplos esforços de colocação, conforme rito da Instrução CVM 400 
quanto para aquelas com esforços restritos de acordo com o rito da Instrução CVM 476, sendo que, até a 



 

 

presente data, a Emissora já emitiu certificados de recebíveis imobiliários e de certificados de recebíveis do 
agronegócio (inclusive já considerando os CRI objeto desta Emissão), no valor de R$ 42.786.335.782,00 
(quarenta e dois bilhões e setecentos e oitenta e seis milhões e trezentos e trinta e cinco mil e setecentos e 
oitenta e dois reais), não tendo, portanto, atingido o limite estabelecido. A emissão de Debêntures e dos demais 
Documentos da Operação (conforme abaixo definidos) de que a Devedora seja parte foram aprovadas na 
Reunião do Conselho de Administração da Devedora realizada em [•] de [•] de 2022. Nos termos do artigo 62, 
inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e a referida ata foi devidamente arquivada na JUCERJA em [•] de 
[•] de 2022, sob n.º [•] e publicada no jornal “Valor Econômico”, Edição Nacional, em [•] de [•] de 2022, com 
divulgação simultânea da sua íntegra na página do referido jornal na internet, com a devida certificação digital 
da autenticidade do documento mantido na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no 
âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), de acordo com o disposto no artigo 62, 
inciso I, e artigo 289, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como na página da Devedora na rede 
mundial de computadores – Internet (http://ri.americanas.com). 

Os CRI têm prazo de vencimento de [•] ([•]) dias, contados da Data de Emissão dos CRI, com vencimento final 
em [•] ("Data de Vencimento dos CRI"), ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado total dos CRI, nos 
termos previstos neste Prospecto Preliminar. 

A Emissora, após consulta e concordância prévia da Devedora, poderá aumentar a quantidade dos CRI 
inicialmente ofertados, em até 20% (vinte por cento) mediante o exercício total ou parcial da Opção de Lote 
Adicional, isto é, em até [•] ([•]) CRI, equivalente a R$ [•] ([•]), que serão distribuídos sob o regime de melhores 
esforços de colocação pelos Coordenadores, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, 
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 ("Opção Lote Adicional"), emitidos após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding (conforme abaixo definido), sem a necessidade de novo pedido de registro da Oferta à CVM ou 
modificação dos termos da Emissão e da Oferta. Os CRI eventualmente emitidos no âmbito da Opção de Lote 
Adicional possuiriam as mesmas características dos CRI inicialmente ofertados e passariam a integrar o 
conceito de ''CRI'', nos termos do Termo de Securitização, sendo certo que a eventual distribuição pública dos 
CRI oriundos de eventual exercício da Opção de Lote Adicional teria sido conduzida pelo Coordenador Líder 
sob regime de melhores esforços de colocação. 

Os CRI serão depositados para (i) distribuição no mercado primário, por meio do módulo de distribuição de 
ativos (''MDA''), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (''B3''), sendo 
a liquidação financeira realizada por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21 - Títulos 
e Valores Mobiliários (''CETIP21''), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira e a 
custodia eletrônica de acordo com os procedimentos da B3. 

Os Coordenadores organizarão o procedimento de coleta de intenções de investimento, nos termos do artigo 
23, parágrafo 1°, e dos artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400 ("Procedimento de Bookbuilding"), com 
recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para definição (i) a taxa final para a remuneração 
dos CRI e, consequentemente, para a remuneração das Debêntures; e (ii) o montante final dos CRI e, 
consequentemente, das Debêntures emitidas, considerando a eventual emissão dos CRI em razão do exercício 
total ou parcial da Opção de Lote Adicional. O resultado do Procedimento de Bookbuilding será divulgado nos 
termos do artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, bem como constará no Termo de Securitização, não 
sendo necessária qualquer aprovação societária adicional por parte da Emissora ou da Devedora. 

O Valor Nominal Unitário dos CRI ou o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, conforme o caso, será 
atualizado mensalmente pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor, calculado e divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA”), desde a primeira Data de Integralização dos CRI 
(inclusive) até a data do seu efetivo pagamento (exclusive), sendo o produto da atualização monetária 
automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário dos CRI ou ao saldo do Valor Nominal Unitário dos 
CRI, conforme o caso, a ser calculada conforme fórmula descrita no Termo de Securitização e na página [•] 
deste Prospecto Preliminar. 

Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI incidirão juros remuneratórios correspondentes a um 
determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido no mesmo 
dia de realização do Procedimento de Bookbuilding, sendo a maior entre: (i) a cotação indicativa divulgada pela 
ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de 
retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 2032, a ser apurada no fechamento do 
Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 0,3% (três décimos por cento) ao ano, base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 5,95% (cinco inteiros e noventa e cinco centésimos por 
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa 
pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRI ou a Data de 



 

 

Pagamento da Remuneração dos CRI (conforme definido abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até 
a data do efetivo pagamento (“Remuneração”). 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado dos CRI, nos termos previstos no Termo 
de Securitização, o pagamento da Remuneração dos CRI ocorrerá semestralmente, conforme tabela constante 
do Anexo I do Termo de Securitização, sendo o primeiro pagamento em 15 de abril de 2023 e o último na Data 
de Vencimento dos CRI (cada data de pagamento de Remuneração, uma "Data de Pagamento da 
Remuneração dos CRI") e conforme tabela descrita na seção ''Informações Relativas aos CRI e à Oferta - Data 
de Pagamento da Remuneração dos CRI'', na página [•] deste Prospecto. Para mais informações acerca da 
Remuneração dos CRI veja a seção ''Informações Relativas aos CRI e à Oferta - Remuneração dos CRI'' 
na página [•] deste Prospecto.  

Será admitido o recebimento de reservas, no âmbito da Oferta, sem lotes mínimos ou máximos, em data 
indicada neste Prospecto Preliminar e no Aviso ao Mercado, divulgado em [•] de [•] de 2022 pela Emissora e 
pelos Coordenadores, na página da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM 
e da B3, informando os termos e condições da Oferta, nos termos do artigo 53 e §1º do artigo 54-A da Instrução 
CVM 400, para subscrição dos CRI. Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os 
CRI. 

Poderão ser convidadas outras instituições financeiras para fins exclusivos de recebimento de ordens, na 
qualidade de participantes especiais.  

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, OS CRI E A 
OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES, ÀS INSTITUIÇÕES 
PARTICIPANTES DA OFERTA E À CVM. 

O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DA B3 E DA CVM. A DECISÃO DE INVESTIMENTO NOS CRI 

DEMANDA COMPLEXA AVALIAÇÃO DE SUA ESTRUTURA, BEM COMO DOS RISCOS INERENTES AO 

INVESTIMENTO. RECOMENDA-SE QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES AVALIEM JUNTAMENTE COM SUA 

CONSULTORIA FINANCEIRA OS RISCOS DE PRÉ-PAGAMENTO, INADIMPLEMENTO, LIQUIDEZ E OUTROS 

ASSOCIADOS A ESSE TIPO DE ATIVO. AINDA, É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PRESENTE 

PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, BEM COMO DO TERMO DE 

SECURITIZAÇÃO, PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ 

DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DOS 

COORDENADORES, DA B3 E DA CVM. 

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA 

EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS. 

OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE E INTEGRALMENTE O PRESENTE PROSPECTO, 

PRINCIPALMENTE A SEÇÃO ''FATORES DE RISCO'' NAS PÁGINAS [•] A [•] DO PRESENTE PROSPECTO 

PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES ''DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO'' E ''DESCRIÇÃO DOS 

PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO'' DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE 

CERTOS FATORES DE RISCO A SEREM CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI. CONFORME A 

FACULDADE DESCRITA NO ITEM 5.1, ANEXO III DA INSTRUÇÃO CVM 400, PARA A CONSULTA AO 

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, ACESSE WWW.CVM.GOV.BR (NESTE WEBSITE, ABAIXO DA 

OPÇÃO "PESQUISA DE DADOS", CLICAR EM ''COMPANHIAS'', CLICAR EM ''INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E 

EVENTUAIS ENVIADAS À CVM'', BUSCAR POR " VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO", CLICAR EM 

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO'', DEPOIS SELECIONAR NO CAMPO (A) CATEGORIA, 

''FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA''; E (B) PERÍODO DE ENTREGA, "DE 3.12.2020 ATÉ A DATA DA 

REALIZAÇÃO DA CONSULTA" E, POR FIM ACESSAR O ARQUIVO "ATIVO" COM DATA MAIS RECENTE. MAIS 

INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA, OS CRI E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS 

COORDENADORESS, NO ENDEREÇO INDICADO NA SEÇÃO ''IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DOS 

COORDENADORES, DO AGENTE FIDUCIÁRIO, DOS ASSESSORES JURÍDICOS DA OFERTA E DOS DEMAIS 

PRESTADORES DE SERVIÇO DA OFERTA'', NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO. A OCORRÊNCIA DE 

QUALQUER EVENTO DE RESGATE ANTECIPADO OU VENCIMENTO ANTECIPADO DOS CRÉDITOS 

IMOBILIÁRIOS ACARRETARÁ O RESGATE ANTECIPADO OBRIGATÓRIO DOS CRI, REDUZINDO ASSIM O 

HORIZONTE DE INVESTIMENTO PREVISTO PELOS INVESTIDORES, PODENDO GERAR, AINDA, 

DIFICULDADE DE REINVESTIMENTO DO CAPITAL INVESTIDO PELOS INVESTIDORES ÀS MESMAS TAXAS 

ESTABELECIDAS PARA OS CRI. PARA MAIS INFORMAÇÕES, FAVOR CONSULTAR O FATOR DE RISCO ''OS 

CRI PODERÃO SER OBJETO DE RESGATE ANTECIPADO OBRIGATÓRIO DOS CRI, NOS TERMOS 



 

 

PREVISTOS NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O QUE PODERÁ IMPACTAR DE MANEIRA ADVERSA NA 

LIQUIDEZ DOS CRI NO MERCADO SECUNDÁRIO'', NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO. AS INFORMAÇÕES 

CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA COMISSÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU RESPEITO. O PRESENTE PROSPECTO 

PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO A COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO. FOI ADMITIDO O RECEBIMENTO DE 

RESERVAS, A PARTIR DA DATA INDICADA NO AVISO AO MERCADO DIVULGADO EM [•] DE [•] DE 2022 PELA 

EMISSORA E PELOS COORDENADORES, NA PÁGINA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA 

EMISSORA, DOS COORDENADORES, DA CVM E DA B3, PARA SUBSCRIÇÃO, AS QUAIS SOMENTE SERÃO 

CONFIRMADAS PELO SUBSCRITOR APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO, QUE INICIARÁ APÓS 

(I) A CONCESSÃO DO REGISTRO DEFINITIVO DA OFERTA PERANTE A CVM; (II) A DIVULGAÇÃO DO 

ANÚNCIO DE INÍCIO; E (III) A DISPONIBILIZAÇÃO DO PROSPECTO DEFINITIVO AO PÚBLICO INVESTIDOR. DE 

ACORDO COM AS REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE CRI Nº 05, DE 6 DE MAIO DE 2021, 

DA ANBIMA, OS CRI SÃO CLASSIFICADOS COMO: (I) CATEGORIA: “CORPORATIVOS”, O QUE PODE SER 

VERIFICADO NA SEÇÃO “DESTINAÇÃO DE RECURSOS” DO PROSPECTO DEFINITIVO, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 4º, INCISO I, ITEM “B”, DAS REFERIDAS REGRAS E PROCEDIMENTOS, (II) CONCENTRAÇÃO: 

“CONCENTRADO”, UMA VEZ QUE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS SÃO DEVIDOS 100% (CEM POR CENTO) 

PELA DEVEDORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, INCISO II, ITEM “B”, DAS REFERIDAS REGRAS E 

PROCEDIMENTOS, (III) TIPO DE SEGMENTO: “SHOPPING/LOJAS: SHOPPINGS, CENTROS COMERCIAIS E 

LOJAS”, O QUE PODE SER VERIFICADO NA SEÇÃO “DESTINAÇÃO DE RECURSOS” DO PROSPECTO 

DEFINITIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, INCISO III, ITEM “I”, DAS REFERIDAS REGRAS E PROCEDIMENTOS 

E (IV) TIPO DE CONTRATO COM LASTRO: “VALORES MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA”, UMA 

VEZ QUE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DECORREM DAS DEBÊNTURES, OBJETO DA ESCRITURA DE 

EMISSÃO DE DEBÊNTURES, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, INCISO IV, ITEM “C”, DAS REFERIDAS REGRAS E 

PROCEDIMENTOS. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO 

AS CARATERÍSTICAS DESTE PAPEL SUJEITAS A ALTERAÇÕES. 
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DEFINIÇÕES 

Neste Prospecto Preliminar, as expressões ou palavras grafadas com iniciais 

maiúsculas terão o significado atribuído conforme a descrição abaixo, exceto se de outra 

forma indicar o contexto. Todas as definições estabelecidas neste Prospecto Preliminar 

que designem o singular incluirão o plural e vice-versa e poderão ser empregadas 

indistintamente no gênero masculino ou feminino, conforme o caso. 

"Agência de 

Classificação de 

Risco" 

significa a FITCH RATINGS DO BRASIL LTDA., ou 

qualquer outra agência de classificação de risco que venha 

a substituí-la, responsável pela classificação inicial e 

atualização trimestral dos relatórios de classificação de 

risco dos CRI, fazendo jus à remuneração prevista no 

Termo de Securitização, sendo certo que o serviço não 

poderá ser interrompido na vigência dos CRI, de modo a 

atender artigo 33, § 10 da Resolução CVM 60.  

''Agente Fiduciário'' 

ou ''Agente Fiduciário 

dos CRI'' 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade por ações, com 

sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua 

Joaquim Floriano, n. º 1052, 13º andar, sala 132 (parte), 

CEP 04533-004 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

36.113.876/0004-34. 

Nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º, da Resolução CVM 

17, o Agente Fiduciário já atuou como agente fiduciário em 

outras emissões da Emissora. 

PARA INFORMAÇÕES SOBRE O HISTÓRICO DE 

EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS DA 

EMISSORA, DE SUAS CONTROLADAS, 

CONTROLADORAS, SOCIEDADE COLIGADA OU 

INTEGRANTE DO MESMO GRUPO EM QUE O AGENTE 

FIDUCIÁRIO ATUE PRESTANDO SERVIÇOS DE 

AGENTE FIDUCIÁRIO E/OU AGENTE DE NOTAS, VIDE 

SEÇÃO “AGENTE FIDUCIÁRIO” NA PÁGINA [•] DESTE 

PROSPECTO E NO ANEXO IX DO TERMO DE 

SECURITIZAÇÃO. 

''Amortização 

Programada dos CRI'' 

sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 

antecipado dos CRI, ou de vencimento antecipado das 

obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos 

previstos no Termo de Securitização, o Valor Nominal 

Unitário Atualizado dos CRI será amortizado 

anualmente, observado o período de carência de 8 (oito) 

anos, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de 
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outubro de 2030 e o último na Data de Vencimento dos 

CRI. 

''ANBIMA'' significa a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES 

DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS – 

ANBIMA, pessoa jurídica de direito privado com sede na 

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 

Praia de Botafogo, nº 501, Bloco II, conjunto 704, Botafogo, 

CEP 22250-911, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 

34.271.171/0001-77. 

''Anúncio de 

Encerramento'' 

significa o anúncio de encerramento da Oferta a ser 

divulgado pela Emissora e pelos Coordenadores na 

página da rede mundial de computadores da Emissora, 

dos Coordenadores, dos Participantes Especiais, da 

CVM, da B3, informando o encerramento da Oferta, nos 

termos do artigo 29 e do artigo 54-A da Instrução CVM 

400. 

''Anúncio de Início'' significa o anúncio de início da Oferta a ser divulgado pela 

Emissora e pelos Coordenadores na página da rede 

mundial de computadores da Emissora, dos 

Coordenadores, dos Participantes Especiais, da CVM, 

da B3, informando os termos, condições e início da Oferta, 

nos termos do artigo 52 e do artigo 54-A da Instrução CVM 

400.  

"Aplicações 

Financeiras 

Permitidas" 

significam as aplicações financeiras permitidas, realizadas 

com os valores decorrentes da Conta do Patrimônio 

Separado e que deverão ser resgatáveis de maneira que 

estejam imediatamente disponíveis na Conta do Patrimônio 

Separado, quais sejam: (a) instrumentos financeiros de 

renda fixa com classificação de baixo risco e liquidez diária, 

de emissão de instituições financeiras de primeira linha, 

tais como títulos públicos, títulos e valores mobiliários e 

outros instrumentos financeiros de renda fixa de emissão 

de instituições financeiras de primeira linha e/ou fundos de 

renda fixa classificados como DI, administrados por 

instituições financeiras de primeira linha, sendo vedada a 

aplicação de recursos no exterior, bem como a contratação 

de derivativos, exceto, neste último caso (i) se realizado 

exclusivamente com o objetivo de proteção patrimonial e 

(ii) se expressamente previsto no Termo de Securitização. 
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''Assembleia de 

Titulares dos CRI '' 

significa a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, 

realizada na forma da Cláusula 17 do Termo de 

Securitização e da seção ''Informações relativas aos CRI e 

à Oferta – Assembleia Geral'', na página [•] deste Prospecto 

Preliminar. 

''Auditor 

Independente do 

Patrimônio Separado'' 

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa 

brasileira de sociedade simples, é membro da BDO 

International Limited, com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Major Quedinho, nº 90, 

Centro, CEP 01050-030, inscrita no CNPJ/ME nº 

54.276.936/0001-79, com registro na CVM sob o nº 10324, 

ou o prestador que vier a substituí-lo, na qualidade de 

auditor independente registrado na CVM e responsável 

pela elaboração das demonstrações contábeis individuais 

do Patrimônio Separado na forma prevista na Resolução 

CVM 60. 

''Aviso ao Mercado'' significa o aviso ao mercado divulgado em [•] de [•] de 2022 

na página da rede mundial de computadores da Emissora, 

dos Coordenadores, dos Participantes Especiais, da CVM e 

da B3, informando os termos e condições da Oferta, nos 

termos do artigo 53 e 54-A da Instrução CVM 400.  

''B3''  significa a B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCÃO 

B3, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Praça Antônio Prado, n.º 48, 7° andar, Centro, inscrita no 

CNPJ/ME sob o n.º 09.346.601/0001-25, entidade 

administradora de mercados organizados de valores 

mobiliários, autorizada a funcionar pelo BACEN e pela CVM. 

''BACEN'' significa o Banco Central do Brasil. 

''Banco Liquidante'' A instituição prestadora de serviços de banco liquidante dos 

CRI é o ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira com 

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo 

Setubal, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 60.701.190/0001 04. 

''Brasil'' ou ''País'' significa a República Federativa do Brasil. 

“BTG” significa o Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira 

integrante do sistema de distribuição de valores 
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mobiliários, com filial na cidade de São Paulo, estado de 

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º 

a 15º andares, Pátio Victor Malzoni, Itaim Bibi, CEP: 04538-

133, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 30.306.294/0002-26; 

''CCI'' significa a Cédula de Crédito Imobiliário integral, sem 

garantia real imobiliária, emitida pela Emissora em [•] de [•] 

de 2022, nos termos da Escritura de Emissão de CCI, de 

acordo com as normas previstas na Lei nº 10.931, 

representativa da integralidade dos Créditos Imobiliários, 

cuja custódia, controle e cobrança dos Créditos Imobiliários 

por ela representados será realizado conforme disposto no 

Termo de Securitização. 

''CETIP21'' significa o CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, 

administrado e operacionalizado pela B3.  

"Circular 1.832" significa a Circular do BACEN n.º 1.832, de 31 de outubro 

de 1990, conforme em vigor. 

''Classificação de 

Risco'' 

durante o prazo de vigência dos CRI, a Emissora deverá 

manter contratada a Agência de Classificação de Risco 

para a atualização trimestral da classificação de risco 

(rating) dos CRI. 

A Emissora deverá, durante todo o prazo de vigência dos 

CRI: (a) manter contratada a Agência de Classificação de 

Risco para a atualização trimestral da classificação de risco 

dos CRI, e (b) divulgar trimestralmente amplamente ao 

mercado os relatórios de tal classificação de risco, tudo nos 

termos do "Código ANBIMA para Ofertas Públicas" em 

vigor nesta data. A Emissora dará ampla divulgação ao 

mercado sobre a classificação de risco atualizada por meio 

da página www.virgo.inc. Neste website, acessar 

"Securitização", selecionar "Acesse a página de 

Emissões", buscar por “Americanas” e assim obter todos 

os documentos desejados, nos termos da legislação e 

regulamentação aplicável. 

''CMN'' significa o Conselho Monetário Nacional. 

''CNPJ/ME'' significa o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Economia. 

http://www.virgo.inc/
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''Código ANBIMA'' significa o “Código ANBIMA para Ofertas Públicas”, em 

vigor desde 06 de maio de 2021 e as normas estabelecidas 

nas “Regras e Procedimentos para Envio de Informações 

para a Base de Dados nº 04, de 03 de junho de 2019”, com 

as alterações introduzidas pelas “Regras e Procedimentos 

Nº 07/21” da ANBIMA, conforme em vigor nesta data. 

''Código Civil'' significa a Lei Federal n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

conforme em vigor. 

''COFINS'' significa a Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social. 

“Condições 

Precedentes” 

significa as condições precedentes, consideradas 

condições suspensivas nos termos do artigo 125 do Código 

Civil, previstas no Contrato de Distribuição e na página [•] 

deste Prospecto, às quais é condicionado o cumprimento 

pelos Coordenadores das obrigações assumidas nos 

termos do Contrato de Distribuição. 

''Comissionamento'' significa a comissão a ser paga aos Coordenadores, 

conforme descrita na seção ''Demonstrativo dos Custos da 

Oferta'', na página [•] deste Prospecto. 

"Comunicado ao 

Mercado Referente ao 

Resultado do 

"Procedimento de 

Bookbuilding"  

Comunicado ao mercado divulgado em [•] de [•] de 2022 

acerca do resultado do Procedimento de Bookbuilding 

organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de 

intenções de investimento, no âmbito da Oferta, nos termos 

do artigo 23, § 2º, da Instrução CVM 400. 

''Conta do Patrimônio 

Separado'' 

significa a conta corrente de titularidade da Securitizadora 

(patrimônio separado relativo aos CRI) n.º [•], mantida na 

agência n.º 3100 do Banco Itaú Unibanco S.A. (341) 

“Contador do 

Patrimônio 

Separado”: 

A LINK - CONSULTORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA 

LTDA, sociedade limitada com sede na cidade de São 

Paulo, estado de São Paulo, na rua Siqueira Bueno, nº 

1737, Belenzinho, CEP 03173-010, inscrita no CNPJ/ME 

sob o n.º 03.997.580/0001-21, contratada pela Emissora 

para realizar a contabilidade das demonstrações 

financeiras do Patrimônio Separado em conformidade com 

o disposto na Lei das Sociedades por Ações; 
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''Contrato de 

Distribuição'' 

significa o “Contrato de Coordenação, Colocação e 

Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob Regime 

Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços de 

Colocação, de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 

1ª Série da 39ª Emissão da Virgo Companhia de 

Securitização”, celebrado entre a Emissora, os 

Coordenadores e a Devedora, em [•] de [•] de 2022 e seus 

eventuais aditamentos. 

“Contrato de 

Prestação de 

Serviços de 

Escrituração e Banco 

Liquidante” 

Significa o [“Contrato de Prestação de Serviços de 

Escrituração e Outras Avenças”], a ser celebrado entre 

Emissora, Escriturador e o Banco Liquidante. 

''Controlada'' significa qualquer sociedade controlada (conforme 

definição de Controle abaixo prevista), direta ou 

indiretamente, pela Emissora. 

''Controle'' (bem como 

os correlatos 

Controlador ou 

Controlada) 

significa a titularidade de direitos de sócio ou acionista que 

assegurem, de modo permanente, direta ou indiretamente, 

(i) a maioria dos votos nas deliberações das matérias de 

competência das assembleias gerais ordinárias, 

extraordinárias e especiais; (ii) a eleição da maioria dos 

membros do conselho de administração e da diretoria, bem 

como (iii) o uso do poder para dirigir as atividades sociais e 

orientar o funcionamento dos órgãos de determinada 

pessoa jurídica. 

''Controlador'' significa qualquer sócio ou acionista, pessoa física ou 

jurídica, que detenha o Controle de determinada pessoa 

jurídica, conforme o caso. 

''Coordenador Líder'' 

ou ''Itaú BBA'' 

significa Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira 

integrante do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de 

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 1º, 

2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, 

inscrita no CNPJ/ME sob n.º 17.298.092/0001-30. 

"Coordenadores" significam, em conjunto, o Coordenador Líder, o BTG, 

Safra, UBS BB e a XP. 
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''Créditos 

Imobiliários'' 

significam todos e quaisquer direitos creditórios, principais 

e acessórios, devidos pela Devedora por força das 

Debêntures, aos quais estão vinculadas em caráter 

irrevogável e irretratável, por força do Regime Fiduciário, 

constituído nos termos do Termo de Securitização.  

''CRI'' significam os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª 

Série da 39ª Emissão da Securitizadora, a serem emitidos 

com lastro na CCI, representativa dos Créditos Imobiliários, 

nos termos do artigo 17 da Lei nº 14.430 e do Anexo 

Normativo I da Resolução CVM 60. 

''CRI em Circulação'' significa a totalidade dos CRI em circulação no mercado, 

excluídos aqueles que a Emissora e a Devedora possuírem 

em tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus 

Controladores, ou de qualquer de suas Controladas ou 

Coligadas, bem como dos respectivos diretores ou 

conselheiros e respectivos cônjuges, para fins de 

determinação de quórum em Assembleia Geral e demais 

finalidades previstas no Termo de Securitização. 

''CSLL'' significa a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

''CVM'' significa a Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

''Data de Emissão das 

Debêntures'' 

A data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de 

outubro de 2022. 

''Data de Emissão dos 

CRI'' 

A data de emissão dos CRI, qual seja, 15 de outubro de 

2022. 

''Data de 

Integralização dos 

CRI'' 

significa as datas de subscrição e integralização dos CRI, 

ocorridas durante o Prazo de Colocação. 

''Data de Pagamento 

da Remuneração das 

Debêntures'' 

significa cada data de pagamento da Remuneração das 

Debêntures, conforme definido na Escritura de Emissão de 

Debêntures. 
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''Data de Pagamento 

da Remuneração dos 

CRI'' 

Significa cada uma das datas de pagamento da 

Remuneração dos CRI prevista na tabela constante do 

Anexo I do Termo de Securitização, sendo o primeiro 

pagamento em 15 de abril de 2023. 

''Data de Vencimento 

dos CRI'' 

significa a data de vencimento dos CRI, qual seja, [•] de [•] 

de [•]. 

''Data de Vencimento 

das Debêntures'' 

significa a data de vencimento das Debêntures, qual seja, 

[•] de [•] de [•]. 

''Debêntures'' significam as debêntures simples, não conversíveis em 

ações, da espécie quirografária, em série única, para 

colocação privada, da 18ª (décima oitava) emissão da 

Devedora, no montante de [•] ([•]) Debêntures, com valor 

nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), perfazendo, 

na Data de Emissão das Debêntures, o valor total de até 

R$ [•] ([•]), com volume e quantidade a serem definidos após 

o Procedimento de Bookbuilding,  observado que o valor 

poderá ser reduzido em razão do não exercício da Opção 

de Lote Adicional. 

''Decreto 6.306'' significa o Decreto n.º 6.306, de 14 de dezembro de 2007, 

conforme em vigor. 

''Decreto 8.420'' significa o Decreto n.º 8.420, de 18 de março de 2015, 

conforme em vigor. 

''Decreto 8.426'' significa o Decreto n.º 8.426, de 1º de abril de 2015, 

conforme em vigor.  

''Despesas'' significam as despesas previstas na Cláusula 18.1 do Termo 

de Securitização.  

''Devedora'' ou 

''Companhia''  

significa a AMERICANAS S.A., sociedade anônima com 

registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 

Rua Sacadura Cabral, nº 102, parte, Saúde, CEP 20081-

902, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.776.574/0006-60, e 

na JUCERJA sob o NIRE 33.300.290.745. 
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''Dia Útil'' significa (i) com relação a qualquer obrigação pecuniária, 

inclusive para fins de cálculo, qualquer dia que não seja 

sábado, domingo ou feriado declarado nacional; e (ii) com 

relação a qualquer obrigação não pecuniária, qualquer dia, 

que não seja sábado, domingo ou feriado declarado 

nacional e no qual haja expediente nos bancos comerciais 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e na Cidade 

do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

''Deliberação CVM n.º 

818'' 

significa a Deliberação da CVM n.º 818, de 30 de abril de 

2019. 

''Documentos 

Comprobatórios'' 

significam os documentos comprobatórios da destinação dos 

recursos (notas fiscais, notas de débito e faturas, por 

exemplo).  

''Documentos da 

Operação'' 

significam, em conjunto, (i) a Escritura de Emissão de 

Debêntures, (ii) a Escritura de Emissão de CCI, (iii) o Termo 

de Securitização, (iv) o Contrato de Distribuição e termos 

de adesão celebrados com os Participantes Especiais, (v) 

o Aviso ao Mercado; (vi) o Anúncio de Início; (vii) o Anúncio 

de Encerramento; (viii) minuta padrão do Pedido de 

Reserva; (ix) o Prospecto Preliminar; (x) o Prospecto 

Definitivo; (xi) o boletim de subscrição das Debêntures; e 

os respectivos aditamentos e outros instrumentos que 

integrem a Emissão e que venham a ser celebrados, razão 

pela qual nenhum dos Documentos da Operação poderá 

ser interpretado e/ou analisado isoladamente. 

''Emissão'' significa a presente emissão de CRI, emitidos por meio do 

Termo de Securitização. 

''Emissora'' ou 

''Securitizadora'' 

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade 

por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 

215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ/ME sob 

o nº 08.769.451/0001-08, registrada na CVM sob o nº 

20818. 

''Escritura de Emissão 

de Debêntures'' 

significa o "Instrumento Particular de Escritura da 18ª 

(Décima Oitava) Emissão de Debêntures Simples, Não 

Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 

Série Única, para Colocação Privada, da Americanas S.A.", 
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celebrado em [•] de [•] de 2022 entre a Devedora e a 

Emissora, a ser posteriormente aditado a fim de refletir o 

resultado do Procedimento de Bookbuilding nos termos do 

Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão de 

Debêntures. 

''Escritura de Emissão 

de CCI'' 

significa o "Instrumento Particular de Emissão de Cédula 

de Créditos Imobiliário Integral, Sem Garantia Real, sob a 

Forma Escritural", a ser celebrado entre a Securitizadora e 

a Instituição Custodiante, e seus eventuais aditamentos. 

''Escriturador'' significa o ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., 

instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, 

estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 

3.500, 3º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 

61.194.353/0001-64  

"Eventos de 

Liquidação do 

Patrimônio Separado" 

tem o significado previsto na Cláusula 16.5 do Termo de 

Securitização e na página [•] deste Prospecto.  

''Formulário de 

Referência da 

Emissora'' 

significa o formulário de referência da Emissora, elaborado 

nos termos da Resolução CVM 80 e disponível para acesso 

no website da CVM. 

"Fundo de Despesas" significa o fundo de despesas constituído na Conta do 

Patrimônio Separado para fazer frente ao pagamento das 

despesas, presentes e futuras, do Patrimônio Separado, 

conforme previsto no Termo de Securitização e na página 

[•] deste Prospecto. 

''IBGE'' Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

''IGP-M'' significa o Índice Geral de Preços ao Mercado, calculado e 

divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 

''Instituição 

Custodiante'' 

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com sede 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 

Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-

020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88. 
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''Instrução CVM 400'' significa a Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro 

de 2003, conforme em vigor. 

“Instrução CVM 505” Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011; 

''Instrução RFB 1.585'' significa a Instrução Normativa RFB n.º 1.585, de 31 de 

agosto de 2015. 

''Instituições 

Participantes da 

Oferta'' 

significam os Coordenadores em conjunto com os 

Participantes Especiais. 

''Investidores'' ou 

“Titulares dos CRI” 

significam, em conjunto, os investidores, pessoas físicas ou 

jurídicas, fundos de investimentos, ou quaisquer outros 

veículos de investimento que possam investir em 

certificados de recebíveis imobiliários, desde que se 

enquadrem no conceito de Investidor Qualificado ou de 

Investidor Profissional. 

''Investidores 

Profissionais'' 

significam os investidores profissionais, conforme definido 

no artigo 11 da Resolução CVM 30. 

''Investidores 

Qualificados'' 

significam os investidores qualificados, conforme definido 

no artigo 12 da Resolução CVM 30.  

''IOF'' significa o Imposto sobre Operações Financeiras. 

''IOF/Câmbio'' significa o Imposto sobre Operações Financeiras de 

Câmbio. 

''IOF/Títulos'' significa o Imposto sobre Operações Financeiras com 

Títulos e Valores Mobiliários. 

''IPCA'' significa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística; 

''IRRF'' significa o Imposto de Renda Retido na Fonte. 

''IRPJ'' significa o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. 
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''ISS'' significa o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

"JUCERJA" significa a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. 

''JUCESP'' significa a Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

“Legislação 

Socioambiental” 

significa, em conjunto, a legislação e regulamentação 

trabalhista e relacionadas à saúde e segurança 

ocupacional e ao meio ambiente, inclusive no que se refere 

à prostituição, à mão-de-obra infantil, à mão-de-obra em 

condição análoga à de escravo e aos direitos dos silvícolas 

(em especial, mas não se limitando, ao direito sobre as 

áreas de ocupação indígena, assim declaradas pela 

autoridade competente). 

''Leis Anticorrupção'' significa a Lei nº 12.846, de 1 de agosto de 2013, ou 

qualquer outra lei antissuborno ou anticorrupção, em 

qualquer jurisdição, conforme aplicáveis; 

''Lei das Sociedades 

por Ações'' 

significa a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme em vigor. 

"Lei 8.981/95" significa a Lei n.º 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme 

em vigor. 

''Lei 9.249/95'' significa a Lei n.º 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 

conforme em vigor.  

''Lei 6.385/76'' significa a Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 

conforme em vigor. 

''Lei 9.514/97'' significa a Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997, 

conforme em vigor. 

''Lei 9.613/98'' significa a Lei n.º 9.613, de 3 de janeiro de 1998, conforme 

em vigor 

''Lei 10.931/04'' significa a Lei n.º 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme 

em vigor. 
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''Lei 11.033/04'' significa a Lei n.º 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 

conforme em vigor. 

''Lei 12.846/13'' significa a Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

conforme em vigor. 

''Lei nº 14.430'' significa a Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, conforme 

em vigor. 

"Locação Destinação" 

significa os aluguéis ainda não incorridos devidos pela 

Devedora ou pelas Subsidiárias referentes aos imóveis 

e/ou empreendimentos imobiliários descritos na página [•] 

do presente Prospecto Preliminar, objeto da destinação de 

recursos das Debêntures. 

"Locação 

Reembolso" 

significa os aluguéis já incorridos pela Devedora ou pelas 

Subsidiárias, observado o limite de 24 (vinte e quatro) 

meses que antecederem o encerramento da Oferta, 

referentes aos imóveis indicados na página [•] do presente 

Prospecto Preliminar, objeto da destinação de recursos das 

Debêntures. 

"Locações" Significa, em conjunto, a Locação Destinação e a Locação 

Reembolso. 

"Notificação de Oferta 

Facultativa de 

Resgate Antecipado 

das Debêntures" 

tem o significado previsto na página [•] deste Prospecto.  

 

''MDA'' significa o MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, 

administrado e operacionalizado pela B3. 

“Medida Provisória nº 

2.158‐35” 

significa a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto 

de 2001. 

''Oferta'' significa a presente distribuição pública de CRI, que será 

realizada nos termos da Instrução CVM 400, da Resolução 

CVM 60 e das demais disposições legais e regulamentares 

aplicáveis. 
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"Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado 

das Debêntures" 

tem o significado previsto na página [•] deste Prospecto.  

 

"Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado 

dos CRI" 

tem o significado previsto na página [•] deste Prospecto. 

"Opção de Lote 

Adicional" 

significa a opção da Securitizadora, após consulta e 

concordância prévia da Devedora, de aumentar a 

quantidade dos CRI inicialmente ofertados, em até 20% 

(vinte por cento), ou seja, em até [•] ([•]) CRI, nos termos e 

conforme os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 

2º, da Instrução CVM 400. A oferta dos CRI oriundos do 

eventual exercício de Opção de Lote Adicional será 

conduzida pelos Coordenadores sob o regime de melhores 

esforços de colocação. 

''Participantes 

Especiais'' 

significam as instituições financeiras autorizadas a operar 

no sistema brasileiro de distribuição de valores mobiliários 

que vierem a ser convidadas e contratadas pelos 

Coordenadores, por meio da celebração dos respectivos 

termos de adesão ao Contrato de Distribuição, para 

participar da Oferta apenas para o recebimento de ordens. 

''Patrimônio Separado 

dos CRI'' 

significa o patrimônio único e indivisível em relação aos 

CRI, constituído por (i) todos os valores e créditos 

decorrentes dos Créditos Imobiliários representados pela 

CCI; (ii) a Conta do Patrimônio Separado e todos os valores 

que venham a ser depositados na Conta do Patrimônio 

Separado; e (iii) as respectivas garantias, bens e/ou direitos 

decorrentes dos itens (i) e (ii) acima, conforme aplicável, 

que integram o Patrimônio Separado da presente Emissão, 

em decorrência da instituição do Regime Fiduciário, o qual 

não se confunde com o patrimônio comum da Emissora e 

destina-se exclusivamente à liquidação dos CRI aos quais 

está afetado, bem como ao pagamento dos respectivos 

custos de administração, despesas e obrigações fiscais da 

Emissão dos CRI. 

''Pedido de Reserva'' no âmbito da Oferta, qualquer Investidor interessado em 

investir nos CRI poderá realizar a sua reserva para 

subscrição de CRI junto a uma das Instituições 

Participantes da Oferta durante o Período de Reserva, 
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mediante assinatura do Pedido de Reserva, sem fixação de 

lotes mínimos ou máximos, observadas as limitações 

aplicáveis aos Investidores que sejam Pessoas Vinculadas. 

Neste sentido, é admitido o recebimento de reservas, a 

partir da data indicada no Aviso ao Mercado, para início do 

período de reserva, as quais somente serão confirmadas 

pelo subscritor após o início do período de distribuição. 

''Período de 

Capitalização dos 

CRI'' 

significa o intervalo de tempo que se inicia na Data de 

Integralização dos CRI, no caso do primeiro Período de 

Capitalização dos CRI, ou na Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI imediatamente anterior, no caso 

dos demais Períodos de Capitalização dos CRI, e termina 

na data prevista para o pagamento da Remuneração dos 

CRI correspondente ao período em questão. Cada Período 

de Capitalização dos CRI sucede o anterior sem solução 

de continuidade, até a Data de Vencimento dos CRI. 

''Período de Reserva'' significa o período indicado no cronograma estimado 

constante no presente Prospecto e no Aviso ao Mercado, 

observadas as limitações aplicáveis aos Investidores que 

sejam Pessoas Vinculadas.  

''Pessoas Vinculadas'' significam (i) Controladores, pessoa natural e/ou jurídica, 

ou administradores da Emissora ou da Devedora, de suas 

controladoras e/ou de suas Controladas ou outras pessoas 

vinculadas à emissão e distribuição, bem como seus 

cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, 

descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii) 

controladores, pessoa natural e/ou jurídica, ou 

administradores das Instituições Participantes da Oferta; 

(iii) empregados, operadores e demais prepostos da 

Emissora, da Devedora e/ou das Instituições Participantes 

da Oferta, que desempenhem atividades de intermediação 

ou de suporte operacional diretamente envolvidos na 

Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços à 

Emissora, à Devedora e/ou às Instituições Participantes da 

Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com a 

Emissora, com a Devedora e/ou com as Instituições 

Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços 

diretamente relacionados à atividade de intermediação ou 

de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades 

Controladas, direta ou indiretamente, pela Emissora, pela 

Devedora, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou 

por pessoas a elas vinculadas; (vii) sociedades 
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Controladas, direta ou indiretamente, por pessoas 

vinculadas às Instituições Participantes da Oferta, desde 

que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuges ou 

companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas 

nos itens "ii" a "v"; e (ix) clubes e fundos de investimento 

cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, 

salvo se geridos discricionariamente por terceiros não 

vinculados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 

e do artigo 2º, inciso XII da Resolução CVM n.º 35, de 26 

de maio de 2021, conforme em vigor. 

"Prazo de Adesão" tem o significado previsto na página [•] deste Prospecto 

Preliminar. 

''Prazo de Colocação'' o prazo máximo para colocação dos CRI é de 6 (seis) 

meses contados da data de divulgação do Anúncio de 

Início, nos termos da Instrução CVM 400, ou até a data e 

divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer 

primeiro. 

''Preço de 

Integralização'' 

significa o preço correspondente (i) ao Valor Nominal 

Unitário dos CRI na primeira Data de Integralização dos 

CRI, ou (ii) ao Valor Nominal Unitário acrescido da 

Remuneração, calculados desde a primeira Data de 

Integralização dos CRI ou Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI imediatamente anterior, conforme o 

caso, até a data de sua efetiva integralização.  

Os CRI poderão ser subscritos com ágio ou deságio, 

conforme definido no ato de subscrição dos CRI, desde que 

seja aplicado de forma igualitária à totalidade dos CRI em 

cada Data de Integralização dos CRI, sendo certo que o 

ágio ou o deságio, conforme o caso, serão aplicados em 

função de condições objetivas de mercado, incluindo, mas 

não se limitando a: (a) alteração nas taxas de juros dos 

títulos do tesouro nacional; ou (b) alteração no IPCA; sendo 

certo que o preço da Oferta será único e, portanto, eventual 

ágio ou deságio deverá ser aplicado à totalidade dos CRI 

integralizados em cada Data de Integralização dos CRI, 

nos termos do artigo 23 da Instrução CVM 400. 

"Primeiro Aditamento 

à Escritura de 

significa o "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular 

de Escritura da 18ª (Décima Oitava) Emissão de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 

Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação 
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Emissão de 

Debêntures" 

Privada, da Americanas S.A." a ser celebrado entre a 

Devedora e a Emissora para refletir o Procedimento de 

Bookbuilding. 

''Procedimento de 

Bookbuilding'' 

significa o procedimento de coleta de intenções de 

investimento dos CRI, organizado pelos Coordenadores, 

nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 

e 45 da Instrução CVM 400, com recebimento de reservas, 

inexistindo lotes máximos ou mínimos, o qual definirá (i) a 

taxa final para a remuneração dos CRI e, 

consequentemente, para a remuneração das Debêntures; 

e (ii) o montante final dos CRI e, consequentemente, das 

Debêntures emitidas, considerando a eventual emissão 

dos CRI em razão do exercício total ou parcial da Opção 

de Lote Adicional, a exclusivo critério da Devedora. 

A alocação e efetiva subscrição das Debêntures e dos CRI, 

após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, 

ocorrerá após o registro da Oferta de acordo com o 

cronograma indicativo constante na página [•] deste 

Prospecto Preliminar. 

Para mais informações acerca do Procedimento de 

Bookbuilding, veja a seção ''Plano de Distribuição, 

Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta 

– Procedimento de Bookbuilding'' na página [•] deste 

Prospecto. 

''Prospectos'' significa este Prospecto e o Prospecto Definitivo, em 

conjunto. 

''Prospecto Definitivo'' significa o prospecto definitivo da Oferta, a ser 

disponibilizado após o registro da Oferta perante a CVM, 

nos termos da Instrução CVM 400, englobando todos os 

seus anexos e documentos a ele incorporados por 

referência. 

''Prospecto 

Preliminar'' ou 

''Prospecto'' 

significa o presente prospecto preliminar da Oferta, 

englobando todos os seus anexos e documentos a ele 

incorporados por referência. 

''Regime Fiduciário 

dos CRI'' 

significa o regime fiduciário instituído pela Emissora sobre 

os Créditos Imobiliários, na forma do artigo 24 da Lei nº 
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14.430, com a consequente constituição do Patrimônio 

Separado dos CRI.  

''Remuneração dos 

CRI'' 

A partir da primeira Data de Integralização dos CRI, sobre 

o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI incidirão juros 

remuneratórios correspondentes a um determinado 

percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 

Dias Úteis, a ser definido no mesmo dia de realização do 

Procedimento de Bookbuilding, sendo a maior entre: (i) a 

cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página 

na rede mundial de computadores 

(http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno do 

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento 

em 2032, a ser apurada no fechamento do Procedimento 

de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 0,3% 

(três décimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 5,95% (cinco inteiros e 

noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de 

forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias 

Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização 

dos CRI ou a Data de Pagamento da Remuneração dos 

CRI (conforme definido abaixo) imediatamente anterior, 

conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, de 

acordo com a fórmula prevista no Termo de Securitização. 

Para mais informações acerca da Remuneração dos 

CRI veja a seção ''Informações Relativas aos CRI e à 

Oferta – Remuneração'' na página [•] deste Prospecto. 

''Remuneração das 

Debêntures'' 

A partir da primeira data de integralização das Debêntures, 

sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures 

incidirão juros remuneratórios correspondentes a um 

determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido no mesmo dia 

de realização do Procedimento de Bookbuilding, sendo a 

maior entre: (i) a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA 

em sua página na rede mundial de computadores 

(http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno do 

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento 

em 2032, a ser apurada no fechamento do Procedimento 

de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 0,3% 

(três décimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 5,95% (cinco inteiros e 

noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de 



 

30 

forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias 

Úteis decorridos, desde a primeira data de integralização 

das Debêntures ou a Data de Pagamento da Remuneração 

(conforme definido abaixo) imediatamente anterior, 

conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. A 

Remuneração das Debêntures será calculada conforme 

fórmula prevista na Escritura de Emissão.  

Para mais informações acerca da Remuneração das 

Debêntures veja a seção Características Gerais dos 

Créditos Imobiliários – Remuneração dos Créditos 

Imobiliários'' na página [•] deste Prospecto. 

"Reorganização 

Societária Permitida" 

significa qualquer operação ou série de operações 

(incluindo, sem limitação, cisão, fusão, incorporação, 

incorporação de ações ou ocorrência de qualquer alteração 

na composição societária da Devedora e/ou de qualquer 

uma de suas Controladas ou qualquer tipo de 

reorganização societária) que não acarrete a alteração de 

Controle da Devedora e/ou de qualquer uma de suas 

Controladas.)  

"Resolução CMN 

4.373" 

significa a Resolução CMN n.º 4.373, de 29 de setembro 

de 2014. 

''Resolução CVM 17'' Significa a Resolução CVM n.º 17, de 9 de fevereiro de 

2021. 

''Resolução CVM 27'' Significa a Resolução CVM n.º 27, de 8 de abril de 2021. 

''Resolução CVM 30'' Significa a Resolução da CVM n.º 30, de 11 de maio de 

2021, conforme atualmente em vigor. 

''Resolução CVM 35'' Significa a Resolução da CVM n.º 35, de 26 de maio de 

2021, conforme atualmente em vigor. 

''Resolução CVM 44'' Significa a Resolução da CVM n.º 44, de 23 de agosto de 

2021, conforme atualmente em vigor. 

''Resolução CVM 60'' significa a Resolução da CVM n.º 60, de 23 de dezembro 

de 2021, conforme em vigor. 
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''Resolução CVM 80'' significa a Resolução CVM n.º 80, de 29 de março de 2022, 

conforme em vigor; 

''Resolução CVM 81'' significa a Resolução CVM n.º 81, de 29 de março de 2022, 

conforme em vigor; 

"Sociedade Sob 

Controle Comum" 

significa, com relação a qualquer pessoa, qualquer 

sociedade sob controle (conforme definição de controle 

prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) 

comum com tal pessoa. 

''Safra'' Banco Safra S.A., instituição financeira integrante do 

sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Paulista, n.º 2.100, Bela Vista, CEP 01.310-930, inscrita no 

CNPJ/ME sob o n° 58.160.789/0001-28. 

''Termo de 

Securitização'' ou 

''Termo'' 

significa o "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 

para a Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 

da 1ª Série da 39ª Emissão da Virgo Companhia de 

Securitização Lastreados em Créditos Imobiliários Devidos 

pela Americanas S.A." e seus eventuais aditamentos. 

"Titulares dos CRI" significam os titulares dos CRI. 

“UBS BB” significa a UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pertencente 

ao grupo UBS BB SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A. e instituição 

financeira integrante do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7 

Andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrito no CNPJ/ME 

sob o nº 02.819.125/0001-73. 

"Valor da 

Integralização das 

Debêntures" 

significa o valor de R$ [•] ([•]), a ser pago pela Emissora à 

Devedora, pela integralização das Debêntures, 

representativas dos Créditos Imobiliários, observados a 

retenção (i) do valor necessário para constituição do Fundo 

de Despesas; e (ii) dos valores referentes às despesas 

iniciais da Oferta. 
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"Valor Nominal 

Unitário" 

significa o valor nominal unitário dos CRI, correspondente 

à R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão dos CRI. 

"Valor Inicial do 

Fundo de Despesas" 

significa o valor de R$ [•] ([•]). 

"Valor Mínimo do 

Fundo de Despesas" 

significa o equivalente ao valor necessário para o 

pagamento das despesas do Patrimônio Separado 

relativas a um período de 3 (três) meses. 

"Valor Nominal 

Unitário das 

Debêntures" 

significa o valor nominal unitário das Debêntures, conforme 

definido na Escritura de Emissão de Debêntures. 

"Valor Total da 

Emissão" 

significa, o valor total da Emissão que será de inicialmente 

R$ [•] ([•]) observado que a quantidade originalmente 

ofertada poderá ser aumentada em até 20% (vinte por 

cento) mediante o exercício total ou parcial da Opção de 

Lote Adicional, isto é, em até [•] ([•]) CRI, equivalente a 

R$[•] ([•]). 

"XP" significa a XP Investimentos Corretora de Câmbio, 

Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira 

integrante do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, n.º 

153, 5º e 8º andar, CEP 22440-033, inscrita no CNPJ/ME 

sob o n.º 02.332.886/0001-04. 

Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, não 

definidas no Termo de Securitização, terão o significado previsto acima; e (ii) o 

masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. 
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DOCUMENTOS INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR POR 

REFERÊNCIA  

As informações referentes à situação financeira da Emissora e outras informações a 

ela relativas, tais como histórico, atividades, estrutura organizacional, propriedades, 

plantas e equipamentos, composição do capital social, administração, recursos 

humanos, processos judiciais, administrativos e arbitrais e outras informações 

exigidas no Anexo III e Anexo III-A, ambos da Instrução CVM 400, incluindo também 

(i) a descrição dos negócios com empresas ou pessoas relacionadas com a 

Emissora, assim entendidos os negócios realizados com os respectivos 

Controladores, bem como empresas coligadas, sujeitas a Controle comum ou que 

integrem o mesmo grupo econômico da Emissora, e (ii) análise e comentários da 

administração sobre as demonstrações financeiras da Emissora, podem ser 

encontradas no Formulário de Referência da Emissora, elaborado nos termos da 

Resolução CVM 60 e da Resolução CVM 80, que se encontra disponível para 

consulta no seguinte website: www.gov.br/cvm (neste website, acessar " 

Regulados", clicar em ''Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)'', depois 

em "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM", 

buscar "Virgo Companhia de Securitização". Em seguida, clicar em "Virgo 

Companhia de Securitização", selecionar “Exibir Filtros e Pesquisa”, e 

posteriormente no campo “categoria” selecionar “FRE – Formulário de Referência”, 

e selecionar “Período” no campo “Período de Entrega”, e posteriormente preencher 

no campo “de:” a data de 31/12/2018 e preencher no campo “até:” a data da consulta. 

Em seguida, clicar em “consultar”. Procure pelo Formulário de Referência que será 

consultado. Na coluna “Ações”, clique no primeiro ícone (imagem: uma  lupa sobre 

um papel dobrado; descrição “visualizar o documento”) e, em seguida, clicar em 

“Salvar em PDF”. Certifique-se de que todos os campos estão selecionados e, por 

fim, clicar em “Gerar PDF” para fazer o download). 

As informações divulgadas pela Emissora acerca de seus resultados, as 

demonstrações financeiras – DFP, elaboradas em conformidade com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, a Lei das Sociedades por Ações, as normais 

internacionais de relatório (IFRS) emitidos pelo International Accounting Standards 

Board (IASB), as normas e regulamentos emitidos pela CVM, para os exercícios 

sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 podem ser 

encontradas no seguinte website: www.gov.br/cvm (neste website, acessar do 

"Regulados", clicar em ''Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)'', depois 

em "Companhias", posteriormente clicar em "Informações Periódicas e Eventuais 

Enviadas à CVM", buscar "Virgo Companhia de Securitização". Em seguida clicar 

em "Virgo Companhia de Securitização", selecionar “Exibir Filtros e Pesquisa”, e 

posteriormente no campo "categoria" selecionar “DFP – Demonstrações Financeiras 

Padronizadas", e selecionar “Período” no campo “Período de Entrega”, e 

posteriormente preencher no campo “de:” a data de 31/12/2018 e preencher no 

campo “até:” a data da consulta. Em seguida, clicar em “consultar”. Procure pela 

DFP que será consultada. Na coluna “Ações”, clique no primeiro ícone (imagem: uma 

lupa sobre um papel dobrado; descrição “visualizar o documento”) e, em seguida, 

clicar em “Salvar em PDF”, certifique-se de que todos os campos estão selecionados 
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e, por fim, clicar em “Gerar PDF” para fazer o download). selecionar “Todos”, depois 

clicar em “Gerar PDF”). 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO 

FUTURO 

Este Prospecto Preliminar inclui estimativas e projeções, inclusive na seção "Fatores de 

Risco", nas páginas [•] a [•] deste Prospecto Preliminar. 

As presentes estimativas e declarações estão baseadas, em grande parte, nas 

expectativas atuais e estimativas sobre eventos futuros e tendências que afetam ou 

podem potencialmente vir a afetar os negócios da Emissora e/ou da Devedora, sua 

condição financeira, seus resultados operacionais ou projeções. Embora as estimativas 

e declarações acerca do futuro encontrem-se baseadas em premissas razoáveis, tais 

estimativas e declarações estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições, e 

são feitas com base em informações atualmente disponíveis. 

As estimativas e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores, 

incluindo, mas não se limitando a: 

(i) conjuntura econômica e mercado imobiliário global e nacional; 

(ii) dificuldades técnicas nas suas atividades; 

(iii) alterações nos negócios da Emissora ou da Devedora; 

(iv) acontecimentos políticos, econômicos e sociais no Brasil e no exterior e outros 

fatores mencionados na Seção "Fatores de Risco" nas páginas [•] a [•] deste Prospecto 

Preliminar; 

(v) intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, 

tarifas ou ambiente regulatório no Brasil; 

(vi) alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, 

a inflação, taxas de juros, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do 

consumidor; 

(vii) capacidade de pagamento dos financiamentos contraídos pela Devedora e 

cumprimento de suas obrigações financeiras;  

(viii) capacidade da Devedora de contratar novos financiamentos e executar suas 

estratégias de expansão; e/ou 

(ix) outros fatores mencionados na Seção "Fatores de Risco" nas páginas [•] a [•] 

deste Prospecto Preliminar. 

As palavras "acredita", "pode", "poderá", "estima", "continua", "antecipa", "pretende", 

"espera" e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas. Tais estimativas 

referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não se pode assegurar 

que serão atualizadas ou revisadas em razão da disponibilização de novas informações, 

de eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Estas estimativas envolvem riscos e 

incertezas e não consistem em qualquer garantia de um desempenho futuro, sendo que 

os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser substancialmente diferentes das 

expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras, constantes neste 

Prospecto Preliminar.  
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Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca 

do futuro constantes deste Prospecto Preliminar podem não vir a ocorrer e, ainda, os 

resultados futuros e desempenho da Emissora e/ou da Devedora podem diferir 

substancialmente daqueles previstos em suas estimativas em razão, inclusive, dos 

fatores mencionados acima. 

Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e 

declarações futuras para tomar uma decisão de investimento nos CRI. 
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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SUMÁRIO DA OFERTA 

O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta e os CRI. 

Recomenda-se ao Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento nos CRI, a 

leitura cuidadosa deste Prospecto Preliminar, inclusive seus Anexos e do Termo de 

Securitização e, em especial, a seção ''Fatores de Risco'' nas páginas [•] a [•] deste 

Prospecto Preliminar. Para uma descrição mais detalhada da operação que dá origem 

aos Créditos Imobiliários, vide a seção ''Informações Relativas ao CRI e à Oferta'' na 

página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Emissora ou 

Securitizadora 

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade por 

ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São 

Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, 

CEP 04533-004 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

08.769.451/0001-08. 

Coordenador Líder BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do 

sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na 

cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º 

andares, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/ME 

sob n.º 17.298.092/0001-30. 

Coordenadores  Em conjunto, o Coordenador Líder, o BTG, Safra, UBS BB e 

a XP. 

Participantes 

Especiais 

As instituições financeiras autorizadas a operar no sistema 

brasileiro de distribuição de valores mobiliários que vierem a 

ser convidadas e contratadas pelos Coordenadores, por 

meio da celebração dos respectivos termos de adesão ao 

Contrato de Distribuição, para participar da Oferta apenas 

para o recebimento de ordens. 

Agente Fiduciário  OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A, sociedade por ações, com 

sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua 

Joaquim Floriano, n. º 1052, 13º andar, sala 132 (parte), 

CEP 04533-004 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

36.113.876/0004-34.  

O Agente Fiduciário poderá ser contatado por meio do Sr. 

Antônio Amaro e da Sra. Maria Carolina Abrantes Lodi de 

Oliveira, no endereço acima, no telefone (21) 3514-0000 e 
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no correio eletrônico: af.controles@oliveiratrust.com.br e 

af.assembleias@oliveiratrust.com.br. 

Nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º e 3º, da Resolução 

CVM 17, o Agente Fiduciário já atuou como agente 

fiduciário em outras emissões da Emissora, conforme 

descritas no Anexo VIII do Termo de Securitização e na 

Seção ''Agente Fiduciário'' na página [•] deste 

Prospecto. 

Instituição 

Custodiante 

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com sede 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto 

Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita 

no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88. 

Escriturador A instituição prestadora de serviços de escrituração dos CRI 

é o ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição 

financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 61.194.353/0001-64. 

Banco Liquidante O ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça 

Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, 

inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 60.701.190/0001 04. 

Número de Série e 

Emissão dos CRI 

A presente Emissão corresponde a 1ª (primeira) série da 39ª 

(trigésima nona) emissão de CRI da Emissora. 

Local de Emissão 

e Data de Emissão 

dos CRI 

A cidade de São Paulo, estado de São Paulo, sendo a Data 

de Emissão dos CRI, 15 de outubro de 2022. 

Valor Total da 

Emissão 

O valor total da emissão é de inicialmente, R$ [•] ([•]), 

observado que o valor nominal da totalidade dos CRI 

inicialmente ofertados, poderá ser aumentado mediante 

exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, isto é, 

em até [•] ([•]) CRI equivalente a R$ [•] ([•]), totalizando o 

montante de até R$ [•] ([•]). 

Quantidade de CRI Serão emitidos, inicialmente, [•] ([•]) de CRI. A quantidade 

de CRI poderá ser aumentada em função do exercício, total 

ou parcial, da Opção de Lote Adicional em até [•] ([•]) CRI, a 

mailto:af.controles@oliveiratrust.com.br
mailto:af.assembleias@oliveiratrust.com.br
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exclusivo critério da Devedora, que serão distribuídos sob o 

regime de melhores esforços de colocação pelos 

Coordenadores. 

Aplicar-se-ão aos CRI a serem emitidos no âmbito da Opção 

de Lote Adicional as mesmas condições e preço dos CRI 

inicialmente ofertados. 

Os CRI a serem, eventualmente, emitidos no âmbito do 

exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional 

passarão a ter as mesmas características dos CRI 

inicialmente ofertadas e passarão a integrar o conceito de 

"CRI", nos termos do Termo de Securitização. 

Distribuição Parcial Não será admitida a distribuição parcial dos CRI. 

Valor Nominal 

Unitário 

Os CRI terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil 

reais) na Data de Emissão dos CRI. 

Forma e 

Comprovação de 

Titularidade 

Os CRI serão emitidos sob a forma nominativa e escritural. 

Serão reconhecidos como comprovante de titularidade: (a) 

o extrato de posição de custódia expedido pela B3, 

conforme os CRI estejam eletronicamente custodiados na 

B3, em nome do respectivo titular dos CRI; ou (b) o extrato 

emitido pelo Escriturador, a partir de informações que lhe 

forem prestadas com base na posição de custódia eletrônica 

constante da B3.  

Preço de 

Integralização 

O preço de integralização dos CRI será o correspondente (i) 

ao Valor Nominal Unitário dos CRI na primeira Data de 

Integralização dos CRI, ou (ii) ao Valor Nominal Unitário 

acrescido da Remuneração, calculados desde a primeira 

Data de Integralização dos CRI ou Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI imediatamente anterior (conforme o 

caso), até a data de sua efetiva integralização. 

Os CRI poderão ser subscritos com ágio ou deságio, 

conforme definido no ato de subscrição dos CRI, desde que 

seja aplicado de forma igualitária à totalidade dos CRI em 

cada Data de Integralização dos CRI, sendo certo que o ágio 

ou o deságio, conforme o caso, serão aplicados em função 

de condições objetivas de mercado, incluindo, mas não se 

limitando a: (a) alteração nas taxas de juros dos títulos do 

tesouro nacional; ou (b) alteração no IPCA; sendo certo que 

o preço da Oferta será único e, portanto, eventual ágio ou 

deságio deverá ser aplicado à totalidade dos CRI 
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integralizados em cada Data de Integralização dos CRI, nos 

termos do artigo 23 da Instrução CVM 400. 

Subscrição e 

Integralização dos 

CRI 

Os CRI serão subscritos no mercado primário e 

integralizados pelo Preço de Integralização, sendo a 

integralização dos CRI realizada à vista, em moeda corrente 

nacional, no ato da subscrição, pelos Investidores 

Profissionais, de acordo com os procedimentos da B3: (i) 

nos termos do respectivo Pedido de Reserva ou intenções 

de investimento; e (ii) para prover recursos a serem 

destinados pela Emissora conforme o disposto no Termo de 

Securitização. 

Os CRI poderão ser subscritos com ágio ou deságio, 

conforme definido no ato de subscrição dos CRI, desde que 

seja aplicado de forma igualitária à totalidade dos CRI em 

cada Data de Integralização dos CRI, sendo certo que o ágio 

ou o deságio, conforme o caso, serão aplicados em função 

de condições objetivas de mercado, incluindo, mas não se 

limitando a: (a) alteração nas taxas de juros dos títulos do 

tesouro nacional; ou (b) alteração no IPCA; sendo certo que 

o preço da Oferta será único e, portanto, eventual ágio ou 

deságio deverá ser aplicado à totalidade dos CRI 

integralizados em cada Data de Integralização dos CRI, nos 

termos do artigo 23 da Instrução CVM 400. 

Locais e Método de 

Pagamento 

Os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os 

procedimentos adotados pela B3. Caso por qualquer razão, 

a qualquer tempo, os CRI não estejam custodiados na B3, 

em qualquer Data de Pagamento da Remuneração dos CRI, 

ou de amortização do Valor Nominal Unitário dos CRI, a 

Emissora deixará, na Conta do Patrimônio Separado, o 

respectivo pagamento à disposição do respectivo Titular dos 

CRI. Nesta hipótese, a partir da respectiva data de 

pagamento, não haverá qualquer tipo de atualização ou 

remuneração sobre o valor colocado à disposição do Titular 

dos CRI na sede da Emissora. 

Lotes Máximos ou 

Mínimos 

Não haverá fixação de lotes máximos ou mínimos. 

Garantias Não serão constituídas garantias específicas, reais ou 

pessoais, sobre os CRI ou sobre as Debêntures. Os CRI e 

as Debêntures não contarão com garantia flutuante da 

Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito 
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integrante de seu patrimônio, que não componha o 

Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as 

obrigações assumidas no âmbito do Termo de 

Securitização. 

Regime Fiduciário O regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os 

Créditos Imobiliários, a CCI, o Fundo de Despesas e a Conta 

do Patrimônio Separado, na forma do artigo 24 e seguintes 

da Lei nº 14.430, com a consequente constituição do 

Patrimônio Separado. 

Coobrigação da 

Emissora 

Não haverá coobrigação da Emissora para o pagamento dos 

CRI. 

Prazo e Data de 

Vencimento dos CRI 

[•] ([•]) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, 

portanto, em [•] de [•] de 20[•], ressalvadas as hipóteses de 

resgate antecipado total dos CRI previstas no Termo de 

Securitização e neste Prospecto Preliminar. 

Atualização 

Monetária dos CRI 

O Valor Nominal Unitário dos CRI, ou o saldo do Valor 

Nominal Unitário dos CRI, conforme o caso, será atualizado 

mensalmente pela variação acumulada do IPCA, apurado e 

divulgado mensalmente pelo IBGE, desde a primeira Data 

de Integralização dos CRI (inclusive) até a data do seu 

efetivo pagamento (exclusive), sendo o produto da 

Atualização Monetária automaticamente incorporado ao 

Valor Nominal Unitário dos CRI ou ao saldo do Valor 

Nominal Unitário dos CRI, conforme o caso, sendo que a 

atualização monetária será calculada conforme fórmula 

descrita no Termo de Securitização e na página [•] deste 

Prospecto. 

Remuneração dos 

CRI 

A partir da primeira Data de Integralização dos CRI, sobre 

o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI incidirão juros 

remuneratórios correspondentes a um determinado 

percentual ao ano, calculados de forma exponencial e 

cumulativa pro rata temporis, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis, decorridos desde a primeira 

Data de Integralização dos CRI ou a Data de Pagamento 

da Remuneração dos CRI (conforme definido abaixo) 

imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 

efetivo pagamento, a ser definido no Procedimento de 

Bookbuilding, sendo a maior entre: (i) a cotação indicativa 

divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de 
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computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna 

de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com 

vencimento em 2032, a ser apurada no fechamento do 

Procedimento de Bookbuilding, acrescida 

exponencialmente de 0,3% (três décimos por cento) ao 

ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou 

(ii) 5,95% (cinco inteiros e noventa e cinco centésimos por 

cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 

Úteis. 

A Remuneração dos CRI será calculada conforme fórmula 

descrita no Termo de Securitização e neste Prospecto 

Preliminar. Para mais informações acerca da 

Remuneração dos CRI veja a seção ''Informações 

Relativas aos CRI e à Oferta – Remuneração'' na página 

[•] deste Prospecto Preliminar. 

Data de Pagamento 

da Remuneração dos 

CRI 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 

antecipado dos CRI, o pagamento da Remuneração dos CRI 

ocorrerá semestralmente, conforme tabela constante do 

Anexo I ao Termo de Securitização, sendo o primeiro 

pagamento em 15 de abril de 2023 e o último na Data de 

Vencimento dos CRI. 

Amortização 

Programada dos CRI 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 

antecipado dos CRI, nos termos previstos no Termo de 

Securitização, o Valor Nominal Unitário dos CRI será 

amortizado anualmente, observado o período de carência 

de 8 (oito) anos, sendo o primeiro pagamento devido em 

15 de outubro de 2030 e o último na Data de Vencimento 

dos CRI, de acordo com a tabela constante do Anexo I do 

Termo de Securitização e na seção ''Resumo das Principais 

Características da Oferta - Amortização Programada dos 

CRI'' deste Prospecto Preliminar. 

Amortização 

Extraordinária dos 

CRI 

A Emissora deverá promover a amortização antecipada dos 

CRI, limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor 

Nominal Unitário dos CRI, caso a Devedora exerça a 

faculdade a partir de 15 de outubro de 2026, a seu exclusivo 

critério e independentemente da vontade da Securitizadora 

e, consequentemente, dos titulares dos CRI, de realizar a 

amortização antecipada das Debêntures. 

Para mais informações acerca da Amortização 

Extraordinária dos CRI veja a seção “Informações 

Relativas aos CRI e à Oferta – Amortização 

http://www.anbima.com.br/
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Extraordinária dos CRI” na página [•] do Prospecto 

Preliminar. 

Resgate Antecipado 

Obrigatório dos CRI  

A Emissora deverá realizar o resgate antecipado obrigatório 

total dos CRI, de forma unilateral, seguindo os 

procedimentos operacionais da B3, na ocorrência: (i) do 

Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures; (ii) de 

Resgate Antecipado Total por Alteração de Tributos das 

Debêntures; (iii) do Resgate Antecipado por 

Indisponibilidade do IPCA das Debêntures; (iv) da 

declaração de vencimento antecipado das Debêntures, 

observados os procedimentos relacionados aos Eventos de 

Inadimplemento; e (v) da adesão de Titulares dos CRI à 

Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI. 

Para mais informações acerca do Resgate Antecipado 

Obrigatório dos CRI veja a seção ''Informações 

Relativas aos CRI e à Oferta – Resgate Antecipado 

Obrigatório dos CRI" na página [•] deste Prospecto e o 

fator de risco “Os CRI poderão ser objeto de Resgate 

Antecipado Obrigatório dos CRI, nos termos previstos 

no Termo de Securitização, o que poderá impactar de 

maneira adversa na liquidez dos CRI no mercado 

secundário” na página [•]. 

Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado 

dos CRI  

A Emissora deverá, obrigatoriamente, de forma irrevogável 

e irretratável, a qualquer momento, realizar Oferta 

Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI, caso a 

Devedora realize Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 

das Debêntures. A Oferta Facultativa de Resgate 

Antecipado dos CRI deverá refletir os mesmos termos e 

condições estabelecidos para a Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado das Debêntures e será 

operacionalizada observado o previsto no Termo de 

Securitização. 

Para mais informações acerca da Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado dos CRI veja a seção “'Informações 

Relativas aos CRI e à Oferta – Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado dos CRI" na página [•] deste 

Prospecto e o fator de risco “Os CRI poderão ser objeto 

de Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI, nos termos 

previstos no Termo de Securitização, o que poderá 

impactar de maneira adversa na liquidez dos CRI no 

mercado secundário” na página [•]. 
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Resgate Antecipado 

Facultativo das 

Debêntures  

Nos termos da Cláusula 6.1 da Escritura de Emissão de 

Debêntures, a Devedora poderá, voluntariamente, realizar o 

resgate antecipado da totalidade das Debêntures, a partir de 

15 de outubro de 2026 (“Resgate Antecipado Facultativo das 

Debêntures”). 

Para mais informações acerca do Resgate Antecipado 

Facultativo das Debêntures veja a seção 

“Características Gerais dos Créditos Imobiliários – 

Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures" na 

página [•] deste Prospecto e o fator de risco “Os CRI 

poderão ser objeto de Resgate Antecipado Obrigatório 

dos CRI, nos termos previstos no Termo de 

Securitização, o que poderá impactar de maneira 

adversa na liquidez dos CRI no mercado secundário” na 

página [•]. 

Resgate Antecipado 

por Indisponibilidade 

do IPCA  

Nos termos da Cláusula 6.2 da Escritura de Emissão de 

Debêntures, a Devedora deverá realizar o resgate 

antecipado da totalidade das Debêntures, caso haja 

indisponibilidade do IPCA, sem que haja acordo sobre o 

novo índice na Assembleia Geral dos Titulares dos CRI ou 

em caso de ausência de quórum de instalação e/ou 

deliberação na respectiva assembleia geral de titulares dos 

CRI (“Resgate Antecipado por Indisponibilidade do IPCA”). 

Para mais informações acerca do Resgate Antecipado 

por Indisponibilidade do IPCA veja a seção 

“Características Gerais dos Créditos Imobiliários - 

Resgate Antecipado por Indisponibilidade do IPCA" na 

página [•] deste Prospecto e o fator de risco “Os CRI 

poderão ser objeto de Resgate Antecipado Obrigatório 

dos CRI, nos termos previstos no Termo de 

Securitização, o que poderá impactar de maneira 

adversa na liquidez dos CRI no mercado secundário” na 

página [•]. 

Resgate Antecipado 

Total por Alteração 

de Tributos das 

Debêntures  

Nos termos da Cláusula 6.3 da Escritura de Emissão de 

Debêntures, caso sejam aplicados tributos que decorram de 

fatos que não sejam imputáveis à Devedora, a Devedora 

poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, realizar 

o resgate antecipado da totalidade das Debêntures. 

Para mais informações acerca do Resgate Antecipado 

Total por Alteração de Tributos das Debêntures veja a 

seção ''Características Gerais dos Créditos Imobiliários 
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– Resgate Antecipado Total por Alteração de Tributos 

das Debêntures" na página [•] deste Prospecto e o fator 

de risco “Os CRI poderão ser objeto de Resgate 

Antecipado Obrigatório dos CRI, nos termos previstos 

no Termo de Securitização, o que poderá impactar de 

maneira adversa na liquidez dos CRI no mercado 

secundário” na página [•]. 

Vencimento 

Antecipado 

Automático das 

Debêntures  

Na ocorrência de qualquer das hipóteses de Eventos de 

Inadimplemento não sanados dentro dos prazos de cura 

previstos nos itens “(i)”, “(ii)”, “(iv)” e “(xi)” e “(xviii)”, da 

Cláusula 7.1. da Escritura de Emissão de Debêntures e da 

Cláusula 7.6. do Termo de Securitização, as obrigações 

decorrentes das Debêntures tornar-se-ão automaticamente 

vencidas, independentemente de aviso ou notificação, 

judicial ou extrajudicial. 

Para mais informações acerca do Vencimento 

Antecipado Automático das Debêntures veja a seção 

''Características Gerais dos Créditos Imobiliários – 

Vencimento Antecipado das Debêntures" na página [•] 

deste Prospecto e o fator de risco “Os CRI poderão ser 

objeto de Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI, nos 

termos previstos no Termo de Securitização, o que 

poderá impactar de maneira adversa na liquidez dos 

CRI no mercado secundário” na página [•]. 

Vencimento 

Antecipado Não 

Automático das 

Debêntures  

Adicionalmente, tão logo a Emissora tome ciência da 

ocorrência de qualquer um dos Eventos de Inadimplemento, 

com exceção dos itens “(i)”, “(ii)”, “(iv)” e “(xi)” e “(xviii)” da 

Cláusula 7.1. da Escritura de Emissão de Debêntures e da 

Cláusula 7.6. do Termo de Securitização, a Emissora 

deverá, em até 2 (dois) Dias Úteis da data em que tomar 

ciência da ocorrência do referido evento, convocar uma 

Assembleia Geral, para deliberar acerca da não declaração 

do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 

Debêntures e o consequente resgate antecipado dos CRI 

nos termos previstos no Termo de Securitização e 

observado o quórum previsto na Cláusula 17.9. do Termo 

de Securitização para deliberar sobre o vencimento 

antecipado das Debêntures, observado ainda o disposto na 

Cláusula [•] do Termo de Securitização. 

Para mais informações acerca Vencimento Antecipado 

Não Automático das Debêntures veja a seção 

''Características Gerais dos Créditos Imobiliários – 
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Vencimento Antecipado das Debêntures" na página [•] 

deste Prospecto e o fator de risco “Os CRI poderão ser 

objeto de Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI, nos 

termos previstos no Termo de Securitização, o que 

poderá impactar de maneira adversa na liquidez dos CRI 

no mercado secundário” na página [•]. 

Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado 

das Debêntures  

Nos termos da Cláusula 6.4. da Escritura de Emissão de 

Debêntures, a Devedora poderá, a seu exclusivo critério, 

realizar, a qualquer momento, oferta facultativa de resgate 

antecipado da totalidade das Debêntures, com o 

consequente cancelamento das Debêntures que venham a 

ser resgatadas, que será endereçada à Emissora, de 

acordo com os termos e condições previstos na Cláusula 

7.7. do Termo de Securitização e no Prospecto Preliminar. 

Para mais informações acerca da Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado das Debêntures veja a seção 

“Características Gerais dos Créditos Imobiliários – 

Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das 

Debêntures" na página [•] deste Prospecto e o fator de 

risco “Os CRI poderão ser objeto de Resgate 

Antecipado Obrigatório dos CRI, nos termos previstos 

no Termo de Securitização, o que poderá impactar de 

maneira adversa na liquidez dos CRI no mercado 

secundário” na página [•]. 

Depósito para 

Distribuição, 

Negociação, 

Custódia Eletrônica e 

Liquidação 

Financeira 

os CRI serão depositados para (a) distribuição no mercado 

primário, por meio do MDA, administrado e operacionalizado 

pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por 

meio da B3; e (b) negociação no mercado secundário por 

meio do CETIP21, administrado de operacionalizado pela 

B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e a 

custódia eletrônica dos CRI realizada por meio da B3. 

Forma de 

Distribuição dos CRI 

Os CRI serão objeto de distribuição pública, sob o regime de 

garantia firme de colocação para o valor de R$ [•] ([•]), 

equivalente a [•] ([•]) CRI, nos termos do Termo de 

Securitização, do Contrato de Distribuição, da Instrução 

CVM 400, da Resolução CVM 60 e das demais disposições 

legais e regulamentares aplicáveis, observada a 

possibilidade de exercício da Opção de Lote Adicional, total 

ou parcial, correspondente a R$ [•] ([•]), que serão 

distribuídos sob o regime de melhores esforços de 
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colocação pelos Coordenadores, de forma individual e não 

solidária. 

O cumprimento pelos Coordenadores das obrigações 

assumidas nos termos do Contrato de Distribuição, que 

inclui a prestação da garantia firme, é condicionado à 

satisfação, até a data da concessão do registro da Oferta 

pela CVM, das condições precedentes. Na hipótese do não 

atendimento de uma ou mais condições precedentes, os 

Coordenadores poderão, individualmente, decidir pela não 

continuidade da Oferta. Caso os Coordenadores decidam 

pela não continuidade da Oferta, a Emissão não será 

efetivada e não produzirá efeitos com relação a qualquer 

das Partes, com o consequente cancelamento da Oferta, 

observado o disposto no § 4º do artigo 19 da Instrução CVM 

400. Caso, por qualquer motivo, não haja o exercício da 

garantia firme em decorrência do não atendimento a 

qualquer das condições precedentes, tal fato se configurará 

como modificação da Oferta, nos termos do artigo 25 a da 

Instrução CVM 400. 

O Itaú BBA poderá designar o Itaú Unibanco S.A., como 

responsável, para os devidos fins e efeitos, pelo 

cumprimento da garantia firme assumida pelo 

Coordenador Líder, desde que cumpridas as condições 

precedentes previstas no Contrato de Distribuição. 

Sem prejuízo de suas obrigações ora dispostas, a XP 

poderá ceder seus direitos e obrigações para qualquer 

afiliada, mediante simples envio de comunicação escrita, 

incluindo por meio de correio eletrônico à Devedora, sem 

necessidade de qualquer aprovação. Ocorrida tal 

designação, em função de tal assunção de 

responsabilidade, a parcela do comissionamento devido 

pela Devedora à XP a título de prêmio de garantia firme, 

será devida e paga diretamente à afiliada da XP 

designada, contra a apresentação de fatura, nota ou recibo 

específicos. 

O UBS BB poderá designar o BB-Banco de Investimento 

S.A., instituição financeira com endereço na Cidade de 

São Paulo, na Av. Paulista, 1230 - 9° andar, Bela Vista, 

CEP 01310-901, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 

24.933.830/0001-30 (“BB BI”), como responsável, para os 

devidos fins e efeitos, pelo cumprimento da garantia firme 

assumida pelo UBS BB, desde que cumpridas as 
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condições precedentes previstas no Contrato de 

Distribuição. 

Tendo em vista o princípio da irrevogabilidade da oferta 

previsto no artigo 22 da Instrução CVM 400, para a efetiva 

implementação de qualquer evento de resilição voluntária 

ou resilição involuntária do Contrato de Distribuição, que 

tem como consequência a revogação da Oferta, um pleito 

de revogação da Oferta deve ser previamente submetido à 

CVM, nos termos do artigo 25 da Instrução CVM 400, 

motivado pela ocorrência de alteração substancial, 

posterior e imprevisível que acarretem o aumento 

relevante dos riscos assumidos pelo ofertante e inerentes 

à própria Oferta, sendo certo que somente será 

implementada a resilição voluntária ou resilição 

involuntária, conforme o caso, caso haja aprovação da 

CVM do pleito da revogação. 

Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução 

CVM 400, caso a garantia firme de colocação seja exercida 

pelos Coordenadores, no montante estipulado no Contrato 

de Distribuição, os CRI adquiridos poderão ser revendidos 

no mercado secundário por meio do CETIP21 por valor 

acima ou abaixo do seu Valor Nominal Unitário, sem 

qualquer restrição portanto à sua negociação, considerando 

a revenda após a divulgação do Anúncio de Encerramento. 

A revenda dos CRI deverá ser efetuada respeitada a 

regulamentação aplicável.  

Para mais informações sobre a Forma de Distribuição 

dos CRI e o regime de colocação dos CRI, veja a seção 

''Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e 

Liquidação da Oferta'', na página [•] deste Prospecto. 

Plano de Distribuição  Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os 

Coordenadores realizarão a Oferta conforme o plano de 

distribuição adotado em conformidade com o disposto no 

artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, os quais 

levarão em consideração as relações com clientes e outras 

considerações de natureza comercial ou estratégica dos 

Coordenadores e da Emissora, os quais assegurarão (i) que 

o tratamento conferido aos Investidores da Oferta seja justo 

e equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perfil de 

risco do público alvo da Oferta, e (iii) que os representantes 

das Instituições Participantes da Oferta recebam 

previamente exemplares (a) do Prospecto Preliminar, o qual 

incorpora por referência o Formulário de Referência, 
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elaborado nos termos da Resolução CVM 80, 

disponibilizado nesta data, nos termos do artigo 54-A da 

Instrução CVM 400, e (b) do Prospecto Definitivo, o qual 

incorpora por referência o Formulário de Referência, a ser 

disponibilizado ao mercado quando da divulgação do 

Anúncio de Início, nos termos do artigo 54-A da Instrução 

CVM 400, para leitura obrigatória e que suas dúvidas 

possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelos 

Coordenadores.  

Para mais informações acerca do Plano de Distribuição, 

veja a seção ''Plano de Distribuição, Regime de 

Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta'' na página [•] 

deste Prospecto. 

Procedimentos da 

Oferta 

Observadas as condições previstas no Contrato de 

Distribuição, a Oferta terá início após: (i) a concessão do 

registro da Oferta pela CVM; (ii) a divulgação do Anúncio 

de Início, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400; 

e (iii) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos 

Investidores.  

Anteriormente à concessão, pela CVM, do registro da 

Oferta, os Coordenadores disponibilizaram ao público o 

Prospecto Preliminar, precedido da divulgação do Aviso ao 

Mercado. 

Após a divulgação do Aviso ao Mercado e a 

disponibilização do Prospecto Preliminar, nos termos dos 

artigos 53 e 54-A da Instrução CVM 400, os 

Coordenadores poderão realizar apresentações a 

potenciais investidores (roadshow e/ou apresentações 

individuais) sobre os CRI e a Oferta. Os materiais 

publicitários e os documentos de suporte que os 

Coordenadores pretendam utilizar em tais apresentações 

aos Investidores deverão ser encaminhados à CVM em 1 

(um) Dia Útil após a sua utilização, nos termos da Instrução 

CVM 400, da Deliberação CVM nº 818, de 30 de abril de 

2019, e demais regulamentação aplicável, sendo certo que 

a sua utilização somente ocorrerá concomitantemente ou 

após a divulgação e apresentação do Prospecto Preliminar 

à CVM.  

O prazo máximo para colocação dos CRI é de 6 (seis) 

meses contados da data de divulgação do Anúncio de 

Início, nos termos da Instrução CVM 400, ou até a data e 
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divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer 

primeiro.  

Para fins de recebimento dos Pedidos de Reserva, será 

considerado, como “Período de Reserva”, o período 

descrito no cronograma estimado da Oferta constante no 

Prospecto Preliminar e no Aviso ao Mercado, observadas 

as limitações aplicáveis aos Investidores que sejam 

Pessoas Vinculadas. 

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de 

investimento, organizado pelos Coordenadores, nos 

termos do artigo 23, parágrafo 1°, e dos artigos 44 e 45 da 

Instrução CVM 400, com recebimento de reservas, sem 

lotes mínimos ou máximos, junto aos Investidores, para 

definição (a) do volume final da Emissão dos CRI, 

considerando a eventual emissão de CRI em razão do 

exercício, parcial ou total, da Opção de Lote Adicional, e, 

consequentemente, do volume final das Debêntures; (b) 

da quantidade de CRI a ser efetivamente emitida e, 

consequentemente, a quantidade de Debêntures a ser 

efetivamente emitida; e (c) da taxa final da Remuneração 

dos CRI, e, consequentemente, da taxa final da 

remuneração das Debêntures (“Procedimento de 

Bookbuilding”). Dessa forma, nos termos do artigo 23, 

parágrafo 1º, da Instrução CVM 400, a determinação a ser 

realizada no Procedimento de Bookbuilding será presidida 

por critérios objetivos, conforme descritos no parágrafo 

abaixo. O resultado do Procedimento de Bookbuilding será 

divulgado nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da 

Instrução CVM 400, bem como constará no Termo de 

Securitização, não sendo necessária qualquer aprovação 

societária adicional por parte da Emissora. 

Nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, da Instrução CVM 

400, os critérios objetivos que presidirão o Procedimento 

de Bookbuilding para a fixação da Remuneração dos CRI 

serão os seguintes: (i) foram estabelecidas taxas máximas 

para a Remuneração dos CRI no Prospecto Preliminar e 

neste Aviso ao Mercado; (ii) no âmbito da Oferta, os 

Investidores poderão indicar, na respectiva intenção de 

investimento ou Pedido de Reserva, um percentual mínimo 

de Remuneração dos CRI; e (iii) serão atendidos os 

Pedidos de Reserva e as intenções de investimento que 

indicarem as menores taxas de Remuneração dos CRI, 

adicionando-se os Pedidos de Reserva e as intenções de 
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investimento que indicarem taxas superiores até atingir as 

taxas finais definidas no Procedimento de Bookbuilding. 

Para fins do Procedimento de Bookbuilding, o Investidor 

interessado em subscrever os CRI deverá identificar, no 

âmbito do respectivo Pedido de Reserva ou intenção de 

investimento, se a sua participação na Oferta está 

condicionada à definição de percentual mínimo de 

Remuneração dos CRI mediante a indicação de percentual 

da taxa de Remuneração dos CRI.  

No Procedimento de Bookbuilding, serão atendidos os 

Pedidos de Reserva e as intenções de investimento que 

indicarem as menores taxas de Remuneração dos CRI, 

adicionando-se os Pedidos de Reserva e as intenções de 

investimento que indicarem taxas superiores até que seja 

atingida a taxa final de Remuneração dos CRI definida no 

Procedimento de Bookbuilding, a qual consistirá na 

Remuneração dos CRI a ser aplicável a todos os 

Investidores. 

Observado o disposto acima, caso o percentual apurado 

no Procedimento de Bookbuilding para a respectiva taxa 

de Remuneração dos CRI seja inferior ao percentual 

mínimo apontado no Pedido de Reserva ou intenção de 

investimento como condicionante de participação na 

Oferta, nos termos acima previstos, o respectivo Pedido de 

Reserva ou intenção de investimento será cancelado pelos 

Coordenadores ou pelo Participante Especial que tenha 

recebido referida ordem, conforme o caso. 

Até a data de realização do Procedimento de Bookbuilding, 

os Participantes Especiais realizarão procedimento de 

consolidação de todos os Pedidos de Reserva recebidos 

até tal data e os enviarão de maneira já consolidada aos 

Coordenadores.  

Caso, na data do Procedimento de Bookbuilding, seja 

verificada demanda superior ao Valor Total da Emissão, 

haverá rateio a ser operacionalizado pelos 

Coordenadores, sendo atendidos os Pedidos de Reserva 

e as intenções de investimento que indicaram a menor 

taxa, adicionando-se os Pedidos de Reserva e as 

intenções de investimento que indicaram taxas superiores 

até atingir a taxa definida no Procedimento de 

Bookbuilding, sendo que todas as ordens admitidas que 

indicaram a taxa definida no Procedimento de 

Bookbuilding serão rateadas entre os Investidores 
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proporcionalmente ao montante de CRI indicado nos 

respectivos Pedidos de Reserva e intenções de 

investimento, independentemente de quando foi recebido 

o Pedido de Reserva ou a intenção de investimento, sendo 

desconsideradas quaisquer frações de CRI. 

Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, 

exceto nas hipóteses de identificação de divergência 

relevante entre as informações constantes do Prospecto 

Definitivo e do Prospecto Preliminar que alterem 

substancialmente o risco assumido pelo Investidor, ou a 

sua decisão de investimento, nos termos do parágrafo 4º 

do artigo 45 da Instrução CVM 400. 

Nos termos da Resolução da CVM nº 27, de 8 de abril de 

2021, conforme alterada (“Resolução CVM 27”), no caso 

de a reserva antecipada efetuada pelo referido Investidor 

vir a ser efetivamente alocada no contexto da Oferta, o 

Pedido de Reserva ou intenção de investimento 

preenchido por referido Investidor passará a ser o 

documento de aceitação de que trata a Resolução CVM 

27, por meio do qual referido Investidor aceitou participar 

da Oferta e subscrever e integralizar os CRI que vierem a 

ser a ele alocados. Para os fins da Resolução CVM 27, o 

Pedido de Reserva será considerado como documento de 

aceitação da Oferta, inclusive para os Investidores 

pessoas físicas que participarão da Oferta, os quais 

obrigatoriamente formalizarão suas intenções de 

investimento por meio de Pedido de Reserva, em 

atendimento ao disposto na Resolução CVM 27. 

Conforme dispõe a Resolução CVM 27, a subscrição dos 

CRI deverá ser formalizada mediante ato de aceitação da 

Oferta pelo Investidor, o qual deverá estar de acordo com 

o disposto na referida resolução, conforme aplicável. 

As Instituições Participantes da Oferta recomendarão aos 

Investidores interessados na realização dos Pedidos de 

Reserva ou das intenções de investimento, conforme 

aplicável, que (i) leiam cuidadosamente os termos e 

condições estipulados no Pedido de Reserva ou intenção 

de investimento, especialmente os procedimentos relativos 

à liquidação da Oferta, o Termo de Securitização e as 

informações constantes do Prospecto Preliminar, 

especialmente na seção “Fatores de Risco”, que trata, 

dentre outros, sobre os riscos aos quais a Oferta está 

exposta, bem como o formulário de referência e as 
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demonstrações financeiras da Emissora, respectivas notas 

explicativas e parecer dos auditores independentes, 

incluídos no Prospecto Preliminar, por referência; (ii) 

verifiquem com a Instituição Participante da Oferta de sua 

preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva ou 

a sua intenção de investimento, conforme aplicável, a 

necessidade de manutenção de recursos em conta 

corrente ou conta de investimento nele aberta e/ou 

mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva ou 

intenção de investimento; e (iii) entrem em contato com a 

Instituição Participante da Oferta escolhida para obter 

informações mais detalhadas acerca dos prazos 

estabelecidos para a realização do Pedido de Reserva ou 

intenção de investimento ou, se for o caso, para a 

realização do cadastro na Instituição Participante da 

Oferta, tendo em vista os procedimentos operacionais 

adotados por cada Instituição Participante da Oferta. 

Uma vez encerrada a Oferta, os Coordenadores divulgarão 

o resultado da Oferta mediante publicação do anúncio de 

encerramento da Oferta, nos termos do artigo 29 da 

Instrução CVM 400 (“Anúncio de Encerramento”). 

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DO PLANO DE 

DISTRIBUIÇÃO, VEJA A SEÇÃO “PLANO DE 

DISTRIBUIÇÃO, REGIME DE COLOCAÇÃO DOS CRI E 

LIQUIDAÇÃO DA OFERTA” NA PÁGINA [•] DO 

PROSPECTO PRELIMINAR. 

Público-alvo da 

Oferta 

Os CRI serão distribuídos publicamente a investidores, 

pessoas físicas ou jurídicas, fundos de investimentos, ou 

quaisquer outros veículos de investimento que possam 

investir em certificados de recebíveis imobiliários, desde que 

se enquadrem no conceito de Investidor Qualificado ou 

Investidor Profissional. 

Procedimento de 

Bookbuilding 

O procedimento de coleta de intenções de investimento dos 

CRI, organizado pelos Coordenadores, nos termos do artigo 

23, parágrafos 1º e 2º, e dos artigos 44 e 45 da Instrução 

CVM 400, com recebimento de reservas, inexistindo lotes 

máximos ou mínimos, o qual definiu (i) a taxa final para a 

remuneração dos CRI e, consequentemente, para a 

remuneração das Debêntures; e (ii) o montante final dos CRI 

e, consequentemente, das Debêntures emitidas, 
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considerando a eventual emissão dos CRI em razão do 

exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional. 

Caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de 

demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade dos CRI 

inicialmente ofertada (sem considerar os CRI objeto de 

exercício da Opção de Lote Adicional), não será permitida a 

colocação de CRI perante Pessoas Vinculadas, devendo os 

Pedidos de Reserva e as intenções de investimento 

realizadas por Investidores da Oferta que sejam Pessoas 

Vinculadas ser automaticamente canceladas, nos termos do 

artigo 55 da Instrução CVM 400. 

Na hipótese de excesso de demanda superior em 1/3 (um 

terço) à quantidade dos CRI inicialmente ofertada, 

correspondente a R$ [•] ([•]), e consequente cancelamento 

de intenções de investimento ou Pedidos de Reserva 

realizados por Investidores que sejam considerados 

Pessoas Vinculadas, nos termos acima previstos, as ordens 

dos Investidores considerados Pessoas Vinculadas serão 

consideradas para fins da formação da taxa final de 

Remuneração dos CRI.  

Adicionalmente, cumpre esclarecer que a formação da taxa 

final de Remuneração dos CRI levará em consideração, no 

mínimo, o volume base da Oferta, correspondente a R$ [•] 

([•]) (ou seja, sem considerar eventual emissão dos CRI 

decorrente do exercício, total ou parcial, da Opção de Lote 

Adicional). Uma vez verificada a taxa de Remuneração dos 

CRI levando em consideração, no mínimo, o volume base 

da Oferta, tal taxa será aplicável aos CRI eventualmente 

emitidos no âmbito do eventual exercício, total ou parcial, da 

Opção de Lote Adicional. 

Entretanto, caso não haja excesso de demanda superior em 

1/3 (um terço) dos CRI inicialmente ofertados (sem 

considerar os CRI objeto de exercício da Opção de Lote 

Adicional) objeto da Oferta, será permitida a colocação de 

CRI perante Pessoas Vinculadas, até o percentual de 100% 

(cem por cento) do Valor Total da Emissão, nos termos do 

artigo 55 da Instrução CVM 400.  

Ainda que ocorra o cancelamento de intenções de 

investimento ou Pedidos de Reserva realizados por 

Investidores que sejam Pessoas Vinculadas nos termos 

acima previstos, eles serão considerados para fins da 

formação da taxa final de Remuneração dos CRI. 
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Os Investidores devem estar cientes de que a participação 

de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding 

poderá impactar adversamente a formação da taxa final de 

Remuneração dos CRI, e o investimento nos CRI por 

Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez dos CRI no 

mercado secundário.  

A alocação e efetiva subscrição dos CRI, após a conclusão 

do Procedimento de Bookbuilding, ocorrerá após o registro 

da Oferta de acordo com o cronograma indicativo constante 

na página [•] deste Prospecto. 

Para mais informações acerca do Procedimento de 

Bookbuilding veja a seção ''Plano de distribuição, 

regime de colocação dos CRI e liquidação da oferta'' na 

página [•] deste Prospecto. A PARTICIPAÇÃO DE 

INVESTIDORES QUE SEJAM CONSIDERADOS 

PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE 

BOOKBUILDING PODE AFETAR ADVERSAMENTE A 

FORMAÇÃO DA TAXA DE REMUNERAÇÃO E PODERÁ 

AFERTAR A LIQUIDEZ DOS CRI. PARA MAIORES 

INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE 

PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE 

BOOKBUILDING, VEJA A SEÇÃO ''FATORES DE 

RISCO'', EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO ''A 

PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM 

PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE 

BOOKBUILDING PODERÁ IMPACTAR ADVERSAMENTE 

A FORMAÇÃO DA TAXA FINAL DE REMUNERAÇÃO 

DOS CRI, E O INVESTIMENTO NOS CRI POR 

INVESTIDORES INSTITUCIONAIS QUE SEJAM 

PESSOAS VINCULADAS PODERÁ PROMOVER 

REDUÇÃO DA LIQUIDEZ DOS CRI NO MERCADO 

SECUNDÁRIO'', NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO. 

Pessoas Vinculadas 

e Excesso de 

Demanda perante 

Pessoas Vinculadas 

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, poderá ser 

aceita a participação de investidores da Oferta que sejam 

Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, sem 

limite máximo de tal participação em relação ao volume da 

Oferta. A participação das Pessoas Vinculadas na Oferta 

será admitida mediante apresentação de Pedido de Reserva 

ou intenção de investimento, sem fixação de lotes mínimos 

ou máximos, aos Coordenadores e/ou Participantes 

Especiais. Sob pena de cancelamento de seu Pedido de 

Reserva ou intenção de investimento pelos Coordenadores 

ou Participante Especial da Oferta que o receber, cada 



 

58 

Investidor deverá informar em seu Pedido de Reserva ou 

intenção de investimento, obrigatoriamente, sua qualidade 

de Pessoa Vinculada, caso seja esse o caso.  

Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 

(um terço) à quantidade dos CRI inicialmente ofertada (sem 

considerar os CRI objeto de exercício da Opção de Lote 

Adicional), não será permitida a colocação de CRI perante 

Pessoas Vinculadas, devendo o pedido de reserva e as 

intenções de investimento realizadas por Investidores da 

Oferta que sejam Pessoas Vinculadas serão 

automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da 

Instrução CVM 400, para fins de alocação. 

Na hipótese de excesso de demanda superior em 1/3 (um 

terço) à quantidade dos CRI inicialmente ofertada, 

correspondente a R$ [•] ([•]), e consequente cancelamento 

de intenções de investimento ou Pedidos de Reserva 

realizados por Investidores que sejam considerados 

Pessoas Vinculadas, nos termos acima previstos, as ordens 

dos Investidores considerados Pessoas Vinculadas serão 

consideradas para fins da formação da taxa final de 

Remuneração dos CRI. 

Adicionalmente, cumpre esclarecer que a formação da taxa 

final de Remuneração dos CRI levará em consideração, no 

mínimo, o volume base da Oferta, correspondente a R$ [•] 

([•]) (ou seja, sem considerar eventual emissão dos CRI 

decorrente do exercício, total ou parcial, da Opção de Lote 

Adicional). Uma vez verificada a taxa de Remuneração dos 

CRI levando em consideração, no mínimo, o volume base 

da Oferta, tal taxa será aplicável aos CRI eventualmente 

emitidos no âmbito do eventual exercício, total ou parcial, da 

Opção de Lote Adicional. 

A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá 

afetar adversamente a formação nas taxas de 

remuneração final dos CRI e poderá afetar a liquidez dos 

CRI no mercado secundário. O Investidor deve 

consultar em especial as informações contidas na 

Seção “Fatores de Risco” item “A participação de 

investidores que sejam considerados Pessoas 

Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding pode 

afetar adversamente a formação das taxas de 

remuneração final dos CRI e poderá resultar na redução 

da liquidez dos CRI” na página [•] deste Prospecto 

Preliminar. 
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Modificação da 

Oferta  

Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, 

havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e 

imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando 

da apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que o 

fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos 

assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, a 

CVM poderá acolher pleito de modificação da Oferta.  

Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 25, o pleito de 

modificação da Oferta presumir-se-á deferido caso não haja 

manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 

10 (dez) Dias Úteis, contado do seu protocolo na CVM. Nos 

termos do parágrafo segundo do artigo 25, tendo sido 

deferida a modificação, a CVM poderá, por sua própria 

iniciativa ou a requerimento do ofertante, prorrogar o prazo 

da Oferta por até 90 (noventa) dias. Por fim, nos termos do 

parágrafo terceiro do artigo 25, é sempre permitida a 

modificação da Oferta para melhorá-la em favor dos 

investidores ou para renúncia a condição da Oferta 

estabelecida pela Emissora. 

Nos termos do artigo 26 da Instrução CVM 400, a revogação 

torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores 

ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos 

aceitantes os valores, bens ou direitos dados em 

contrapartida aos valores mobiliários ofertados, na forma e 

condições previstas neste Prospecto. 

Caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 

27 da Instrução CVM 400: (a) a modificação deverá ser 

divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais 

aos utilizados para a divulgação da Oferta; e (b) os 

Coordenadores deverão se acautelar e se certificar, no 

momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que 

o investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e de que 

tem conhecimento das novas condições. 

Nos termos do artigo 27, parágrafo único, da Instrução CVM 

400, em caso de modificação da Oferta, os investidores que 

já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados 

diretamente, por correio eletrônico, correspondência física 

ou qualquer outra forma de comunicação passível de 

comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que 

confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento 

da comunicação, o interesse manter a declaração de 
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aceitação à Oferta, presumida a manutenção em caso de 

silêncio. 

Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já 

tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, 

referido Preço de Integralização será devolvido sem juros 

ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos 

valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se 

existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da 

data da respectiva revogação. 

Nos termos do artigo 28 da Instrução CVM 400, a aceitação 

da Oferta somente poderá ser revogada pelos investidores 

se tal hipótese estiver expressamente prevista neste 

Prospecto, na forma e condições aqui definidas, 

ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos únicos 

dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as quais são 

inafastáveis. 

Suspensão da Oferta Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM: 

(i) poderá suspender, a qualquer tempo, a Oferta se: 

(a) estiver se processando em condições diversas das 

constantes da Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta; 

ou (b) for havida por ilegal, contrária à regulamentação da 

CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo 

registro da Oferta; e (ii) deverá suspender a Oferta quando 

verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O 

prazo de suspensão da Oferta não poderá ser superior a 30 

(trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada 

deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido 

sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM 

deverá ordenar a retirada da Oferta e cancelar o respectivo 

registro.  

A Emissora deverá dar conhecimento da suspensão aos 

investidores que já tenham aceitado a Oferta, ao menos 

pelos meios utilizados para a divulgação da Oferta, 

facultando-lhes a possibilidade de revogar a aceitação até 

às 16:00 (dezesseis) horas do 5º (quinto) Dia Útil 

subsequente à data em que foi comunicada ao investidor a 

suspensão da Oferta, presumindo-se, na falta da 

manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua 

aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o 

investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de 

Integralização, o referido Preço de Integralização será 

devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso 

e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 
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incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis 

contados da data da respectiva revogação. 

Cancelamento ou 

Revogação da Oferta 

Nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, a 

CVM poderá cancelar, a qualquer tempo, a Oferta que: 

(i) estiver se processando em condições diversas das 

constantes da Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta; 

ou (ii) for havida por ilegal, contrária à regulamentação da 

CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo 

registro da Oferta. Adicionalmente, a rescisão do Contrato 

de Distribuição também importará no cancelamento do 

registro da Oferta. Nos termos do artigo 25 e seguintes da 

Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, alteração 

substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de 

fato existentes quando da apresentação do pedido de 

registro da Oferta, ou que o fundamentem, acarretando 

aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e 

inerentes à própria Oferta, a CVM poderá acolher pleito de 

revogação da Oferta. 

Em caso de cancelamento ou revogação da Oferta ou caso 

o investidor revogue sua aceitação e, em ambos os casos, 

se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de 

Integralização, referido Preço de Integralização será 

devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso 

e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 

incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis 

contados da data do cancelamento da Oferta ou respectiva 

revogação, conforme o caso. Na hipótese de restituição de 

quaisquer valores aos Investidores, os Investidores deverão 

fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos. 

Destinação dos 

Recursos 

O valor obtido com a integralização dos CRI pelos 

Investidores será utilizado, em sua integralidade, pela 

Emissora, para pagamento do Valor da Integralização das 

Debêntures. 

Independentemente da ocorrência de vencimento 

antecipado das obrigações decorrentes da Escritura de 

Emissão de Debêntures ou do resgate antecipado das 

Debêntures e, consequentemente, dos CRI, os recursos 

líquidos obtidos e captados pela Devedora com a Emissão 

das Debêntures serão destinados pela Devedora, até a 

Data de Vencimento dos CRI, ou até que a Devedora 

comprove a aplicação da totalidade dos recursos obtidos 

com a emissão das Debêntures, o que ocorrer primeiro, 
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diretamente ou através de suas subsidiárias em que 

aplicar recursos obtidos com a emissão de Debêntures 

("Subsidiárias"), para (i) pagamento de aluguéis ainda não 

incorridos, pela Devedora ou pelas Subsidiárias, 

referentes a determinados imóveis e/ou empreendimentos 

imobiliários descritos na página [•] do presente Prospecto 

Preliminar ("Locação Destinação"); e/ou (ii) reembolso de 

gastos com aluguéis já incorridos, pela Companhia ou 

pelas Subsidiárias, no máximo nos 24 (vinte e quatro) 

meses que antecederem o encerramento da Oferta 

("Locação Reembolso" e, quando em conjunto com a 

Locação Destinação, as "Locações"), observada a forma 

de utilização dos recursos e o cronograma indicativo da 

utilização dos recursos descritos na página [•] do presente 

Prospecto Preliminar. 

Ocorrendo resgate antecipado ou vencimento antecipado 

das Debêntures, as obrigações da Devedora e as 

obrigações do Agente Fiduciário referentes a destinação 

dos recursos perdurarão até a Data de Vencimento dos CRI 

ou até a destinação da totalidade dos recursos ser 

efetivada, o que ocorrer primeiro. 

Para mais informações acerca da Destinação dos 

Recursos veja a seção ''Destinação dos Recursos'' na 

página [•] deste Prospecto. 

Assembleia de 

Titulares dos CRI ou 

Assembleia Geral 

significa a assembleia geral de Titulares dos CRI, realizada 

na forma prevista no Termo de Securitização e da seção 

''Informações relativas aos CRI e à Oferta – Assembleia 

Geral'', na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Para mais informações acerca da Assembleia Geral, 

veja a seção ''Informações Relativas aos CRI e à Oferta 

– Assembleia Geral'', na página [•] deste Prospecto. 

Classificação de 

Risco 

A Emissora contratou a Agência de Classificação de Risco, 

conforme acima definida, para a elaboração do relatório de 

classificação de risco para esta Emissão, devendo ser 

atualizada trimestralmente a partir da Data de Emissão dos 

CRI, sendo que a Agência de Classificação de Risco atribuiu 

o rating preliminar "[•]" aos CRI, conforme relatório 

publicado em [•] de [•] de 2022. A classificação de risco dos 

CRI será realizada de forma definitiva quando da divulgação 

do Prospecto Definitivo, sendo certo que o serviço não 

poderá ser interrompido na vigência dos CRI, de modo a 
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atender o artigo 33, §10 da Resolução CVM 60. A Emissora 

deverá, durante todo o prazo de vigência dos CRI: (a) 

manter contratada a Agência de Classificação de Risco para 

a atualização trimestral da classificação de risco dos CRI, e 

(b) divulgar trimestralmente amplamente ao mercado os 

relatórios de tal classificação de risco, tudo nos termos do 

"Código ANBIMA para Ofertas Públicas" em vigor nesta 

data. A Emissora dará ampla divulgação ao mercado sobre 

a classificação de risco atualizada por meio da página [•]. 

Neste website, acessar "Securitização", selecionar "Acesse 

a página de Emissões", buscar por “Americanas” e assim 

obter todos os documentos desejados, nos termos da 

legislação e regulamentação aplicável. 

Classificação 

ANBIMA 

De acordo com as regras e procedimentos para 

classificação de CRI nº 05, de 6 de maio de 2021, da 

Anbima, os CRI são classificados como: (i) Categoria: 

“Corporativos”, o que pode ser verificado na seção 

“Destinação de Recursos” do Prospecto Definitivo, nos 

termos do artigo 4º, inciso I, item “b”, das referidas regras e 

procedimentos, (ii) Concentração: “Concentrado”, uma vez 

que os créditos imobiliários são devidos 100% (cem por 

cento) pela Devedora, nos termos do artigo 4º, inciso II, item 

“b”, das referidas regras e procedimentos, (iii) Tipo de 

segmento: “Shopping/Lojas: shoppings, centros comerciais 

e lojas”, o que pode ser verificado na seção “Destinação de 

Recursos” do Prospecto Definitivo, nos termos do artigo 4º, 

inciso III, item “i”, das referidas regras e procedimentos e (iv) 

Tipo de contrato com lastro: “Valores mobiliários 

representativos de dívida”, uma vez que os Créditos 

Imobiliários decorrem das Debêntures, objeto da Escritura 

de Emissão de Debêntures, nos termos do artigo 4º, inciso 

IV, item “c”, das referidas regras e procedimentos. 

Direitos, Vantagens e 

Restrições dos CRI 

Sem prejuízo das demais informações contidas neste 

Prospecto Preliminar e no Aviso ao Mercado, será 

instituído o Regime Fiduciário sobre os Créditos 

Imobiliários, que serão ofertados em classe única, 

representados pela CCI e a Conta do Patrimônio 

Separado, conforme previsto no Termo de Securitização. 

Cada CRI em Circulação corresponderá a um voto nas 

Assembleias Gerais, sendo admitida a constituição de 

mandatários, observadas as disposições dos parágrafos 1º 

e 2º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações. 
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Auditores 

Independentes da 

Devedora 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES 

INDEPENDENTES, com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

3732, Edifício Adalmiro Dellape Baptista, Itaim Bibi, São 

Paulo - SP, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

61.562.112/0001-20, com registro na CVM sob o nº 00287-

9. A auditora responsável é o Sra. Claudia Eliza Medeiros 

de Miranda.  

Manifestação dos 

Auditores 

Independentes da 

Devedora 

As demonstrações financeiras e/ou informações financeiras 

intermediárias individuais e consolidadas da Devedora, 

incorporadas por referência ao presente Prospecto 

Preliminar, foram objeto de auditoria ou revisão por parte 

dos Auditores Independentes da Devedora. 

Para mais informações vide fator de risco “Risco acerca da 

não emissão de Carta Conforto no âmbito da Oferta” 

constante na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Auditores 

Independentes da 

Emissora 

significa o auditor responsável pela auditoria da Emissora e 

do Patrimônio Separado, qual seja, a BDO RCS Auditores 

Independentes, uma empresa brasileira de sociedade 

simples, é membro da BDO International Limited, com sede 

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Major 

Quedinho, nº 90, Centro, CEP 01050-030, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 54.276.936/0001-79, com registro na 

CVM sob o nº 10324. O auditor responsável é o Sr. Paulo 

Sérgio Barbosa, telefone: (11) 3848-5880, e-mail: 

paulo.barbosa@bdo.com.br. 

Inexistência de 

Manifestação dos 

Auditores 

Independentes da 

Emissora 

Os números e informações presentes neste Prospecto 

Preliminar referentes à Emissora não foram e não serão 

objeto de auditoria ou revisão por parte dos Auditores 

Independentes da Emissora, ou de quaisquer outros 

auditores independentes, e, portanto, não foram e não 

serão obtidas manifestações dos referidos auditores 

independentes acerca da consistência das informações 

financeiras da Emissora constantes neste Prospecto 

Preliminar, relativamente às demonstrações financeiras da 

Emissora publicadas e incorporadas por referência a este 

Prospecto Preliminar, conforme recomendação constante 

do Código ANBIMA. 
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Para mais informações vide fator de risco “Risco acerca da 

não emissão de Carta Conforto no âmbito da Oferta” 

constante na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Ausência de opinião 

legal sobre as 

informações 

prestadas no 

Formulário de 

Referência da 

Emissora 

Não será emitida qualquer opinião legal sobre a veracidade, 

consistência e suficiência das informações, ou 

relativamente às obrigações e/ou às contingências da 

Emissora descritas no Formulário de Referência da 

Emissora. 

Para mais informações vide fator de risco “Ausência de 

diligência legal das informações do Formulário de 

Referência da Emissora e ausência de opinião legal relativa 

às informações do Formulário de Referência da Emissora” 

constante na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Fatores de Risco Para uma explicação acerca dos fatores de risco que devem 

ser considerados cuidadosamente antes da decisão de 

investimento nos CRI, consultar a seção ''Fatores de Risco'', 

nas páginas [•] a [•] deste Prospecto. 

Cronograma 

Estimado das Etapas 

da Oferta 

Para informações acerca dos principais eventos e datas 

relacionados à Oferta, veja a seção ''Cronograma das 

Etapas da Oferta'' na página [•] deste Prospecto. 

Declaração de 

Inadequação de 

Investimento 

O investimento em CRI não é adequado aos investidores 

que: (i) necessitem de liquidez com relação aos títulos 

adquiridos, uma vez que a negociação de certificados de 

recebíveis imobiliários no mercado secundário brasileiro é 

restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr risco de 

crédito relacionado ao setor imobiliário; e/ou (iii) não 

estejam dispostos a correr risco de crédito corporativo da 

Devedora e do seu setor de atuação; e/ou (iv) não tenham 

profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação, 

incluindo tributários e relativos ao Patrimônio Separado, ou 

que não tenham acesso à consultoria especializada. 

Portanto, os Investidores devem ler cuidadosamente a 

seção “Fatores de Risco” deste Prospecto, que contém a 

descrição de certos riscos que podem afetar de maneira 

adversa o investimento em CRI, antes da tomada de 

decisão de investimento. 

Informações 

Adicionais 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a 

Emissora, a Devedora, os CRI a Emissão e/ou a Oferta 

seguem descritas no Prospecto Preliminar e poderão ser 
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obtidos junto às Instituições Participantes, à Emissora e/ou 

à CVM. 

Formador de 

Mercado 

Não será contratado formador de mercado no âmbito da 

Oferta. 

Nos termos do artigo 9º, inciso XII, do Código ANBIMA, os 

Coordenadores recomendaram à Emissora e à Devedora a 

contratação de instituição integrante do sistema de 

distribuição de valores mobiliários para desenvolver 

atividades de formador de mercado em relação aos CRI, 

sendo que: (i) a contratação de formador de mercado tem 

por finalidade (a) a realização de operações destinadas a 

fomentar a liquidez dos CRI por meio da inclusão de ordens 

firmes de compra e venda dos CRI nas plataformas 

administradas na B3, na forma da regulamentação 

aplicável; e (b) proporcionar um preço de referência para a 

negociação de tais valores mobiliários; e (ii) o formador de 

mercado, se contratado, deverá desempenhar suas 

atividades dentro dos princípios éticos e da mais elevada 

probidade, tudo de acordo com as regras e instruções 

pertinentes.  

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora, a Emissão 

e a Oferta poderão ser obtidas junto às Instituições Participantes da Oferta, à 

Emissora e na sede da CVM. 
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IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DO AGENTE 

FIDUCIÁRIO, DOS ASSESSORES JURÍDICOS DA OFERTA, DOS AUDITORES 

INDEPENDENTES DA DEVEDORA, DOS AUDITORES INDEPENDENTES DA 

EMISSORA E DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO DA OFERTA 

A Oferta foi estruturada e implementada pela Emissora e pelos Coordenadores, o qual 

contou ainda, com o auxílio de assessores legais e demais prestadores de serviços. A 

identificação e os dados de contato de cada uma dessas instituições e de seus 

responsáveis, além da identificação dos demais envolvidos e prestadores de serviços 

contratados pela Emissora para fins da Emissão, encontram-se abaixo: 

Emissora 

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi 

CEP 04533-004, São Paulo – SP 

At.: Departamento Gestão / Departamento de Jurídico / Departamento de 

Monitoramento 

Telefones: (11) 3320-7474 

E-mail: gestao@virgo.inc; juridico@virgo.inc; monitoramento@virgo.inc 

 

Coordenadores 

 

BANCO ITAÚ BBA S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 2º andar 

CEP 04538-132, São Paulo – SP 

At.: Gustavo Porto 

Telefone: 11 3708-2503  

E-mail: gustavo.porto@itaubba.com 

 

BANCO BTG PACTUAL S.A.  

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477 – 12º andar. 

CEP 04538-133 - São Paulo - SP 

Att.: Daniel Vaz // Departamento Jurídico 

Tel.: (11) 3383-2000 

E-mail: ol-legal-ofertas@btgpactual.com  

 

BANCO SAFRA S.A. 

Avenida Paulista, 2.100, 17º andar 

CEP: 01310-930, São Paulo, SP 

At.: Tarso Tietê 

Tel.: 3175-9684 

Correio eletrônico: tarso.tiete@safra.com.br 

 

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

S.A.  

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar 

CEP 04.538-132, São Paulo – SP 
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At.: Ricardo Maeda 

Telefone: (11) 2767-6173  

E-mail: ricardo.maeda@ubsbb.com 

 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A. 

Avenida Ataulfo de Paiva, n.º 153, 5º e 8º andar 

CEP 22440-033, Rio de Janeiro – RJ  

At.: Bruno Novo e Departamento Jurídico  

Telefone: (11) 3526-3552 

Correio Eletrônico: dcm@xpi.com.br / juridicomc@xpi.com.br  

  

Agente Fiduciário 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Rua Joaquim Floriano, n. º 1052, 13º andar, sala 132 (parte) 

CEP 04533-004, São Paulo - SP 

At.: Sr. Antônio Amaro e Sra. Maria Carolina Abrantes Lodi de Oliveira 

Tel.:(21) 3514-0000 

E-mail: af.controles@oliveiratrust.com.br; af.assembleias@oliveiratrust.com.br 

 

Instituição Custodiante 

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  

Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros 

CEP 05425-020, São Paulo - SP 

At.: Eugênia Souza / Marcio Teixeira  

Telefone: (11) 3030-7177  

Correio Eletrônico: corporate@vortx.com.br   

 

Assessores Jurídicos  

 

Assessor Jurídico dos Coordenadores 

PINHEIRO NETO 

Rua Hungria, nº 1100 

01455-906, São Paulo – SP 

At.: Fábio Rocha Pinto e Silva / Julia Jacques de Moraes Dias Coelho / Felipe Nery 

Nogueira Corrêa 

Telefone: (11) 3247-8400  

E-mail: fsilva@pn.com.br / jjacques@pn.com.br / fncorrea@pn.com.br  

 

Assessor Jurídico da Devedora  

LEFOSSE ADVOGADOS 

Rua Tabapuã, 1227 – 14º andar – Itaim Bibi 

CEP 04533-014, São Paulo – SP 

At.: Sr. Ricardo Prado, Pedro Cruciol e Thais Rossi 

Telefone: (11) 3024-6180 / 3024-6322 / 3024 6462 

mailto:dcm@xpi.com.br
mailto:juridicomc@xpi.com.br
mailto:af.controles@oliveiratrust.com.br
mailto:af.assembleias@oliveiratrust.com.br
mailto:corporate@vortx.com.br
mailto:fsilva@pn.com.br
mailto:jjacques@pn.com.br
mailto:fncorrea@pn.com.br
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E-mail: ricardo.prado@lefosse.com / pedro.cruciol@lefosse.com / 

thais.rossi@lefosse.com 

 

Escriturador  

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A  

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 3º andar 

[CEP], São Paulo – SP 

At.: [•] 

Telefone: ([•]) [•] 

Correio Eletrônico: [•] 

 

Banco Liquidante  

ITAÚ UNIBANCO S.A. 

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal 

[CEP], São Paulo – SP 

At.: [•] 

Telefone: ([•]) [•] 

Correio Eletrônico: [•] 

 

Devedora 

AMERICANAS S.A. 

Rua Sacadura Cabral, nº 102, parte, Saúde 

CEP 20081-902 – Rio de Janeiro, RJ  

At.: Sr. Fábio da Silva Abrate 

Telefone: (21) 2206-6503 

Correio Eletrônico: opfin@lasa.com.br  

 

Nos termos do item 2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400: 

Auditores Independentes da Devedora  

Auditor responsável da Devedora por auditar as demonstrações financeiras dos 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. 

Auditores Independentes da Emissora  

Auditor responsável da Emissora (i) por revisar as informações financeiras dos períodos 

de 9 (nove) meses findos em 30 de setembro de 2021 e 2020 e (ii) por auditar as 

demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 

2019 e 2020.  

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES 

Rua Major Quedinho, nº 90, Centro, CEP 01050-030, São Paulo – SP 

At.: Paulo Sérgio Barbosa 

Contador CRC 1 SP 120359/O-8 

Telefone: 55 11 3848 – 5880 

E-mail: paulo.barbosa@bdo.com.br 

 

mailto:thais.rossi@lefosse.com
mailto:opfin@lasa.com.br
mailto:paulo.barbosa@bdo.com.br
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Declarações da Emissora e do Coordenador Líder para fins do artigo 56 da 

Instrução CVM 400  

A Emissora e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade das 

informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de 

veracidade estão anexas a este Prospecto nos Anexos VII e VIII. 

Declarações do Agente Fiduciário para fins da Resolução CVM 17 

O Agente Fiduciário declarou nos termos nos termos do § 2º, artigo 6º da Resolução 

CVM 17 que atua como agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários, 

públicas ou privadas, realizadas pela Emissora, ou por sociedade coligada, controlada, 

controladora e/ou integrante do mesmo grupo da Emissora, sendo que tais informações 

podem ser encontradas no Anexo VIII do Termo de Securitização.
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EXEMPLARES DESTE PROSPECTO  

Os potenciais Investidores devem ler este Prospecto Preliminar e, quando houver, o 

Prospecto Definitivo, antes de tomar qualquer decisão de investir nos CRI. 

Os Investidores interessados em adquirir os CRI no âmbito da Oferta poderão obter 

exemplares deste Prospecto Preliminar nos endereços e nos websites da Emissora e 

dos Coordenadores indicado na Seção ''Identificação da Emissora, dos Coordenadores, 

do Agente Fiduciário, do Assessor Jurídico da Oferta e dos demais Prestadores de 

Serviço da Oferta'' deste Prospecto Preliminar, bem como nos endereços e/ou websites 

indicados abaixo:  

(i) EMISSORA:  

Site: www.virgo.inc (neste website, acessar “Securitização”, depois acessar “Acesse a 

página de emissões”, buscar por “Americanas” no campo de busca, localizar “Prospecto 

Preliminar” e clicar em “Download”). 

(ii) COORDENADORES:  

Itaú BBA 

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website clicar em 

“Americanas S.A.”, em seguida, em “2022”, localizar CRI Americanas e, então, localizar 

o documento desejado).  

BTG Pactual 

https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste site clicar em “Mercado de Capitais 

- Download”, depois clicar em “2022” e procurar “CRI Americanas - Oferta Pública de 

Distribuição da 1ª Série da 39ª Emissão da Virgo companhia de Securitização S.A.” e, 

então, localizar o documento desejado);  

Safra  

https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste 

website, clicar em "CRI – Americanas S.A.”, e, então, localizar o documento desejado); 

UBS BB 

https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste site clicar 

em “CRI – Americanas S.A.”, e, então, localizar o documento desejado). 

XP    

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx (neste website, 

acessar “CRI Americanas - Oferta Pública de Distribuição da 1ª Série da 39ª Emissão 

da Virgo Securitizadora S.A.” e, então, localizar o documento desejado). 

 

(iii) B3:  

http://www.virgo.inc/
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas
https://www.btgpactual.com/investment-bank
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx
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Site: www.b3.com.br (neste website acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, 

acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos 

Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar 

“CRI” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre o CRI”, selecionar 

“Prospectos segmento Cetip”, e no campo “Emissor” buscar por “VIRGO COMPANHIA 

DE SECURITIZAÇÃO”, localizar no campo “Emissão” a 39ª emissão e acessar o 

Prospecto Preliminar da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis 

Imobiliários da 39ª Emissão, Série Única, da Virgo Companhia de Securitização) ao 

clicar no link do campo “Título”/Assunto”). 

(iv) CVM:  

www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar "Regulados", clicar em “Regulados CVM 

(sobre dados enviados à CVM), clicar em "Companhias", clicar em "Informações de CRI 

e CRA (Fundos.Net)”, e clicar no link “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”. Na 

página clicar no canto superior esquerdo em “Exibir Filtros”, em “Tipo de Certificado” 

selecionar “CRI” e em “Securitizadora” buscar "Virgo Companhia de Securitização". Em 

seguida clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" 

e, no campo “Tipo” selecionar “Prospecto de Distribuição Pública” e no “Período de 

Entrega”, selecionar “Período” e inserir o período de 01/08/2022 até a data da busca. 

Digitar no campo Buscar: Americanas e localizar o “Tipo”: “Prospecto de Distribuição 

Pública e em “Espécie”: Prospecto Preliminar” e selecionar o “Download”).
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CRI E À OFERTA 

Estrutura da Securitização 

Os certificados de recebíveis imobiliários são de emissão exclusiva de companhias 

securitizadoras criadas pela Lei nº 14.430 e consistem em títulos de crédito nominativos, 

de livre negociação, lastreados em créditos imobiliários. Os certificados de recebíveis 

imobiliários são representativos de promessa de pagamento em dinheiro e constituem 

título executivo extrajudicial.  

Créditos Imobiliários 

Conforme descrito no Termo de Securitização, a Devedora captará recursos, mediante 

a emissão das Debêntures, representativas dos Créditos Imobiliários, que contam com 

as características descritas na seção ''Características Gerais dos Créditos Imobiliários'' 

na página [•] deste Prospecto, sendo certo que as Debêntures foram subscritas e serão 

integralizadas pela Emissora. 

A titularidade dos Créditos Imobiliários, decorrentes das Debêntures, serão adquiridas 

pela Emissora mediante subscrição das Debêntures por meio da assinatura do boletim 

de subscrição das Debêntures, conforme modelo constante do Anexo III da Escritura de 

Emissão de Debêntures.  

Considerando o disposto no parágrafo acima, a emissão dos CRI será precedida da 

efetiva transferência à Emissora dos Créditos Imobiliários, decorrentes das Debêntures, 

que lastreiam os CRI.  

Assim, todas as condições para o aperfeiçoamento da transferência dos Créditos 

Imobiliários, que lastreiam os CRI, à Emissora serão observadas anteriormente à 

emissão e distribuição dos CRI, bem como ao registro da Oferta dos CRI pela CVM.  

As Debêntures e os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, corresponderão ao 

lastro dos CRI objeto da presente Emissão, aos quais estão vinculados em caráter 

irrevogável e irretratável, segregados do patrimônio comum da Emissora, mediante 

instituição do Regime Fiduciário, nos termos da Cláusula 14.1. do Termo de 

Securitização. 

O valor dos Créditos Imobiliários é de R$[•] ([•]), tendo em vista que foram emitidas [•]([•]) 

Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos e 

condições da Escritura de Emissão de Debêntures, observado que o referido valor 

poderá ser diminuído, observado a quantidade mínima de [•] ([•]) de Debêntures, 

correspondente a R$ [•] ([•]), de acordo com a demanda verificada no Procedimento de 

Bookbuilding. 

Até a quitação integral dos CRI, a Emissora obriga-se a manter os Créditos Imobiliários 

vinculados aos CRI e agrupados no respectivo Patrimônio Separado, constituído 

especialmente para esta finalidade, nos termos da Cláusula 9 do Termo de 

Securitização. 
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Fluxograma da Estrutura da Securitização  

Abaixo, o fluxograma resumido da estrutura da securitização dos Créditos Imobiliários, 

por meio da emissão dos CRI: 

[•] 

(i) A Securitizadora (Emissora) celebrou com a Devedora a Escritura de Emissão 

de Debêntures, a qual prevê a emissão debêntures, não conversíveis em ações, da 

espécie quirografária, da 18ª (décima oitava) emissão da Devedora, a serem subscritas 

de forma privada pela Securitizadora; 

(ii) Por meio da Escritura de Emissão de CCI, a Emissora emitirá uma CCI integral, 

na qualidade de titular dos Créditos Imobiliários decorrentes das Debêntures, para 

representar os Créditos Imobiliários, nos termos da Lei nº 10.931, de acordo com as 

condições ali previstas; 

(iii) A Emissora, por sua vez, vinculará a totalidade dos Créditos Imobiliários, 

representados pela CCI, aos CRI, por meio do Termo de Securitização, a ser celebrado 

entre a Emissora e o Agente Fiduciário dos CRI, nos termos da Lei nº 14.430 e da 

Resolução CVM 60. A Emissora emitirá os CRI com lastro nos Créditos Imobiliários; 

(iv) Os Coordenadores (e demais Instituições Participantes da Oferta, conforme o 

caso) realizarão a distribuição dos CRI aos Investidores, em regime de garantia firme 

de colocação para o valor inicial da Emissão e melhores esforços para a emissão dos 

CRI eventualmente emitidos no âmbito do exercício total ou parcial da Opção de Lote 

Adicional; 

(v) Registro da Oferta perante pela CVM; 

(vi) Os Investidores integralizarão os CRI em favor da Emissora; 

(vii) Com os recursos decorrentes da integralização dos CRI pelos Investidores, a 

Emissora pagará o Valor da Integralização das Debêntures à Devedora, nos termos 

deste Prospecto Preliminar; 

(viii) O pagamento da amortização e remuneração das Debêntures serão realizados 

em favor da Emissora diretamente na Conta do Patrimônio Separado, nas datas 

previstas neste Prospecto Preliminar;  

(ix) O pagamento da amortização e remuneração dos CRI serão realizados aos 

Investidores pela Emissora com os recursos oriundos do pagamento da amortização e 

remuneração das Debêntures; e 

(x) Os recursos obtidos por meio da emissão das Debêntures serão destinados pela 

Devedora, até a Data de Vencimento das Debêntures, às Locações, nos termos deste 

Prospecto e do Termo de Securitização. 

Autorizações Societárias 

A Emissão e a Oferta foram devidamente aprovadas de acordo com as deliberações 

tomadas pelos conselheiros da Emissora, reunidos em Reunião de Conselho de 
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Administração da Emissora, realizada em 04 de março de 2021, cuja ata foi registrada 

na JUCESP em sessão de 15 de abril de 2021, sob o nº 170.414/21-8 e publicada no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia SP” na edição de 29 de abril de 

2021 a qual foi rerratificada (i) por meio da Reunião do Conselho de Administração da 

Emissora realizada em 10 de março de 2022, cuja ata foi registrada na JUCESP em 

sessão de 29 de março de 2022, sob o nº 161.134/22-1 e publicada no jornal “O Dia SP” 

na edição de 02, 03 e 04 de abril de 2022 e (ii) por meio da Reunião do Conselho de 

Administração da Emissora realizada em 18 de abril de 2022, cuja ata foi registrada na 

JUCESP em sessão de 29 de abril de 2022, sob o nº 216.539/22-5 e publicada no jornal 

“O Dia SP” na edição de 07 de maio de 2022 na qual foi aprovada, por unanimidade de 

votos, a autorização para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI e 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA até R$ 80.000.000.000,00 (oitenta 

bilhões de reais), que se refere tanto à ofertas públicas com amplos esforços de 

colocação, conforme rito da Instrução CVM 400 quanto para aquelas com esforços 

restritos de acordo com o rito da Instrução CVM 476, sendo que, até a presente data, a 

Emissora já emitiu certificados de recebíveis imobiliários e de certificados de recebíveis 

do agronegócio (inclusive já considerando os CRI objeto desta Emissão), no valor de 

R$ 42.786.335.782,00 (quarenta e dois bilhões e setecentos e oitenta e seis milhões e 

trezentos e trinta e cinco mil e setecentos e oitenta e dois reais), não tendo, portanto, 

atingido o limite estabelecido. 

A emissão das Debêntures e a formalização dos Documentos da Operação (conforme 

abaixo definidos) de que a Devedora seja parte foram aprovadas na Reunião do 

Conselho de Administração da Devedora realizada em [•] de [•] de 2022. Nos termos do 

artigo 62, inciso I, e artigo 289, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, a referida ata 

foi devidamente arquivada na JUCERJA em [•] de [•] de 2022, sob n.º [•] e publicada no 

jornal “Valor Econômico”, Edição Nacional, em [•] de [•] de 2022, com divulgação 

simultânea da sua íntegra na página do referido jornal na internet, com a devida 

certificação digital da autenticidade do documento mantido na página própria emitida 

por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileiras (ICP-Brasil), bem como na página da Devedora na rede mundial de 

computadores – Internet (http://ri.americanas.com). 

EMISSORA: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO. 

Capital Social da Emissora 

[•] 

Para informações acerca da composição do capital social da Emissora, os 

investidores deverão ver a Seção 17.1 - "Capital Social" do Formulário de 

Referência da Emissora, bem como a seção ''Sumário da Emissora'' na página [•] 

e seguintes deste Prospecto. 

DEVEDORA: AMERICANAS S.A.  

Para mais informações acerca da Devedora veja a seção ''Informações Relativas à 

Devedora'' na página [•] e seguintes deste Prospecto. 

http://ri.americanas.com/
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Características da Emissão e dos CRI  

Os CRI objeto da presente Emissão, cujo lastro é constituído pela CCI, conforme 

previsto no Termo de Securitização, possuem as seguintes características:  

Número da Emissão dos CRI  

A presente Emissão de CRI corresponde a 39ª emissão de CRI da Emissora, observado 

que os CRI da Emissora são lastreados nos Créditos Imobiliários oriundos das 

Debêntures.  

Número de Séries 

A Emissão foi realizada em série única, sendo que os CRI objeto da Emissão foram 

distribuídos no âmbito da 1ª série da Emissora.  

Local de Emissão e Data de Emissão dos CRI 

Os CRI serão emitidos na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, sendo a Data de 

Emissão dos CRI 15 de outubro de 2022. 

Valor Total da Emissão 

O Valor Total da Emissão corresponde ao montante de, inicialmente R$[•]([•]) observado 

que a quantidade originalmente ofertada poderá ser aumentada em até 20% (vinte por 

cento) mediante o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, isto é, em até 

[•]([•]) CRI, equivalente a R$[•] ([•]). 

Quantidade de CRI 

Serão emitidos até [•] ([•]) de CRI. A quantidade de CRI poderá ser aumentada em 

função do exercício, total ou parcial, da Opção de Lote Adicional.  

A Emissora, após consulta e concordância prévia da Devedora, poderá aumentar, total 

ou parcialmente, a quantidade dos CRI inicialmente ofertados em até 20% (vinte por 

cento), ou seja, em até [•]([•]) CRI, correspondente a R$ [•]([•]), nos termos e conforme 

os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. 

Aplicar-se-ão aos CRI a serem emitidos no âmbito da Opção de Lote Adicional as 

mesmas condições e preço dos CRI inicialmente ofertados. 

Os CRI a serem, eventualmente, emitidos no âmbito do exercício total ou parcial da 

Opção de Lote Adicional passarão a ter as mesmas características dos CRI inicialmente 

ofertadas e passarão a integrar o conceito de "CRI", nos termos do Termo de 

Securitização.  

A distribuição pública dos CRI oriundos de eventual exercício total ou parcial da Opção 

de Lote Adicional será conduzida pelos Coordenadores sob regime de melhores 

esforços de colocação. 
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Valor Nominal Unitário dos CRI 

Os CRI possuem valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) na Data de 

Emissão dos CRI. 

Garantias 

Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI ou sobre 

as Debêntures. Os CRI e as Debêntures não contarão com garantia flutuante da 

Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que 

não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações 

assumidas no âmbito do Termo de Securitização. 

Direitos, Vantagens e Restrições dos CRI 

Sem prejuízo das demais informações contidas neste Prospecto Preliminar e no Aviso 

ao Mercado, será instituído o Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, que 

serão ofertados em classe única, representados pela CCI e a Conta do Patrimônio 

Separado, conforme previsto no Termo de Securitização. Cada CRI em Circulação 

corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais, sendo admitida a constituição de 

mandatários, observadas as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 126 da Lei das 

Sociedades por Ações. 

Forma e Comprovação de Titularidade 

Os CRI serão emitidos sob a forma nominativa e escritural. Serão reconhecidos como 

comprovante de titularidade: (a) o extrato de posição de custódia expedido pela B3, 

conforme os CRI estejam eletronicamente custodiados na B3, em nome do respectivo 

titular dos CRI; ou (b) o extrato emitido pelo Escriturador, a partir de informações que 

lhe forem prestadas com base na posição de custódia eletrônica constante da B3. 

Locais e Método de Pagamento  

Os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela 

B3. Caso por qualquer razão, a qualquer tempo, os CRI não estejam custodiados na B3, 

em qualquer Data de Pagamento da Remuneração dos CRI, ou de amortização do Valor 

Nominal Unitário dos CRI, a Emissora deixará, na Conta do Patrimônio Separado, o 

respectivo pagamento à disposição do respectivo Titular dos CRI. Nesta hipótese, a 

partir da respectiva data de pagamento, não haverá qualquer tipo de atualização ou 

remuneração sobre o valor colocado à disposição do Titular dos CRI na sede da 

Emissora. 

Prazo e Data de Vencimento 

Os CRI possuem o prazo de [•] dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, 

portanto, em [•], ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado total dos CRI previstas 

no Termo de Securitização.  

Classificação ANBIMA dos CRI 

Nos termos do artigo 4º das ''Regras e Procedimentos ANBIMA do Código de Ofertas 

Públicas – Classificação de CRI e CRA'', atualmente vigente, conforme emitido pela 

ANBIMA, os CRI apresentam a seguinte classificação: (i) “Corporativo”, em linha com o 
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disposto no Artigo 4º, inciso I, alínea “b” das Regras e Procedimentos ANBIMA; (ii) 

“Concentrado”, sendo os Créditos Imobiliários devidos pela Devedora, em linha com o 

disposto no Artigo 4º, inciso II, alínea “b” das Regras e Procedimentos ANBIMA; (iii) Os 

imóveis dos quais se origina o lastro dos CRI enquadram-se no segmento ”Shopping e 

lojas”, conforme descrito no Artigo 4º, inciso III, alínea “f” das Regras e Procedimentos 

ANBIMA; e (iv) são lastreados nas Debêntures, que se enquadra na categoria “Cédulas 

de crédito bancário ou valores mobiliários representativos de dívida”, conforme descrito 

no Artigo 4º, inciso IV, alínea “c” das Regras e Procedimentos ANBIMA. 

Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as caraterísticas 

deste papel sujeitas a alterações. 

Atualização Monetária dos CRI  

O Valor Nominal Unitário dos CRI, ou o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, 

conforme o caso, será atualizado mensalmente pela variação acumulada do IPCA, 

calculado e divulgado pelo IBGE, desde a primeira Data de Integralização dos CRI 

(inclusive) até a data do seu efetivo pagamento (exclusive), sendo o produto da 

atualização monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário dos CRI 

ou ao saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, conforme o caso, de acordo com a 

seguinte fórmula: 

𝑽𝑵𝒂 = [𝑽𝑵𝒆 ×  𝑪] 

onde: 

VNa =  Valor Nominal Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, 

sem arredondamento. 

VNe =  Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, 

conforme o caso, informado/calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento. 

C =  fator acumulado das variações mensais do IPCA calculado com 8 

(oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte 

forma: 

𝑪 = ∏ [(
𝑁𝐼𝑘

𝑁𝐼𝑘−1
)

𝑑𝑢𝑝
𝑑𝑢𝑡

]

𝑛

𝑘=1

 

onde: 

n =  número total de índices considerados na Atualização Monetária, 

sendo “n” um número inteiro. 

𝑁𝐼𝑘 =  valor do número-índice do IPCA referente ao mês anterior ao mês 

da data de aniversário, divulgado no mês da data de aniversário, 

caso a atualização seja em data anterior ou na própria data de 

aniversário dos CRI, conforme o caso. Após a data de aniversário 
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respectiva, o “NIk” corresponderá ao valor do número índice do 

IPCA referente ao mês da data de aniversário. 

𝑁𝐼𝑘−1 =  valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao mês “k”. 

dup = número de Dias Úteis entre a última Data de Aniversário, ou a 

primeira Data de Integralização, conforme o caso e a data de 

cálculo, sendo “dup” um número inteiro. 

dut = número de Dias Úteis contidos entre a última data de aniversário 

dos CRI, e a próxima data de aniversário dos CRI, sendo “dut” um 

número inteiro. Exclusivamente para o primeiro Período de 

Capitalização, considera-se o “dut” como [..] Dias Úteis. 

Sendo que: 

(i) O número-índice do IPCA deverá ser utilizado considerando-se o número 

idêntico de casas decimais daquele divulgado pelo IBGE; 

(ii) A aplicação do IPCA incidirá no menor período permitido pela legislação em 

vigor; 

(iii) Considera-se como “data de aniversário” todo dia 15 de cada mês ou Dia Útil 

subsequente. Considera-se como mês de atualização, o período mensal compreendido 

entre 2 (duas) datas de aniversários consecutivas;  

(iv) O fator resultante da expressão [NI(k) /NI(k-1)](dup/dut) é considerado com 8 (oito) 

casas decimais, sem arredondamento; e 

(v) O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em 

seguida, os mais remotos. Os resultados intermediários são calculados com 16 

(dezesseis) casas decimais, sem arredondamento. 

No caso de indisponibilidade temporária do IPCA quando do pagamento de qualquer 

obrigação pecuniária prevista no Termo de Securitização, será utilizada, em sua 

substituição, para a apuração do IPCA, a projeção do IPCA calculada com base na 

média coletada junto ao Grupo Consultivo Permanente Macroeconômico da ANBIMA, 

informada e coletada a cada projeção do IPCA-I5 e IPCA Final, não sendo devidas 

quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Devedora quanto pela 

Securitizadora, quando da divulgação posterior do IPCA. 

Na ausência de apuração e/ou divulgação do IPCA por prazo superior a 30 (trinta) dias 

contados da data esperada para sua apuração e/ou divulgação (“Período de Ausência 

do IPCA”) ou, ainda, na hipótese de extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou 

determinação judicial, o IPCA deverá ser substituído pelo seu substituto legal ou, no 

caso de inexistir substituto legal para o IPCA, a Securitizadora deverá, no prazo máximo 

de até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do final de 30 (trinta) dias acima mencionado ou do 

evento de extinção ou inaplicabilidade, conforme o caso, convocar Assembleia Geral de 

Titulares dos CRI, para os titulares dos CRI definirem, de comum acordo com a 

Devedora, observada a regulamentação aplicável, o novo parâmetro a ser aplicado, o 



 

84 

qual deverá refletir parâmetros utilizados em operações similares existentes à época 

(“Taxa Substitutiva”). Até a deliberação desse parâmetro será utilizada, para o cálculo 

do valor de quaisquer obrigações pecuniárias previstas no Termo de Securitização, as 

projeções ANBIMA para o IPCA, coletadas junto ao Grupo Consultivo Permanente 

Macroeconômico da ANBIMA, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, 

multas ou penalidades, tanto por parte da Devedora quanto pela Securitizadora, quando 

da divulgação posterior do IPCA. 

Caso o IPCA venha a ser divulgado antes da realização da Assembleia Geral de 

Titulares dos CRI, a referida assembleia não será mais realizada, e o IPCA, a partir de 

sua divulgação, voltará a ser utilizado para o cálculo do Valor Nominal atualizado dos 

CRI desde o dia de sua indisponibilidade. 

Caso não haja acordo sobre o novo índice ou em caso de ausência de quórum de 

instalação e/ou deliberação, a Devedora deverá resgatar a integralidade das 

Debêntures, com o consequente resgate dos CRI, no prazo de 30 (trinta) dias após a 

data em que se verificar a impossibilidade de um acordo ou na data em que a referida 

assembleia deveria ter ocorrido, ou na Data de Pagamento da Remuneração dos CRI, 

o que ocorrer primeiro, mediante o pagamento do saldo devedor dos CRI, calculado 

conforme o Termo de Securitização, de forma pro rata temporis. 

Remuneração dos CRI  

A partir da primeira Data de Integralização dos CRI, sobre o Valor Nominal Unitário 

Atualizado dos CRI incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado 

percentual ao ano, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, 

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, decorridos desde a primeira Data de 

Integralização dos CRI ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRI (conforme 

definido abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 

pagamento, a ser definido no mesmo dia de realização do Procedimento de 

Bookbuilding, sendo a maior entre: (i) a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em 

sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa 

interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 2032, 

a ser apurada no fechamento do Procedimento de Bookbuilding, acrescida 

exponencialmente de 0,3% (três décimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 5,95% (cinco inteiros e noventa e cinco centésimos 

por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A Remuneração 

será calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

𝐽 = 𝑉𝑁𝑎 × (𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 − 1) 

Onde: 

J = valor unitário dos juros remuneratórios devidos no final do i-ésimo Período de 

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

VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 
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FatorJuros = fator de juros composto de spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, 

com arredondamento: 







































+=

252

1
100

  FatorJuros

DP

taxa  

Onde: 

"taxa" = taxa de juros fixa, não expressa em percentual, conforme definida no 

Procedimento de Bookbuilding, informada com 4 (quatro) casas decimais, sendo certo 

que a taxa será a maior entre as taxas indicadas nos itens (i) e (ii) acima; 

"DP" = número de Dias Úteis entre a primeira Data de Integralização dos CRI ou a última 

Data de Pagamento da Remuneração dos CRI, conforme o caso, inclusive, (conforme 

definido abaixo) e a data de cálculo, exclusive, sendo "DP" um número inteiro. 

Data de Pagamento da Remuneração dos CRI 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado dos CRI, nos 

termos previstos no Termo de Securitização, o pagamento da Remuneração ocorrerá 

semestralmente, sempre nos meses de abril e outubro, sendo o primeiro pagamento em 

15 de abril de 2023 e o último na Data de Vencimento dos CRI, de acordo com a tabela 

abaixo: 

Data de Pagamento 
Pagamento da 

Remuneração dos CRI 

[•] [•] 

 

Amortização Programada dos CRI 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado dos CRI, nos 

termos previstos no Termo de Securitização, o Valor Nominal dos CRI será amortizado 

anualmente, observado o período de carência de 8 (oito) anos, sendo o primeiro 

pagamento devido em 15 de outubro de 2030 e o último na Data de Vencimento dos 

CRI, de acordo com a tabela abaixo: 

Data de Pagamento Taxa de Amortização 

15/10/2030 33,3333% 

15/10/2031 50,0000% 

15/10/2032 100,0000% 

 

A Amortização Programada será calculada conforme a fórmula abaixo: 

 

𝐴𝑀𝑖 = 𝑉𝑁𝑎 ×  𝑇𝐴𝑖  

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

8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; e 

TAi = Taxa de Amortização i-ésima, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas 

decimais, de acordo com a tabela acima. 

Amortização Antecipada dos CRI 

A Emissora deverá promover a amortização antecipada dos CRI, limitada a 98% 

(noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário dos CRI (“Amortização Antecipada 

dos CRI”), caso a Devedora exerça a faculdade a partir de 15 de outubro de 2026, a seu 

exclusivo critério e independentemente da vontade da Securitizadora e, 

consequentemente, dos titulares dos CRI, de realizar a amortização antecipada das 

Debêntures (“Amortização Antecipada Facultativa das Debêntures”). 

A Emissora realizará a Amortização Antecipada dos CRI mediante o pagamento do 

maior valor entre (a) o valor “B” determinado conforme fórmula descrita abaixo, e (b) o 

Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, acrescido dos juros remuneratórios 

das Debêntures, calculados pro rata temporis a partir da primeira Data de Integralização 

das Debêntures ou da Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures 

imediatamente anterior, conforme o caso, até a data em que o pagamento do resgate 

efetivamente ocorrer (“Prêmio de Amortização Antecipada Facultativa”): 

 

Onde: 

 

B = corresponde ao valor presente dos fluxos de caixa projetados das 

Debêntures na data da Amortização Antecipada Facultativa das Debêntures, 

utilizando-se como taxa de desconto, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 

Dias Úteis pro rata temporis, a taxa interna de retorno da Nota do Tesouro 

Nacional, Série B (NTN-B), de duration mais próxima à duration remanescente 

das Debêntures, conforme cotações indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua 

página na internet (http://www.anbima.com.br) apurada no Dia Útil 

imediatamente anterior a data da Amortização Antecipada Facultativa das 

Debêntures (“Taxa NTN-B Antecipação”); 

 

VNek = valor nominal unitário de cada parcela na data de pagamento “k”, 

agendado, mas ainda não realizado, das Debêntures; 

 

n = número total de pagamentos agendados e ainda não realizados das 

Debêntures, sendo “n” um número inteiro; e 

 

FVPk = fator de valor presente apurado conforme as fórmulas a seguir, calculado 

com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento: 
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FVPk = [(1 + Taxa NTN-B Antecipação)x (1-0,4%)]^(nk/252) 

 

onde: 

 

nk = número de dias corridos entre a Amortização Antecipada Facultativa das 

Debêntures e a data de vencimento programada de cada pagamento “k” 

vincenda; 

 

CResgate = fator da variação acumulada do IPCA desde a primeira Data de 

Integralização das Debêntures até a Amortização Antecipada Facultativa das 

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

apurado desde a primeira Data de Integralização das Debêntures até a data da 

Amortização Antecipada Facultativa das Debêntures. 

Os valores pagos a título de Amortização Antecipada serão sempre imputados de forma 

proporcional ao valor das parcelas vincendas de amortização do saldo do Valor Nominal 

Unitário, de forma automática e independentemente de qualquer formalidade adicional, 

mantendo-se inalteradas as datas de pagamento de amortização do Valor Nominal 

Unitário. 

A Emissora deverá comunicar ao Agente Fiduciário, aos Titulares dos CRI e à B3, a 

respeito da realização da amortização extraordinária dos CRI, com, no mínimo, 03 (três) 

Dias Úteis de antecedência de sua realização. 

Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI 

A Emissora deverá promover o resgate antecipado da totalidade dos CRI (“Resgate 

Antecipado Obrigatório dos CRI”), nas hipóteses (i) de Resgate Antecipado Facultativo 

das Debêntures; (ii) de Resgate Antecipado Total por Alteração de Tributos das 

Debêntures; (iii) de Resgate Antecipado por Indisponibilidade do IPCA das Debêntures; 

(iv) de declaração de vencimento antecipado das Debêntures, observados os 

procedimentos relacionados aos Eventos de Inadimplemento; e (v) da adesão de 

Titulares dos CRI à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI, observado os 

termos e condições previstos abaixo. 

A Emissora deverá aplicar a integralidade dos recursos decorrentes da liquidação 

antecipada das Debêntures no Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI. 

A Emissora deverá comunicar o Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI mediante 

publicação de comunicação ou envio de tal comunicação de forma individual aos 

Titulares dos CRI e/ou aos custodiantes dos respectivos Titulares dos CRI, com 

antecedência mínima de 10 (dez) Dias Úteis da data prevista para o Resgate Antecipado 

Obrigatório dos CRI, em que deverá constar as informações previstas nas 

comunicações de liquidação antecipada das Debêntures, a ser encaminhada pela 

Devedora à Securitizadora, nos termos indicados abaixo. 

Adicionalmente, a Emissora deverá comunicar ao Agente Fiduciário, aos Titulares dos 

CRI e à B3, a respeito da realização do Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI, com, 

no mínimo, 03 (três) Dias Úteis de antecedência de sua realização. 
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Os CRI objeto do Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI serão obrigatoriamente 

cancelados. 

A data para realização de qualquer Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI deverá, 

obrigatoriamente, ser um Dia Útil. 

Não será admitido o resgate antecipado parcial dos CRI. 

Na ocorrência do Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI, caso a destinação dos 

recursos das Debêntures não tenha sido integralmente realizada, a Devedora 

permanecerá obrigada a comprová-la. 

O resgate antecipado será realizado independentemente da anuência ou aceite prévio 

dos Investidores, os quais desde já autorizam a Emissora e o Agente Fiduciário a 

realizarem os procedimentos necessários à sua respectiva efetivação, 

independentemente de qualquer instrução ou autorização prévia. 

Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI 

A Devedora poderá, a qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado da 

totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures que 

venham a ser resgatadas, que será endereçada à Securitizadora, de acordo com os 

termos e condições previstos abaixo. 

A Devedora realizará a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures por 

meio de comunicação ao Agente Fiduciário e à Emissora, o qual deverá descrever os 

termos e condições da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures, 

incluindo (a) os percentuais dos prêmios de resgate antecipado a serem oferecidos, 

caso existam; (b) a forma e o prazo de manifestação, à Devedora, pela Securitizadora 

sobre o número de Debêntures que aderirão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 

das Debêntures, prazo esse que não poderá ser superior a 30 (trinta) Dias Úteis 

contados da data da Comunicação de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das 

Debêntures; (c) a data efetiva para o resgate antecipado e o pagamento das 

Debêntures, que deverá ocorrer no prazo de, no mínimo, 30 (trinta) Dias Úteis contados 

da data da Comunicação de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures; 

e (d) demais informações necessárias para a tomada de decisão pela Securitizadora e 

à operacionalização do resgate antecipado das Debêntures no âmbito da Oferta 

Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures. 

Caso a Emissora receba a Comunicação de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 

das Debêntures, a Emissora deverá, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis da data de 

recebimento da referida Comunicação de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das 

Debêntures, publicar comunicado ou, alternativamente, encaminhar comunicação 

individual a todos os Titulares dos CRI ("Comunicado de Resgate Antecipado dos CRI"), 

informando a respeito da realização da oferta de resgate antecipado dos CRI ("Oferta 

Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI"), bem como informar a B3, o Agente 

Fiduciário e o Escriturador. 
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O Comunicado de Resgate Antecipado deverá (a) conter os termos e condições da 

Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI (os quais seguirão estritamente os 

termos da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures), (b) indicar a data 

limite para os Titulares dos CRI, manifestarem à Emissora, com cópia para o Agente 

Fiduciário, a intenção de aderirem a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI, 

prazo esse que deverá ser de até 20 (vinte) dias a contar da data da publicação ou 

envio, conforme o caso, do Comunicado de Resgate Antecipado ("Prazo de Adesão"), 

(c) o procedimento para tal manifestação; e (d) demais informações relevantes aos 

Titulares dos CRI. 

Após o encerramento do Prazo de Adesão a Emissora comunicará à Devedora o 

número dos CRI que aderiram à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI e 

dentro do prazo previsto acima, confirmar ao Agente Fiduciário a realização ou não do 

resgate antecipado, conforme os critérios estabelecidos na Comunicação de Oferta 

Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures. 

Caso a Devedora confirme a intenção de realizar o resgate antecipado das Debêntures 

correspondentes aos CRI que manifestaram a intenção de aderir à Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado dos CRI, a Devedora realizará o resgate antecipado das 

Debêntures em questão e, por sua vez, a Emissora realizará o resgate antecipado dos 

CRI que houverem aderido à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI, na 

data do resgate antecipado facultativo das Debêntures, independentemente da 

anuência ou aceite prévio dos Titulares dos CRI os quais desde já autorizam a Emissora, 

o Agente Fiduciário e a B3 a realizar os procedimentos necessários a efetivação do 

resgate antecipado dos CRI independentemente de qualquer instrução ou autorização 

previa. 

O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures, e consequentemente em 

relação a cada um dos CRI, que forem considerados como tendo aderido à Oferta 

Facultativa de Resgate Antecipado corresponderá ao Valor Nominal Unitário das 

Debêntures  (ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso) que tiverem aderido 

à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, acrescido (a) da Remuneração das 

Debêntures aplicável, e consequentemente, da Remuneração dos CRI aplicável, 

calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou a Data de 

Pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, até a data do 

efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido 

ao Emissora, a exclusivo critério da Devedora. 

A Emissora deverá, com antecedência, mínima, de 3 (três) Dias Úteis da data do efetivo 

resgate, comunicar ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3 sobre a realização da 

Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI. 

Os CRI resgatados antecipadamente na forma desta cláusula serão obrigatoriamente 

cancelados pela Emissora. 

Preço de Integralização  

O preço de integralização dos CRI será o correspondente (i) ao Valor Nominal Unitário 

dos CRI na primeira Data de Integralização dos CRI, ou (ii) ao Valor Nominal Unitário 
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acrescido da Remuneração, calculados desde a primeira Data de Integralização dos 

CRI ou Data de Pagamento da Remuneração dos CRI imediatamente anterior, conforme 

o caso, até a data de sua efetiva integralização.  

Os CRI poderão ser subscritos com ágio ou deságio, conforme definido no ato de 

subscrição dos CRI, desde que seja aplicado de forma igualitária à totalidade dos CRI 

em cada Data de Integralização dos CRI, sendo certo que o ágio ou o deságio, conforme 

o caso, serão aplicados em função de condições objetivas de mercado, incluindo, mas 

não se limitando a: (a) alteração nas taxas de juros dos títulos do tesouro nacional; ou 

(b) alteração no IPCA; sendo certo que o preço da Oferta será único e, portanto, eventual 

ágio ou deságio deverá ser aplicado à totalidade dos CRI integralizados em cada Data 

de Integralização dos CRI, nos termos do artigo 23 da Instrução CVM 400. 

Subscrição e Integralização dos CRI 

Os CRI serão subscritos no mercado primário e integralizados pelo Preço de 

Integralização, sendo a integralização dos CRI realizada à vista, em moeda corrente 

nacional, no ato da subscrição, de acordo com os procedimentos da B3: (a) nos termos 

do respectivo Pedido de Reserva ou intenções de investimento; e (b) para prover 

recursos a serem destinados pela Emissora conforme o disposto no Termo de 

Securitização. 

Os CRI poderão ser subscritos com ágio ou deságio, conforme definido no ato de 

subscrição dos CRI, desde que seja aplicado de forma igualitária à totalidade dos CRI 

em cada Data de Integralização dos CRI, sendo certo que o ágio ou o deságio, conforme 

o caso, serão aplicados em função de condições objetivas de mercado, incluindo, mas 

não se limitando a: (a) alteração nas taxas de juros dos títulos do tesouro nacional; ou 

(b) alteração no IPCA; sendo certo que o preço da Oferta será único e, portanto, eventual 

ágio ou deságio deverá ser aplicado à totalidade dos CRI integralizados em cada Data 

de Integralização dos CRI, nos termos do artigo 23 da Instrução CVM 400. 

Depósito para Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação 

Financeira 

Os CRI serão depositados para (a) distribuição no mercado primário, por meio do MDA, 

administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente 

por meio da B3; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21, 

administrado de operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas 

financeiramente e a custódia eletrônica dos CRI realizada por meio da B3. 

Encargos Moratórios 

Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Emissora aos 

Titulares dos CRI nos termos do Termo de Securitização, sobre todos e quaisquer 

valores em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, (a) a Remuneração dos CRI, calculada pro rata temporis desde 

a data do respectivo inadimplemento até a data do efetivo pagamento (b) juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de 
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inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (c) multa moratória de natureza não 

indenizatória de 2% (dois por cento). 

Atraso no Recebimento de Pagamentos 

Sem prejuízo no disposto no item "Prorrogação dos Prazos" abaixo, o não 

comparecimento do Titular dos CRI para receber o valor correspondente a qualquer das 

obrigações pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstas no Termo de 

Securitização ou em comunicado publicado pela Emissora, não lhe dará direito ao 

recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, 

todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento, desde 

que os recursos tenham sido disponibilizados pontualmente, observado o disposto no 

item "Encargos Moratórios" acima. 

Não utilização de Contratos Derivativos que possam alterar o fluxo de 

pagamentos dos CRI 

Não será utilizado qualquer instrumento derivativo seja para alterar o fluxo de 

pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente dos CRI, seja para fins de 

proteção do seu valor. 

Prorrogação dos Prazos 

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer 

obrigação prevista no Termo de Securitização até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, 

se o seu vencimento coincidir com um dia que não seja um Dia Útil, não sendo devido 

qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. 

Despesas de Responsabilidade dos Titulares dos CRI 

Caberá aos Investidores o pagamento das seguintes despesas: (i) eventuais despesas 

e taxas relativas à custódia e à liquidação dos CRI subscritos, que deverão ser pagas 

diretamente pelos Investidores à instituição financeira contratada para prestação destes 

serviços, bem como relativas à negociação dos CRI; (ii) despesas de responsabilidade 

da Devedora ou do Patrimônio Separado, caso não seja arcadas pela Devedora ou o 

Patrimônio Separado não tenha recursos para arcar com tais despesas, sem prejuízo 

do direito de regresso contra a Devedora, nos casos aplicáveis; e (iii) tributos diretos e 

indiretos incidentes sobre a titularidade e/ou sobre a distribuição de rendimentos dos, 

conforme a regulamentação em vigor, descritos na seção ''Tributação dos CRI'' deste 

Prospecto Preliminar, observado o disposto no item ''Despesas da Oferta e da Emissão'' 

da presente seção, na página [•] deste Prospecto.  

Instituição do Regime Fiduciário 

Na forma do artigo 24 da Lei nº 14.430, a Emissora institui regime fiduciário sobre os 

Créditos Imobiliários, representados pela CCI, incluindo a Conta do Patrimônio 

Separado, com a consequente constituição do Patrimônio Separado dos CRI, até o seu 

pagamento integral, isentando os bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado 

de ações ou execuções de credores da Emissora, de forma que respondam 

exclusivamente pelas obrigações inerentes aos títulos a eles afetados. 
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O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio do Termo de Securitização, será 

registrado na Instituição Custodiante, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei 

10.931/04. 

Patrimônio Separado  

Os Créditos Imobiliários permanecerão separados e segregados do patrimônio 

comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRI, seja na 

Data de Vencimento ou em virtude de resgate antecipado dos CRI, nos termos 

previstos no Termo de Securitização. 

O Patrimônio Separado, único e indivisível, será composto pelos Créditos Imobiliários, 

a CCI, o Fundo de Despesas e a Conta do Patrimônio Separado, e será destinado 

especificamente ao pagamento dos CRI e das demais obrigações relativas ao Regime 

Fiduciário. 

Controle de Recursos 

Os recursos oriundos dos recebimentos dos Créditos Imobiliários que lastreiam os CRI 

serão depositados diretamente na Conta do Patrimônio Separado. A Conta do 

Patrimônio Separado será mantida em instituição autorizada e supervisionada pelo 

Banco Central do Brasil de titularidade exclusiva da Emissora, aberta exclusivamente 

para esta Emissão, na qual foi instituído o regime fiduciário.  

Obrigações do Patrimônio Separado  

Os Créditos Imobiliários, a CCI, o Fundo de Despesas e a Conta do Patrimônio 

Separado estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, 

não se prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores 

da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas 

obrigações inerentes aos CRI.  

Para tanto, vide o disposto no item ''Risco da existência de credores 

privilegiados'' da seção ''Fatores de Risco'' na página [•] deste Prospecto. 

Manutenção do Patrimônio Separado 

A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as 

diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos 

de recebimento dos Créditos Imobiliários representados pela CCI e de pagamento da 

amortização do principal, remuneração e demais encargos acessórios dos CRI. 

Taxa de Administração 

A Emissora fará jus a remuneração nos termos descritos no item ''Despesas da Oferta 

e da Emissão'' da presente seção deste Prospecto.  

Custódia  

Para fins do disposto nos artigos 33 a 35 da Resolução CVM 60, a Emissora declara 

que: 
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(i) a custódia da Escritura de Emissão de CCI, em via original, será realizada pela 

Instituição Custodiante; 

(ii) a guarda e conservação, em vias digitais, dos documentos que dão origem aos 

Créditos Imobiliários representados pela CCI serão de responsabilidade da Emissora; e 

(iii) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários representados 

pela CCI são atividades que serão realizadas pela Emissora, ou por terceiros por ela 

contratados, cabendo-lhes: (i) o controle da evolução do saldo devedor dos Créditos 

Imobiliários representados pela CCI; (ii) a apuração e informação à Devedora e ao 

Agente Fiduciário dos valores devidos pela Devedora; e (iii) o controle e a guarda dos 

recursos que transitarão pelo Patrimônio Separado. 

A atuação da Instituição Custodiante limitar-se-á, tão somente, a verificar o 

preenchimento dos requisitos formais relacionados aos documentos recebidos, nos 

termos da legislação vigente. A Instituição Custodiante não será responsável por 

verificar a suficiência, validade, qualidade, veracidade ou completude das informações 

técnicas e financeiras constantes de qualquer documento que lhe seja enviado, inclusive 

com o fim de informar, complementar, esclarecer, retificar ou ratificar as informações 

dos documentos recebidos. 

A Instituição Custodiante, no exercício de suas funções, conforme estabelecido pela Lei 

nº 10.931, e pelos regulamentos da B3, poderá solicitar a entrega da documentação que 

se encontrar sob a guarda da Emissora, que desde já se obriga a fornecer tal 

documentação em até 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento da referida 

solicitação ou em prazo menor, na hipótese da necessidade de prazo para atendimento 

de exigência legal ou regulamentar. 

Hipótese de Responsabilização da Emissora 

A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do Patrimônio Separado 

em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência ou 

administração temerária ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado. 

A Emissora será responsável pelo ressarcimento do valor do Patrimônio Separado que 

houver sido atingido em decorrência de ações judiciais ou administrativas de natureza 

fiscal ou trabalhista da Emissora ou de sociedades do seu mesmo grupo econômico, no 

caso de aplicação do artigo 76 da Medida Provisória nº 2.158‐35.  

Exceto nos casos previstos em legislação específica, em nenhuma hipótese os Titulares 

de CRI terão o direito de haver seus créditos no âmbito da Emissão contra o patrimônio 

da Emissora, sendo sua realização limitada à liquidação dos Créditos Imobiliários.  

Os bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado: (i) responderão pelas 

obrigações inerentes aos CRI e pelo pagamento das despesas de administração do 

Patrimônio Separado e respectivos custos e obrigações fiscais, conforme previsto no 

Termo de Securitização; (ii) estão isentos de qualquer ação ou execução de outros 

credores da Emissora que não sejam os Titulares dos CRI; e (iii) não são passíveis de 

constituição de outras garantias ou excussão, por mais privilegiadas que sejam, exceto 

se de outra forma previsto no Termo de Securitização. 
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Auditores Independentes dos Patrimônios Separados 

Não se aplica ao Patrimônio Separado a extensão de prazo referente ao rodízio de 

contratação de auditores independentes derivado da implantação do comitê de 

auditoria. 

Ordem de Prioridade dos Pagamentos  

Caso, em qualquer data, o valor recebido pela Emissora a título de pagamento dos 

Créditos Imobiliários não seja suficiente para quitação integral dos valores devidos aos 

Titulares dos CRI, nos termos do Termo de Securitização, tais valores serão alocados 

observada a seguinte ordem de preferência: (a) Despesas, que não tenham sido 

devidamente suportadas com os recursos oriundos do Fundo de Despesas e que, 

portanto, passaram a ser de responsabilidade do Patrimônio Separado, na forma 

prevista no Termo de Securitização; (b) eventuais Encargos Moratórios; (c) 

Remuneração dos CRI vencida; (d) recomposição do Fundo de Despesas, caso os 

recursos do Fundo de Despesas venham a ser inferiores ao Valor Mínimo do Fundo de 

Despesas e não tenha sido recomposto pela Devedora, na forma prevista no Termo de 

Securitização; (e) Remuneração dos CRI; e (f) amortização do Valor Nominal Unitário 

dos CRI. 

Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado 

A critério da Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a ocorrência de qualquer uma das 

hipóteses previstas abaixo poderá ensejar a destituição ou substituição da 

Securitizadora: 

(i) pedido, por parte da Emissora, de qualquer plano de recuperação extrajudicial a 

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

ou obtida homologação judicial do referido plano; 

 

(ii) requerimento, pela Emissora, de recuperação judicial, independentemente de 

deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz 

competente; 

 

(iii) pedido de autofalência ou pedido de falência formulado por terceiros em face da 

Emissora e não devidamente elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o 

caso, no prazo legal; 

 

(iv) decretação de falência da Emissora; 

 

(v) desvio de finalidade do Patrimônio Separado apurado em decisão judicial; 

 

(vi) extinção, liquidação, dissolução da Emissora; 

 

(vii) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações 

pecuniárias perante os Titulares dos CRI previstas no Termo de Securitização, 

desde que tenha recebido os recursos, e por culpa exclusiva e não justificável 

da Emissora, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado 
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poderá ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 5 

(cinco) Dias Úteis, a contar da data do inadimplemento; 

 

(viii) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não 

pecuniárias previstas no Termo de Securitização, sendo que, nesta hipótese, a 

liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento 

perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados da data em que a obrigação era 

devida; e 

 

(ix) decisão judicial por violação, pela Emissora, de qualquer dispositivo legal ou 

regulatório, nacional ou estrangeiro, relativo à prática de corrupção ou de atos 

lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, as Leis Anticorrupção. 

Nas hipóteses previstas nos itens (i) a (vi) acima, o Agente Fiduciário assumirá 

imediatamente a custódia e a administração do Patrimônio Separado e, em até 15 

(quinze) dias contados do conhecimento do respectivo evento, deverá convocar 

Assembleia Geral para deliberar: (i) pela liquidação do Patrimônio Separado, hipótese 

na qual deverá ser nomeado o liquidante e as formas de liquidação, nomeação de outra 

instituição administradora, fixando, em ambos os casos, as condições e termos para sua 

administração, bem como sua remuneração; ou (ii) pela continuidade de sua 

administração por nova securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração da 

instituição contratada. 

 

Nas hipóteses previstas nos itens (vii) a (ix) acima, não haverá assunção imediata do 

Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, devendo a Securitizadora ou o Agente 

fiduciário, caso a Securitizadora não o faça, convocar Assembleia Geral de Titulares dos 

CRI em até 15 (quinze) dias contados do conhecimento do respectivo evento, para 

deliberar (a) pela liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser 

nomeado o liquidante e as formas de liquidação, ou (b) pela não liquidação do 

Patrimônio Separado, hipótese na qual a Securitizadora poderá continuar responsável 

pela administração do Patrimônio Separado, mediante a concessão de prazo adicional 

para fins de cumprimento, pela Securitizadora, do descumprimento em curso; ou (c) pela 

eleição de nova securitizadora ou, ainda, outras medidas de interesses dos investidores. 

 

Caso os investidores deliberem pela liquidação do Patrimônio Separado, será realizada 

a transferência dos Créditos Imobiliários representados pela CCI, da CCI e dos 

eventuais recursos da Conta do Patrimônio Separado, à instituição administradora que 

vier a ser nomeada pelos Titulares dos CRI, para fins de extinção de toda e qualquer 

obrigação da Emissora decorrente dos CRI.  

A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência, em dação 

em pagamento, dos Créditos Imobiliários, bens e direitos integrantes do Patrimônio 

Separado aos Titulares dos CRI, na proporção dos créditos representados pelos CRI 

em Circulação que cada um deles é titular, para fins de extinção de toda e qualquer 

obrigação da Emissora decorrente dos CRI. 
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O Agente Fiduciário poderá promover a liquidação do Patrimônio Separado com o 

consequente resgate dos CRI mediante a dação em pagamento dos bens e direitos 

integrantes do patrimônio separado aos seus Titulares dos CRI nas seguintes hipóteses: 

(i) caso a Assembleia Geral não seja instalada, por qualquer motivo, em segunda 

convocação; e (ii) caso a Assembleia Geral seja instalada e os Titulares dos CRI não 

decidam a respeito das medidas a serem adotadas. 

Caso os investidores deliberem pela liquidação do Patrimônio Separado, e destituída a 

Emissora, caberá ao Agente Fiduciário ou à referida instituição administradora: (a) 

administrar os Créditos Imobiliários representados pela CCI, a CCI e os eventuais 

recursos da Conta do Patrimônio Separado que integram o Patrimônio Separado, (b) 

esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos Créditos 

Imobiliários representados pela CCI, da CCI e dos eventuais recursos da Conta do 

Patrimônio Separado que lhe foram transferidos, (c) ratear os recursos obtidos entre os 

Titulares dos CRI na proporção de CRI detidos, e (d) transferir os Créditos Imobiliários 

representados pela CCI, a CCI e os eventuais recursos da Conta do Patrimônio 

Separado eventualmente não realizados aos Titulares dos CRI, na proporção de CRI 

detidos. 

A realização dos direitos dos Titulares dos CRI estará limitada ao Patrimônio Separado, 

não havendo nenhuma outra garantia prestada por terceiros ou pela própria Emissora. 

A Emissora se compromete a praticar todos os atos, e assinar todos os documentos, 

incluindo a outorga de procurações, para que o Agente Fiduciário dos CRI possa 

desempenhar a administração do Patrimônio Separado, conforme o caso, e realizar 

todas as demais funções a ele atribuídas no Termo, em especial na Cláusula 14 do 

Termo de Securitização. 

A ocorrência de qualquer dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado deverá 

ser prontamente comunicada pela Emissora ao Agente Fiduciário, em até 2 (dois) Dias 

Úteis contados do dia em que a Emissora comprovadamente tomar ciência do evento. 

Assembleia Geral de Titulares dos CRI  

Os Investidores poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral, de modo 

presencial, exclusivamente digital ou parcialmente digital, a fim de deliberar sobre 

matéria de interesse da comunhão dos Investidores. 

Compete privativamente à Assembleia de Titulares dos CRI, sem prejuízo da apreciação 

de outras matérias de interesse da comunhão dos Titulares dos CRI, a deliberar sobre: 

(i) as demonstrações financeiras do Patrimônio Separado apresentadas pela 

Emissora, acompanhadas do relatório do Auditor Independente do Patrimônio 

Separado, em até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social a que se 

referirem; 

(ii) alterações do Termo de Securitização; 

(iii) destituição ou substituição da Emissora na administração do Patrimônio 

Separado, nos termos do artigo 39 da Resolução CVM 60; e 



 

97 

(iv) qualquer deliberação pertinente à administração ou liquidação do Patrimônio 

Separado, cujo quórum deverá ser de 50% (cinquenta por cento) dos CRIs em 

circulação, nos casos de insuficiência de recursos para liquidar a emissão ou de 

decretação de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora, podendo 

deliberar inclusive: 

(a) a realização de aporte de capital por parte dos Titulares dos CRI; 

(b) a dação em pagamento aos Titulares dos CRI dos valores integrantes do 

Patrimônio Separado; 

(c) o leilão dos ativos componentes do Patrimônio Separado; ou 

(d) a transferência da administração do Patrimônio Separado para outra 

companhia securitizadora em substituição à Emissora ou para o Agente 

Fiduciário, se for o caso. 

As demonstrações financeiras do Patrimônio Separado cujo relatório de auditoria não 

contiver opinião modificada podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso 

a Assembleia Geral de Titulares dos CRI correspondente não seja instalada em virtude 

do não comparecimento dos Titulares dos CRI. 

Aplicar-se-á subsidiariamente à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei nº 

14.430, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das 

assembleias gerais de acionistas. 

A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, pela 

CVM e/ou por Investidores que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos CRI 

em Circulação. 

A convocação da Assembleia Geral de Titulares dos CRI far-se-á mediante edital 

publicado por 3 (três) vezes, com a antecedência de 21 (vinte e um) dias, em primeira 

convocação, e no prazo de 8 (oito) dias contado de nova publicação do edital de 

convocação, em segunda convocação, nos veículos utilizados para publicação legal da 

Emissora. 

A convocação da Assembleia Geral de Titulares dos CRI relativas à administração ou 

liquidação do Patrimônio Separado far-se-á mediante edital publicado por 3 (três) vezes, 

com a antecedência de 15 (quinze) dias, em primeira convocação, e no prazo de 8 (oito) 

dias contado de nova publicação do edital de convocação, em segunda convocação, 

nos veículos utilizados para publicação legal da Emissora. 

Não se admite que a segunda convocação da Assembleia Geral seja publicada 

conjuntamente com a primeira convocação. 

Independentemente das formalidades previstas na lei e no Termo de Securitização, será 

considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem os titulares de todos os 

CRI em Circulação. 
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O edital de convocação da Assembleia Geral deverá conter, no mínimo, os seguintes 

requisitos: 

(i) dia, hora, local em que será realizada a Assembleia Geral, sem prejuízo da 

possibilidade de a Assembleia Geral ser realizada parcial ou exclusivamente de modo 

digital; 

(ii) ordem do dia contendo todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo 

que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependem de deliberação da 

Assembleia Geral; e 

(iii) indicação da página na rede mundial de computadores em que os Titulares dos 

CRI poderão acessar os documentos pertinentes à ordem do dia que sejam necessários 

para debate e deliberação da Assembleia Geral. 

(iv) se admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, 

as regras e os procedimentos aplicáveis, incluindo orientações sobre o preenchimento 

e envio e as formalidades necessárias para que o voto enviado seja considerado válido; 

e 

(v) se admitida a participação e o voto a distância durante a assembleia por meio de 

sistema eletrônico, as regras e os procedimentos aplicáveis, incluindo informações 

necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema pelos Titulares dos CRI, 

e se a assembleia será realizada de modo parcial ou exclusivamente digital.  

Nos termos da Resolução CVM 81, as convocações descritas nos itens (iv) e (v) acima 

poderão ser publicadas de forma resumida com indicação dos endereços na rede 

mundial de computadores, sem prejuízo da obrigação de disponibilização pela 

Emissora, por meio de sistema eletrônico, na página da CVM na rede mundial de 

computadores. 

Deverá ser convocada Assembleia Geral de Titulares dos CRI toda vez que a Emissora 

tiver de exercer ativamente seus direitos estabelecidos na Escritura de Emissão de 

Debêntures ou em qualquer outro Documento da Operação, para que os Titulares dos 

CRI deliberem sobre como a Emissora deverá exercer seus direitos. 

A Assembleia Geral de Titulares dos CRI mencionada acima, deverá ser realizada em 

data anterior àquela em que se encerra o prazo para a Emissora manifestar-se à 

Devedora, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, desde que respeitados 

os prazos de antecedência para convocação da Assembleia de Titulares dos CRI em 

questão. 

Somente após a orientação dos Titulares dos CRI, a Emissora poderá exercer seu 

direito e se manifestará conforme lhe for orientado. Caso os Titulares dos CRI não 

compareçam à Assembleia Geral, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, 

a Emissora deverá permanecer silente quanto ao exercício do direito em questão, sendo 

certo que, neste caso, o seu silêncio não será interpretado como negligência em relação 

aos direitos dos Titulares dos CRI, não podendo ser imputada à Emissora qualquer 

responsabilização decorrente de ausência de manifestação. 
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A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a 

orientação definida pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tão somente a 

manifestar-se conforme assim instruída. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer 

responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos 

Titulares dos CRI, por ela manifestado frente à Devedora, independentemente dos 

eventuais prejuízos causados aos Titulares dos CRI ou à Emissora. 

A Assembleia Geral de Titulares dos CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a 

presença de Titulares dos CRI que representem a metade, no mínimo, dos CRI em 

Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de Titulares dos CRI..  

Cada CRI conferirá a seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais, sendo 

admitida a constituição de mandatários, Investidores ou não, legalmente constituídos há 

menos de 01 (um) ano, observadas as disposições da Lei das Sociedades por Ações. 

Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação da 

Assembleia Geral de Titulares dos CRI, serão considerados os CRI em Circulação. Os 

votos em branco também deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação 

da Assembleia Geral de Titulares dos CRI. 

Os Titulares dos CRI poderão votar por meio de processo de consulta formal, escrita 

(por meio de correspondência com AR) ou eletrônica (comprovado por meio de sistema 

de comprovação eletrônica – comprova.com), desde que respeitadas as demais 

disposições aplicáveis à Assembleia Geral, prevista no Termo de Securitização e no 

edital de convocação, conforme condições previstas na Resolução CVM 60. Sendo certo 

que os investidores terão o prazo mínimo de 10 (dez) dias para manifestação. 

Não podem votar na Assembleia Geral: (i) os prestadores de serviços relativos aos CRI, 

o que inclui a Emissora; (ii) os sócios, diretores, funcionários dos prestadores de serviço; 

(iii) empresas ligadas ao prestador de serviço, seus sócios, diretores e funcionários; (iv) 

qualquer Titular dos CRI que tenha interesse conflitante com os interesses do 

Patrimônio Separado no tocante à matéria em deliberação, exceto se (a) os únicos 

Titulares dos CRI forem as pessoas acima mencionadas; e (b) houver aquiescência 

expressa da maioria dos demais Titulares dos CRI presentes à assembleia, manifestada 

na própria Assembleia Geral ou em instrumento de procuração que se refira 

especificamente à Assembleia Geral em que se dará a permissão de voto. 

A Emissora e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar representantes da Emissora, 

ou quaisquer terceiros, para participar das Assembleias Gerais, sempre que a presença 

de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia.  

O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral e prestar aos Investidores 

as informações que lhe forem solicitadas. 

A presidência da Assembleia Geral de Titulares dos CRI caberá ao representante da 

Emissora nas Assembleias Gerais, na sua falta, ao Titular dos CRI eleito pelos demais, 

ou à pessoa designada pela CVM. 
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Exceto se de outra forma prevista no Termo de Securitização, as deliberações em 

Assembleia Geral de Titulares dos CRI serão tomadas pelos votos favoráveis de 

Titulares dos CRI, observados os seguintes quóruns: 

(i) alterações ou exclusões (i) da Remuneração; (ii) das Datas de Pagamento da 

Remuneração; (iii) da Data de Vencimento; (iv) dos valores, montantes e datas de 

amortização do principal dos CRI e pagamento da Remuneração; (v) de cláusulas 

relacionadas ao Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI e Amortização Extraordinária 

e, consequentemente, de cláusulas relacionadas ao Resgate Antecipado Facultativo 

das Debêntures, Resgate Antecipado por Indisponibilidade do IPCA das Debêntures, 

Resgate Antecipado por Alteração de Tributos das Debêntures, Oferta Facultativa de 

Resgate Antecipado das Debêntures e Amortização Antecipada Facultativa das 

Debêntures; (vi) dos quóruns previstos no Termo de Securitização; e/ou (viii) dos 

Eventos de Inadimplemento, dependerão da aprovação de, no mínimo, (i) 2/3 (dois 

terços) dos CRI em Circulação, em primeira convocação; ou (ii) 50% (cinquenta por 

cento) dos titulares de CRI em Circulação mais 1 (um), em segunda convocação; 

(ii) a orientação de voto da Emissora no âmbito da assembleia geral de 

debenturistas a respeito de hipóteses de renúncia ou perdão temporário (waiver) ou da 

não declaração de vencimento antecipado das Debêntures na hipótese de ocorrência 

de um Evento de Inadimplemento, dependerá da aprovação de, no mínimo, (i) 50% 

(cinquenta por cento) de titulares dos CRI em Circulação mais 1 (um), em primeira 

convocação; ou (ii) 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos titulares de CRI em 

Circulação presentes na assembleia de titulares dos CRI, desde que representem, no 

mínimo, 20% (vinte por cento) dos CRI em Circulação, em segunda convocação. O 

disposto acima não inclui as deliberações relativas à insuficiência de lastro e/ou 

insolvência da Securitizadora, cujos quóruns são legais e previstos no Termo de 

Securitização. Ainda, para fins de clareza, a não instalação ou realização da Assembleia 

Geral de Titulares de CRI bem como a não obtenção dos quóruns mínimos 

supramencionados significarão necessariamente a não aprovação do waiver; 

(iii) a orientação de voto da Emissora no âmbito da assembleia geral de 

debenturistas a respeito da inclusão de novos contratos de locação dentre aqueles 

identificados como Locações, para que sejam também objeto de destinação de 

recursos, dependerão da aprovação prevista na página [•] deste Prospecto Preliminar; 

(iv) deliberação, após o encerramento do prazo para a distribuição dos CRI, para 

nomear substituto ao Agente Fiduciário, dependerão da aprovação da maioria simples 

dos Investidores; 

(v) deliberação sobre as normas de administração ou liquidação do patrimônio 

separado, dependerão da aprovação da maioria dos titulares dos CRI em Circulação, 

em primeira ou em segunda convocação, nos termos do parágrafo quarto, do artigo 30 

da Lei nº 14.430, observado que eventual substituição da Securitizadora deverá ser 

deliberada por Titulares dos CRI em Circulação que representem 50% (cinquenta por 

cento) do Patrimônio Separado; e 
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(vi) as demais deliberações serão tomadas por maioria dos CRI em Circulação 

presentes na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, em primeira ou segunda 

convocação. 

O Termo de Securitização não possui mecanismo para resgate dos CRI dos Investidores 

dissidentes. 

As deliberações tomadas em Assembleias Gerais, observados o respectivo quórum de 

instalação e de deliberação estabelecido no Termo de Securitização, serão 

consideradas válidas e eficazes e obrigarão todos os Titulares dos CRI, quer tenham 

comparecido ou não à Assembleia Geral e, ainda que nela tenham se abstido de votar, 

ou votado contra, devendo ser divulgado, pela Emissora, o resultado da deliberação aos 

Titulares dos CRI, na forma da regulamentação da CVM. 

Para maiores detalhes sobre os impactos que determinados quóruns estabelecidos 

nessa seção poderão gerar aos titulares de pequenas quantidades de CRI, vide o item 

"Quórum de deliberação em Assembleia Geral" na seção "Fatores de Risco" na página 

[•] deste Prospecto Preliminar. 

Publicidade 

Nos termos da Resolução CVM 60, fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares 

dos CRI, tais como comunicados de resgate, amortização, notificações aos devedores 

e outros, serão disponibilizados, nos prazos legais e/ou regulamentares, por meio do 

sistema de envio de Informações Periódicas Eventuais da CVM e veiculados na página 

da Securitizadora na rede mundial de computadores – Internet (https://www.virgo.inc/), 

imediatamente após a realização ou ocorrência do ato a ser divulgado, observado no 

que couber, na forma do 5º do artigo 44, artigo 45, do inciso IV “b” do artigo 46, do inciso 

IV e § 4º do artigo 52 da Resolução CVM 60 e a Lei nº 14.430, devendo a Securitizadora 

avisar o Agente Fiduciário na mesma data da sua ocorrência. As publicações acima 

serão realizadas uma única vez.  

As publicações das Assembleias Gerais serão realizadas na forma prevista na página 

[•] deste Prospecto Preliminar. 

As despesas decorrentes do acima disposto serão pagos pela Emissora com recursos 

do Patrimônio Separado. 

As demais informações periódicas da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, nos 

prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de Informações 

Periódicas e Eventuais da CVM, nos termos da Resolução CVM 60 e demais legislação 

em vigor. 

Despesas da Oferta e da Emissão  

Sem prejuízo do disposto no Termo de Securitização, são despesas de 

responsabilidade do Patrimônio Separado:  

(i) todos os emolumentos da B3, relativos à CCI e aos CRI, incluindo as despesas 

com registros, emissão, utilização e movimentação perante a CVM, B3, ANBIMA, Juntas 
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Comerciais e Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, impressão, expedição e 

publicação de relatórios e informações periódicas previstas na Resolução CVM 60, em 

regulamentação específica e em qualquer outra norma aplicável, conforme o caso, da 

documentação societária da Securitizadora relacionada aos CRI, ao Termo de 

Securitização e aos demais Documentos da Operação, bem como de eventuais 

aditamentos aos mesmos; 

(ii) remuneração da Securitizadora, nos seguintes termos: 

(a) pela estruturação da emissão dos CRI, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), líquidos de quaisquer encargos e tributos, em parcela única, a ser paga 

em até 1 (um) Dia Útil a contar da data de subscrição e integralização dos CRI; 

(b) pela administração do Patrimônio Separado, o valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), líquidos de quaisquer encargos e tributos, calculada pro rata die, se 

necessário (“Taxa de Administração”), sendo que a primeira parcela deverá ser 

paga em até 1 (um) Dia Útil a contar da data de subscrição e integralização dos 

CRI, e as demais nos dias 16 (dezesseis) dos meses subsequentes até o resgate 

total dos CRI, inclusive a remuneração (flat e recorrente) da nova instituição que 

realizará a administração dos CRI e, consequentemente, do Patrimônio 

Separado, nomeada pelos titulares dos CRI, no caso de substituição da 

Securitizadora por qualquer motivo;  

(c) para realização de serviços como assembleias e eventuais 

reestruturações da operação, elaboração ou revisão de aditivos contratuais, 

serão cobrados: (c.1) R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por hora por 

profissional, restritos a um teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por evento, 

corrigidos da mesma forma que a tarifa de gestão, arcado pelo patrimônio 

separado; (c.2) Adicionalmente, serão cobrados por verificação de covenants, 

caso aplicável, o valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) por 

verificação.  

(d) as parcelas serão acrescidas dos tributos incidentes à época da 

cobrança, incluindo, mas não se limitando, ISS (Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social) e 

COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social); 

(e) a Taxa de Administração continuará sendo devida, mesmo após o 

vencimento dos CRI, caso a Emissora ainda esteja atuando em nome dos 

Titulares dos CRI, recurso este que será devido proporcionalmente aos meses 

de atuação da Emissora; 

(f) a remuneração não inclui as despesas incorridas durante ou após a 

prestação dos serviços e que sejam consideradas necessárias ao exercício da 

função da Emissora, tais como, por exemplo, publicações em geral (edital de 

convocação de Assembleia dos Titulares dos CRI, ata da Assembleia dos 

Titulares dos CRI, etc.), notificações, extração de certidões, despesas com 

viagens e estadias, transportes e alimentação de seus agentes, despesas 

cartorárias, fotocópias, digitalizações, envio de documentos, contratação de 
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especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria 

legal da Emissora, bem como custas e despesas cartorárias relacionadas aos 

termos de quitação, quando for o caso, e acompanhamento das garantias, 

despesas com conference call ou contatos telefônicos, as quais serão cobertas 

às expensas do Patrimônio Separado;  

(g) ocorrendo impontualidade será devido desde a data da inadimplência, até 

a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa convencional, irredutível e não 

compensatória, de 2% (dois por cento), sobre o valor em atraso; e (ii) juros 

moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor em atraso. 

(iii) remuneração da Instituição Custodiante, nos seguintes termos: 

(a) pelo registro e implantação da CCI será devido o pagamento único, o 

valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a ser pago até o 5º (quinto) Dia Útil 

contado da primeira Data de Integralização dos CRI; 

(b) pela custódia da Escritura de Emissão de CCI, o valor anual de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) sendo a primeira parcela devida no mesmo dia do 

vencimento da parcela (i) acima do ano subsequente e as demais no mesmo dia 

dos anos subsequentes, atualizadas anualmente pela variação acumulada 

positiva do IPCA, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que 

vier a substituí-lo, calculadas pro rata die, se necessário; 

(c) as parcelas serão acrescidas de ISS (Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), 

COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), e quaisquer 

outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração da Instituição 

Custodiante nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento, exceto pelo 

CSLL (Contribuição sobre o Lucro Líquido), IRRF (Imposto de Renda Retido na 

Fonte), na alíquota vigente na data de pagamento; 

(d) as parcelas citadas no item “a” poderão ser faturadas por qualquer 

empresa do grupo econômico, incluindo, mas não se limitando, a Vórtx Serviços 

Fiduciários Ltda., inscrita no CNPJ/ME nº 17.595.680/0001-36.    

(e) em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida, sobre os 

débitos em atraso incidirão multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o 

valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IPCA acumulado, 

incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, 

calculado pro rata die; e 

(f) remuneração não inclui despesas consideradas necessárias ao exercício 

da função de agente registrador e instituição custodiante durante a implantação 

e vigência do serviço, as quais serão cobertas pela Emissora, com recursos do 

Patrimônio Separado, mediante pagamento das respectivas cobranças 

acompanhadas dos respectivos comprovantes, emitidas diretamente em nome 
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da Emissora ou mediante reembolso, após prévia aprovação, sempre que 

possível, quais sejam: custos com o sistema de negociação, publicações em 

geral, custos incorridos em contatos telefônicos relacionados à emissão, 

notificações, extração de certidões, despesas cartorárias, fotocópias, 

digitalizações, envio de documentos, viagens, alimentação e estadias, despesas 

com especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou 

assessoria legal aos titulares dos CRI. 

(iv) remuneração do Escriturador, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

mensais, totalizando o valor anual de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos), sendo a 

primeira parcela a ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil após a primeira data de 

integralização dos CRI e as demais parcelas a mesma data dos meses subsequentes; 

(v) remuneração do Agente Fiduciário, pelos serviços prestados no âmbito do Termo 

de Securitização; 

(vi) remuneração do Auditor Independente do Patrimônio Separado, nos seguintes 

termos: 

(a) parcelas anuais de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais), a 

ser pago até o 5º (quinto) Dia Útil contado da primeira Data de Integralização dos 

CRI e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes, atualizadas anualmente 

pela variação acumulada positiva do IPCA, ou ainda na impossibilidade de sua 

utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rata die, se 

necessário; e 

(b) as parcelas serão acrescidas de ISS (Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), 

COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). 

(vii) remuneração do Contador do Patrimônio Separado, nos seguintes termos: 

parcelas mensais de R$ 110,00 (cento e dez reais), totalizando R$ 1.320,00 (mil 

trezentos e vinte reais) anuais, a ser pago até o 5º (quinto) Dia Útil contado da primeira 

Data de Integralização dos CRI e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, 

atualizadas anualmente pela variação acumulada positiva do IPCA, ou ainda na 

impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rata 

die, se necessário; 

(viii) todas as despesas incorridas e devidamente comprovadas pela Securitizadora 

e/ou pelo Agente Fiduciário, inclusive despesas vinculadas aos eventuais aditamentos 

aos documentos relacionados aos CRI, ou que sejam necessárias para proteger os 

direitos e interesses dos titulares dos CRI ou para realização dos seus créditos, 

conforme previsto no Termo de Securitização; 

(ix) averbações, prenotações e registros em Cartórios de Registro de Imóveis, 

Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e Junta Comercial, quando for o caso, 

bem com os custos relacionados à assembleia geral dos titulares dos CRI, conforme 

previsto no Termo de Securitização; 
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(x) em virtude da instituição do regime fiduciário e da gestão e administração do 

Patrimônio Separado, as despesas mensais de contratação de auditor independente, 

contador, ou seja, profissionais para realizar a escrituração contábil e elaboração de 

balanço auditado, os quais serão realizados na periodicidade exigida pela legislação em 

vigor e serão reembolsados à Securitizadora, e quaisquer prestadores de serviços 

contratados para a oferta dos CRI, mediante apresentação dos comprovantes de 

pagamento ou notas fiscais; 

(xi) os honorários, despesas e custos de terceiros especialistas, advogados, 

auditores ou fiscais relacionados com procedimentos legais incorridos para resguardar 

os interesses dos titulares dos CRI, na defesa de eventuais processos administrativos, 

arbitrais e/ou judiciais propostos contra o Patrimônio Separado ou, ainda, realização do 

Patrimônio Separado; 

(xii) as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência 

em ações judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os interesses dos titulares 

dos CRI e a realização dos créditos do Patrimônio Separado; 

(xiii) remuneração de todas as verbas e tarifas devidas à instituição financeira onde 

se encontra aberta a conta corrente do Patrimônio Separado; 

(xiv) despesas com registros e movimentação perante instituições autorizadas à 

prestação de serviços de liquidação e custódia, escrituração, câmaras de compensação 

e liquidação, juntas comerciais e cartórios de registro de títulos e documentos, conforme 

o caso, da documentação societária relacionada aos CRI, ao Termo de Securitização e 

aos demais documentos relacionados aos CRI, bem como de seus eventuais 

aditamentos; 

(xv) despesas com a publicação de atos societários da Securitizadora e necessárias 

à realização de assembleias gerais dos titulares dos CRI, na forma da regulamentação 

aplicável; 

(xvi) honorários e despesas incorridas na contratação de serviços para 

procedimentos extraordinários previstos nos documentos relacionados aos CRI; 

(xvii) despesas com a publicação de atos societários da Securitizadora relacionada 

aos CRI e necessárias à realização de assembleias gerais, na forma da regulamentação 

aplicável; 

(xviii) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, 

que recaiam sobre os bens, direitos e obrigações do Patrimônio Separado; 

(xix) quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados por 

lei ao Patrimônio Separado; 

(xx) todo e quaisquer custos inerentes à realização de assembleia geral ordinária ou 

extraordinária dos titulares dos CRI, inclusive, mas não exclusivamente, à necessidade 

de locação de espaço para sua realização, bem como com a contratação de serviços 

extraordinários para a sua realização; 



 

106 

(xxi) remuneração de todas as verbas e tarifas devidas à instituição financeira onde 

se encontra aberta a Conta do Patrimônio Separado;  

(xxii) custos de adequação de sistemas com o fim específico de gerir os créditos ou o 

Patrimônio Separado dos CRI, bem como os índices e critérios de elegibilidade, se 

houverem, inclusive aqueles necessários para acompanhar as demonstrações 

financeiras do patrimônio separado; as despesas com terceiros especialistas, o que 

inclui o auditor independente e contabilidade, bem como as despesas com 

procedimentos legais, incluindo sucumbência, incorridas para resguardar os interesses 

dos titulares dos CRI e a realização dos Créditos Imobiliários e das garantias integrantes 

do Patrimônio Separado, que deverão ser previamente aprovadas e, em caso de 

insuficiência de recursos no Patrimônio Separado, pagas pelos titulares dos CRI; 

(xxiii) os eventuais tributos que, a partir da data de emissão dos CRI, venham a ser 

criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência 

alterada, questionada ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou 

relativa, um incremento da tributação incidente sobre os Créditos Imobiliários; 

(xxiv) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários 

advocatícios arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, 

exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas: forem resultantes de 

inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Securitizadora, do Agente Fiduciário ou de 

seus administradores, empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser 

determinado de forma expressa em decisão judicial final proferida pelo juízo 

competente; 

(xxv) as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência 

em ações judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os interesses dos titulares 

de CRI, realização dos Créditos Imobiliários e cobrança dos Créditos Imobiliários 

inadimplidos, integrantes do Patrimônio Separado; 

(xxvi) os honorários de advogados, custas e despesas correlatas (incluindo verbas de 

sucumbência) incorridas pela Securitizadora e/ou pelo Agente Fiduciário na defesa de 

eventuais processos administrativos, arbitrais e/ou judiciais propostos contra o 

Patrimônio Separado ou contra a Securitizadora, desde que relacionados aos CRI e/ou 

a qualquer dos Créditos Imobiliários; 

(xxvii) os honorários e as despesas incorridos na contratação de serviços para 

procedimentos extraordinários que sejam atribuídos à Securitizadora, quando 

relacionados à Emissão e/ou à Oferta;  

(xxviii) quaisquer taxas, impostos ou contribuições e quaisquer outros encargos, 

presentes e futuros, que sejam imputados por lei à Securitizadora, quando relacionados 

à Emissão e/ou à Oferta e/ou ao Patrimônio Separado;  

(xxix) quaisquer custas e gastos determinados pela CVM, B3 ou qualquer outro órgão 

público oficial, inclusive com o registro para negociação dos CRI em mercados 

organizados;  
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(xxx) quaisquer custas com a expedição de correspondência de interesse dos titulares 

de CRI;  

(xxxi) quaisquer despesas ou custos inerentes à liquidação do Patrimônio Separado; e 

(xxxii) quaisquer outros honorários, custos e despesas previstos no Termo de 

Securitização. 

Os valores referentes às despesas iniciais serão retidos pela Emissora quando do 

pagamento do preço de integralização das Debêntures, e as demais Despesas serão 

arcadas pela Emissora, mediante utilização de recursos do Fundo de Despesas. 

Caso os recursos existentes no Fundo de Despesas para pagamento das Despesas 

sejam insuficientes e a Devedora não efetue diretamente tais pagamentos, tais 

Despesas deverão ser arcadas pela Emissora com os demais recursos integrantes do 

Patrimônio Separado e reembolsados pela Devedora. 

As Despesas pagas pela Emissora com os recursos do Patrimônio Separado serão 

reembolsadas pela Devedora à Emissora no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, mediante a 

apresentação, pela Emissora, de comunicação indicando as despesas incorridas, 

acompanhada dos recibos/notas fiscais correspondentes. 

Caso os recursos do Patrimônio Separado não sejam suficientes para arcar com as 

Despesas, a Emissora e/ou qualquer prestador de serviços no âmbito da Emissão, 

conforme o caso, poderão cobrar tal pagamento da Devedora, aplicados eventuais 

encargos moratórios. Caso a Devedora não efetue o referido pagamento e os recursos 

do Patrimônio Separado não sejam suficientes, a Emissora e/ou qualquer prestador de 

serviços no âmbito da Operação de Securitização, conforme o caso, poderão solicitar 

aos Titulares de CRI que arquem com o referido pagamento mediante aporte de 

recursos na Conta do Patrimônios Separado, sendo certo que os Titulares de CRI 

decidirão sobre tal(is) pagamento(s), conforme deliberação na respectiva Assembleia 

Geral de Titulares de CRI convocada para este fim. 

Sem prejuízo do disposto acima, os Titulares de CRI reunidos em assembleia geral 

convocada com este fim, nos termos do Termo de Securitização, deverão deliberar 

sobre o aporte de recursos, de forma proporcional à quantidade de CRI detida por cada 

Titular de CRI, observado que, caso concordem com tal aporte, possuirão o direito de 

regresso contra a Devedora e preferência em caso de recebimento de créditos futuros 

pelo Patrimônio Separado, objeto ou não de litígio. As Despesas que eventualmente 

não tenham sido quitadas serão acrescidas à dívida da Devedora no âmbito dos 

Créditos Imobiliários, e deverão ser pagos de acordo com a ordem de alocação de 

recursos prevista no Termo de Securitização. 

Caso qualquer um dos Titulares de CRI não cumpra com eventual obrigação de 

realização de aportes de recursos na Conta do Patrimônio Separado, para custear 

eventuais despesas necessárias a salvaguardar seus interesses, a Emissora estará 

autorizada a realizar a compensação de eventual remuneração a que este Titular de 

CRI inadimplente tenha direito com os valores gastos pela Emissora com estas 

despesas. 
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No caso de inadimplemento no pagamento ou reembolso pela Devedora de qualquer 

das despesas, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, 

independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data 

de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória de natureza 

não compensatória de 2% (dois por cento). 

Fundo de Despesas 

A Emissora descontará do preço de integralização das Debêntures um montante para 

constituição de um fundo de despesas para pagamento das Despesas indicadas acima, 

que será mantido na Conta do Patrimônio Separado (conforme definida no Termo de 

Securitização) durante toda a vigência dos CRI ("Fundo de Despesas"). O valor total do 

Fundo de Despesas será equivalente ao valor necessário para o pagamento das 

Despesas relativas a um período de 3 (três) meses, sendo o valor inicial de R$ [•] ([•]) 

("Valor Inicial do Fundo de Despesas"), observado o valor mínimo do Fundo de 

Despesas correspondente a R$ [•] ([•]) ("Valor Mínimo do Fundo de Despesas"), durante 

toda a vigência dos CRI.  

A Devedora se obrigou no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures a depositar 

na Conta do Patrimônio Separado  trimestralmente, nos meses de janeiro, abril, julho e 

setembro, o valor equivalente a 3 (três) meses de Despesas. 

Os valores necessários para o pagamento das Despesas e para constituição do Fundo 

de Despesas terão prioridade, sendo certo que a Companhia somente receberá 

qualquer quantia referente ao preço de integralização das Debêntures após o 

pagamento e desconto dos valores aqui previstos. 

Sempre que, por qualquer motivo, os recursos do Fundo de Despesas venham a ser 

inferiores ao Valor Mínimo do Fundo de Despesas, a Emissora deverá enviar notificação 

neste sentido para a Devedora, solicitando a sua recomposição, sob pena de 

vencimento antecipado das Debêntures. Nos termos da Escritura de Emissão de 

Debêntures, a Devedora deverá, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento 

da referida notificação, recompor o Fundo de Despesas com o montante necessário 

para que os recursos existentes no Fundo de Despesas, após a recomposição sejam 

de, no mínimo, igual ao Valor Inicial do Fundo de Despesas mediante transferência dos 

valores necessários à sua recomposição diretamente para a Conta do Patrimônio 

Separado. 

Os recursos do Fundo de Despesas estarão abrangidos pelo regime fiduciário a ser 

instituído pela Emissora e integrará o Patrimônio Separado. 

Pagamentos dos Créditos Imobiliários  

Os pagamentos dos Créditos Imobiliários serão depositados diretamente na Conta do 

Patrimônio Separado. Conforme definido no Termo de Securitização e na Escritura de 

Emissão de Debêntures, quaisquer recursos relativos aos Créditos Imobiliários, ao 

cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas pela Devedora, nos termos, do 

Termo de Securitização e da Escritura de Emissão de Debêntures, serão depositados 
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na respectiva data de pagamento prevista no Anexo I do Termo de Securitização e/ou 

da data em que forem devidos nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures. 

Caso a Emissora não recepcione os recursos na Conta do Patrimônio Separado até a 

referida data, esta não será capaz de operacionalizar, via Banco Liquidante e 

Escriturador, o pagamento dos recursos devidos aos Titulares dos CRI, devidos por 

força do Termo de Securitização. Neste caso, a Emissora estará isenta de quaisquer 

penalidades e descumprimento de obrigações a ela imputadas e a Devedora será 

responsabilizada pelo não cumprimento destas obrigações pecuniárias.  

Contrato de Distribuição 

O Contrato de Distribuição, celebrado em [•] de [•] de 2022, entre os Coordenadores, a 

Emissora e a Devedora, disciplina a prestação de serviços de distribuição pública dos 

CRI, cuja cópia física está disponível para consulta nos endereços abaixo: 

BANCO ITAÚ BBA S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares 

CEP 04538-132 – São Paulo, SP 

 

BANCO BTG PACTUAL S.A.  

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3477 – 12º andar. 

CEP 04538-133 - São Paulo – SP 

 

BANCO SAFRA S.A.  

Avenida Paulista, n.º 2100, 17º andar. 

01310-930 - São Paulo - SP 

 

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

S.A.  

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar 

CEP 04.538-132, São Paulo – SP 

 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A.  

Avenida Chedid Jafet, n.º 75, Torre Sul, 30º Andar 

CEP 04.551-065 - São Paulo – SP 

Condições precedentes para a distribuição dos CRI 

O cumprimento, por parte dos Coordenadores, dos deveres e obrigações indicados no 

Contrato de Distribuição, bem como a distribuição dos CRI, estarão condicionados ao 

atendimento, até a concessão do registro da Oferta pela CVM ou até a primeira data da 

liquidação financeira dos CRI, conforme aplicável, das seguintes condições 

precedentes, a serem verificadas individualmente por cada um dos Coordenadores 

("Condições Precedentes") (consideradas condições suspensivas nos termos do artigo 

125 do Código Civil): 

[•]  
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O cumprimento pelos Coordenadores das obrigações assumidas nos termos do 

Contrato de Distribuição, que inclui a prestação da Garantia Firme, é condicionado à 

satisfação, até a data da concessão do registro da Oferta pela CVM, das Condições 

Precedentes. Na hipótese do não atendimento de uma ou mais Condições Precedentes, 

os Coordenadores poderão decidir, a seu exclusivo critério, pela dispensa da Condição 

Precedente não cumprida ou pela não continuidade da Oferta. Caso os Coordenadores 

decidam pela não continuidade da Oferta, a Oferta não será realizada e não produzirá 

efeitos com relação a quaisquer das Partes, com o consequente cancelamento da 

Oferta, observado o disposto no § 4º do artigo 19 da Instrução CVM 400. Caso, por 

qualquer motivo, não haja o exercício da Garantia Firme em decorrência do não 

atendimento a qualquer das Condições Precedentes, tal fato se configurará como 

modificação da Oferta, nos termos do artigo 25 a da Instrução CVM 400, observado o 

disposto nos Documentos da Operação neste sentido. 

O atendimento cumulativo das Condições Precedentes é condição necessária para a 

liquidação dos CRI e o exercício da Garantia Firme, sendo certo que deverão ser 

verificadas anteriormente ao registro da Oferta pela CVM, observado que a não 

implementação de qualquer dessas condições será tratada como modificação da Oferta, 

caso a mesma já tenha sido divulgada publicamente, nos termos do artigo 25 e 

seguintes da Instrução CVM 400, conforme previsto no item ''Modificação da Oferta'' da 

seção ''Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta'' 

na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Regime de Colocação 

Os Coordenadores realizarão a distribuição dos CRI, em regime de garantia firme de 

colocação com relação ao montante de R$ [•]([•]), de forma individual e não solidária, 

conforme proporção indicada no quadro abaixo ("Garantia Firme"). 

Coordenadores Volume Limite de cada 

Coordenador: 

Percentual da Garantia 

Firme prestada por cada 

Coordenador: 

Itaú BBA [•] R$ [•] 

BTG Pactual [•] R$ [•] 

Safra [•] R$ [•] 

UBS BB [•] R$ [•] 

XP [•] R$ [•] 

Total dos 

Coordenadores 

[•] R$ [•] 
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A distribuição pública dos CRI oriundos de eventual exercício da Opção de Lote 

Adicional, no montante de até [•] ([•]) CRI, será conduzida pelos Coordenadores sob 

regime de melhores esforços de colocação. 

A Garantia Firme relativa à Emissão conforme acima, terá validade até [•] de [•] de 2022 

ou até que seja publicado o Anúncio de Encerramento da Oferta, o que ocorrer por 

último ("Prazo da Garantia Firme"), podendo tal prazo ser prorrogado a exclusivo critério 

dos Coordenadores, mediante comunicação prévia por escrito pelos Coordenadores à 

Devedora e à Securitizadora, sendo certo que a Garantia Firme será exercida se, e 

somente se, as Condições Precedentes forem cumpridas de forma satisfatória aos 

Coordenadores até tal data e não houver demanda para os CRI inicialmente ofertadas 

(sem considerar os CRI objeto de Opção de Lote Adicional).  

A Garantia Firme somente será exercida pelos Coordenadores se, após o Procedimento 

de Bookbuilding, existir algum saldo remanescente dos CRI não subscritos (sem 

considerar os CRI objeto de Opção de Lote Adicional), sendo certo que o exercício da 

Garantia Firme pelos Coordenadores será feito pela remuneração máxima do 

bookbuilding inicialmente prevista (Taxa Teto), de forma não solidária entre si. 

Adicionalmente, a Garantia Firme, se exercida, será exercida, de forma individual, não 

solidária e sem preferência. 

Os CRI serão distribuídos com a intermediação dos Coordenadores, que poderão 

contratar Participantes Especiais (conforme abaixo definido) para fins exclusivos de 

recebimento de ordens, nos termos da Cláusula 13 do Contrato de Distribuição, e 

poderão ser colocados junto ao Público-alvo somente após a concessão do registro da 

Oferta pela CVM, nos termos da Instrução CVM 400. Os Coordenadores, com anuência 

da Emissora e da Devedora, organizarão a colocação dos CRI perante os Investidores 

interessados, podendo levar em conta suas relações com clientes e outras 

considerações de natureza comercial ou estratégica. 

Nos termos do Contrato de Distribuição, a liquidação financeira da Oferta e o 

exercício da Garantia Firme pelos Coordenadores estão condicionados à 

verificação e atendimento das Condições Precedentes anteriormente à concessão 

do registro da Oferta pela CVM, e sem o qual a Garantia Firme não será exercida, 

sendo certo, ainda, que a não implementação de qualquer dessas condições será 

tratada como modificação da Oferta, caso a mesma já tenha sido divulgada 

publicamente, nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, 

conforme previsto no item ''Modificação da Oferta'' da seção ''Plano de 

Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta'' na página [•] 

deste Prospecto Preliminar. 

Remuneração dos Coordenadores 

Pela coordenação, estruturação, prestação da Garantia Firme e distribuição dos CRI, a 

Devedora pagará aos Coordenadores, conforme aplicável, à vista e em moeda corrente 

nacional, na primeira data de liquidação da Oferta, (i) por meio de transferência bancária 

em contas correntes indicadas pelos Coordenadores ou (ii) por meio de dedução de 

cada Coordenador do valor da integralização dos CRI, a exclusivo critério dos 
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Coordenadores, as seguintes comissões e remunerações abaixo, que também incidirão 

sobre o eventual exercício da Opção de Lote Adicional ("Comissionamento"): 

(a) Comissão de Coordenação e Estruturação: a este título, a Devedora pagará aos 

Coordenadores, ou para sociedade por eles indicada, nos termos do Contrato de 

Distribuição, na data de liquidação dos CRI, uma comissão de 0,25% (vinte e cinco 

centésimos por cento) flat, incidente sobre o Valor Total da Emissão, efetivamente 

colocado e/ou subscrito, calculado com base no seu preço de subscrição 

(“Comissão de Coordenação e Estruturação”); 

(b) Prêmio de Garantia Firme: a este título, a Devedora pagará aos Coordenadores, 

ou para sociedade por eles indicada, nos termos do Contrato de Distribuição, na 

data de liquidação dos CRI, uma comissão de 0,05% (cinco centésimos por cento), 

incidente sobre o montante total objeto de Garantia Firme, independentemente de 

seu exercício, calculado com base no preço de subscrição dos CRI (“Prêmio de 

Garantia Firme”); 

(c) Comissão de Distribuição: a este título, a Devedora pagará aos Coordenadores, 

ou para sociedade por eles indicada, nos termos do Contrato de Distribuição, na 

data de liquidação dos CRI, uma comissão de 0,25% (vinte e cinco centésimos 

por cento) ao ano, multiplicada pelo prazo médio dos CRI, incidente sobre o 

montante total dos CRI efetivamente subscritas e integralizadas, calculada com 

base no seu preço de subscrição (“Comissão de Distribuição”); e 

(d) Comissão de Colocação: a este título, a Devedora pagará aos Coordenadores, ou 

para sociedade por eles indicada, nos termos do Contrato de Distribuição, na data 

de liquidação dos CRI, uma comissão de 0,15% (quinze centésimos por cento) 

flat, incidente sobre o montante total dos CRI efetivamente colocado e/ou 

subscrito, calculado com base no seu preço de subscrição (“Comissão de 

Colocação”). 

Poderá haver repasse do Comissionamento do Canal para os Participantes Especiais, 

desde que em comum acordo entre os Coordenadores e, sempre respeitando o all in 

cost da Emissão. Adicionalmente, a critério dos Coordenadores, a Comissão do Canal 

poderá ser, total ou parcialmente, destinada aos Participantes Especiais, sendo que os 

Coordenadores poderão (a) instruir a Devedora a efetuar diretamente o pagamento das 

comissões aos Participantes Especiais, ou (b) realizar diretamente a transferência para 

os Participantes Especiais, por conta e ordem da Devedora, sem qualquer incremento 

nos custos para a Devedora, já que toda e qualquer remuneração a ser paga para tais 

Participantes Especiais acarretará em diminuição do Comissionamento do Canal 

previsto neste item.  

O Comissionamento será pago pela Devedora aos Coordenadores, líquida de qualquer 

retenção, dedução e/ou antecipação de qualquer tributo, com exceção para Imposto 

sobre a Renda ("IR") e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido ("CSLL"), taxa ou 

contribuição que incida ou venha a incidir, com base em norma legal ou regulamentar, 

sobre os pagamentos a serem realizados pela Devedora aos Coordenadores nos termos 

do Contrato de Distribuição e/ou do contrato que vier substituí-lo, bem como quaisquer 

majorações das alíquotas dos tributos já existentes, em moeda corrente nacional. Dessa 
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forma, todos os pagamentos relativos ao Comissionamento serão acrescidos do 

montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores relativos ao Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS; à Contribuição para o Programa de 

Integração Social – PIS, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS e aos demais tributos eventualmente aplicáveis (exceto IR e CSLL), de forma 

que os Coordenadores recebam a Remuneração como se tais tributos incidentes sobre 

a Remuneração fossem repartidos igualmente entre Coordenadores e Devedora. 

Caberá à Devedora o recolhimento dos tributos incidentes na fonte sobre a remuneração 

indicada, pelo qual sejam responsáveis tributários nos termos da legislação em vigor. 

O Comissionamento não inclui os honorários devidos aos assessores legais, ao Agente 

Fiduciário, aos auditores, à Emissora, à agência de classificação de risco, ou quaisquer 

outros prestadores de serviço que sejam considerados necessários à Emissão e aos 

CRI ("Prestadores de Serviços"), os quais deverão ser diretamente contratados e 

remunerados pela Devedora, independentemente da liquidação da Oferta. 

O Comissionamento será pago em moeda corrente nacional, em até um Dia Útil após a 

data de liquidação da Oferta, nas contas indicadas no Contrato de Distribuição por cada 

Coordenador, observada a forma de apuração prevista nas Cláusulas acima. 

Alternativamente, cada Coordenador poderá, conforme combinado com as Partes, 

transferir os recursos decorrentes do Preço de Integralização à Emissora líquidos do 

valor de seu respectivo Comissionamento. 

Em caso de atraso no pagamento do Comissionamento, os valores devidos serão 

acrescidos de: (i) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata 

temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa 

não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito. 

Informações Adicionais 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a presente Oferta 

poderão ser obtidos junto à Emissora, aos Coordenadores, às Instituições 

Participantes, à CVM e/ou à B3.
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DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DA OFERTA 

As comissões devidas aos Coordenadores e as despesas com auditores, assessor 

jurídico, demais prestadores de serviços e outras despesas serão pagas pela Emissora, 

por conta e ordem da Devedora, com recursos decorrentes da integralização dos CRI e 

do Patrimônio Separado, conforme descrito abaixo, indicativamente e sem considerar a 

Opção de Lote Adicional: 

Comissões e Despesas 

Valor Total 

(com gross 

up) 

Custo 

Unitário 

por CRI 

% do 

Valor 

Total da 

Oferta 
 (em R$) (em R$) 

Comissões dos Coordenadores e/ou dos 

Participantes Especiais 
  

 

Comissão de Estruturação [•] [•] [•] 

Prêmio de Garantia Firme [•] [•] [•] 

Comissão de Canal [•] [•] [•] 

Impostos [•] [•] [•] 

Registros    

Taxa de Fiscalização CVM [•] [•] [•] 

Autorregulação ANBIMA [•] [•] [•] 

Registro, Distribuição e Análise do CRI - B3 [•] [•] [•] 

Registro CCI [•] [•] [•] 

Liquidação Financeira - B3 [•] [•] [•] 

Transação - B3 [•] [•] [•] 

Custodia CCI - B3 [•] [•] [•] 
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Comissões e Despesas 

Valor Total 

(com gross 

up) 

Custo 

Unitário 

por CRI 

% do 

Valor 

Total da 

Oferta 
 (em R$) (em R$) 

Prestadores de Serviços    

Agente Fiduciário [•] [•] [•] 

Custódia [•] [•] [•] 

Registro CCI [•] [•] [•] 

Destinação dos Recursos [•] [•] [•] 

Auditor do Patrimônio Separado [•] [•] [•] 

Contabilidade do Patrimônio Separado [•] [•] [•] 

Auditor Independente Devedora [•] [•] [•] 

Agência de Classificação de Risco [•] [•] [•] 

Assessor Legal Companhia [•] [•] [•] 

Assessor Legal Coordenadores [•] [•] [•] 

Custo Total  [•] [•] [•] 

 

N.º de CRI 
Valor Nominal 

Unitário (R$) 

Custo Unitário 

por CRI (R$) 

Valor Líquido 

por CRI (R$) 

% em Relação ao 

Valor Nominal 

Unitário por CRI 

[•] [•] [•] [•] [•] 

Tais despesas poderão ser pagas pela Emissora durante o prazo de distribuição, 

reembolsados no momento da liquidação dos CRI.  
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PLANO DE DISTRIBUIÇÃO, REGIME DE COLOCAÇÃO  

DOS CRI E LIQUIDAÇÃO DA OFERTA 

Forma de Distribuição dos CRI  

Os CRI serão objeto de distribuição pública, sob o regime de garantia firme de colocação 

para o valor de R$ [•]([•]), equivalente a [•]([•]) CRI, nos termos do Termo de 

Securitização, do Contrato de Distribuição, da Instrução CVM 400, da Resolução CVM 

60 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sendo certo que os 

CRI emitidos em razão do exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, 

correspondente a R$ [•]([•]), que serão distribuídos sob o regime de melhores esforços 

de colocação pelos Coordenadores, de forma individual e não solidária.  

O exercício pelos Coordenadores da garantia firme de colocação dos CRI está 

condicionado ao atendimento integral das condições precedentes de forma satisfatória 

aos Coordenadores, até a data da concessão do registro da Oferta pela CVM e demais 

requisitos estabelecidos para tanto no Contrato de Distribuição. 

Para mais informações acerca das condições precedentes, veja a Seção "Sumário 

dos Principais Instrumentos da Oferta – Contrato de Distribuição", na página [•] 

deste Prospecto, e no Contrato de Distribuição, e demais requisitos estabelecidos 

para tanto no Contrato de Distribuição. 

Tendo em vista o princípio da irrevogabilidade da oferta previsto no artigo 22 da 

Instrução CVM 400, para a efetiva implementação de qualquer evento de resilição 

voluntária ou resilição involuntária do Contrato de Distribuição, que tem como 

consequência a revogação da Oferta, um pleito de revogação da Oferta deve ser 

previamente submetido à CVM, nos termos do artigo 25 da Instrução CVM 400, 

motivado pela ocorrência de alteração substancial, posterior e imprevisível que 

acarretem o aumento relevante dos riscos assumidos pelo ofertante e inerentes à 

própria Oferta, sendo certo que somente será implementada a resilição voluntária ou 

resilição involuntária, conforme o caso, caso haja aprovação da CVM do pleito da 

revogação. 

Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM 400, caso a Garantia 

Firme de colocação seja exercida pelos Coordenadores, no montante estipulado no 

Contrato de Distribuição, os CRI adquiridos poderão ser revendidos no mercado 

secundário por meio do CETIP21 por valor acima ou abaixo do seu Valor Nominal 

Unitário, sem qualquer restrição portanto à sua negociação, considerando a revenda 

após a divulgação do Anúncio de Encerramento. A revenda dos CRI deverá ser efetuada 

respeitada a regulamentação aplicável. 

Os CRI serão objeto de distribuição pública aos Investidores, inexistindo lotes mínimos 

ou máximos. Os Coordenadores, com anuência da Emissora e da Devedora, 

organizarão a colocação dos CRI perante os Investidores interessados, podendo levar 

em conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou 

estratégica devendo assegurar: (i) que o tratamento aos Investidores seja justo e 

equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus respectivos 

clientes; e (iii) que os representantes de venda dos Coordenadores e dos Participantes 
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Especiais recebam previamente exemplar dos Prospectos para leitura obrigatória e que 

suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelos Coordenadores, 

observadas as regras de rateio proporcional na alocação de CRI em caso de excesso 

de demanda estabelecidas abaixo. 

Anteriormente à concessão, pela CVM, do registro da Oferta, os Coordenadores 

disponibilizarão ao público o Prospecto Preliminar, precedido da divulgação do Aviso ao 

Mercado em [•] de [•] de 2022, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM 400. Após a 

divulgação do Aviso ao Mercado na forma do artigo 54-A da Instrução CVM 400 e a 

disponibilização deste Prospecto Preliminar, os Coordenadores poderão realizar 

apresentações a potenciais investidores (Roadshow e/ou apresentações individuais) 

sobre os CRI e a Oferta. Os materiais publicitários e os documentos de suporte que os 

Coordenadores utilizarão em tais apresentações aos Investidores serão encaminhados 

à CVM em até 1 (um) Dia Útil a contar de sua utilização, nos termos da Deliberação 

CVM n.º 818, e demais regulamentação aplicável, sendo certo que a sua utilização 

somente ocorrerá concomitantemente ou após a divulgação e apresentação do 

Prospecto Preliminar à CVM. 

Plano de Distribuição  

Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os Coordenadores realizarão 

a Oferta conforme o plano de distribuição adotado em conformidade com o disposto no 

artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, os quais levarão em consideração as 

relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos 

Coordenadores e da Emissora, os quais assegurarão (i) que o tratamento conferido aos 

Investidores da Oferta seja justo e equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perfil 

de risco do público alvo da Oferta, e (iii) que os representantes das Instituições 

Participantes da Oferta recebam previamente exemplares (a) do Prospecto Preliminar, 

o qual incorpora por referência o Formulário de Referência, elaborado nos termos da 

Resolução CVM 80, disponibilizado nesta data, nos termos do artigo 54-A da Instrução 

CVM 400, e (b) do Prospecto Definitivo, o qual incorpora por referência o Formulário de 

Referência, a ser disponibilizado ao mercado quando da divulgação do Anúncio de 

Início, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400, para leitura obrigatória e que 

suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelos Coordenadores. 

As Instituições Participantes da Oferta recomendaram aos Investidores interessados na 

realização dos Pedidos de Reserva ou das intenções de investimento, conforme 

aplicável, que (i) lessem cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido 

de Reserva ou intenção de investimento, especialmente os procedimentos relativos à 

liquidação da Oferta, o Termo de Securitização e as informações constantes do 

Prospecto Preliminar, especialmente na seção ''Fatores de Risco'', que trata, dentre 

outros, sobre os riscos aos quais a Oferta está exposta, bem como o formulário de 

referência e as demonstrações financeiras da Emissora, respectivas notas explicativas 

e parecer dos auditores independentes, incluídos no Prospecto Preliminar, por 

referência; (ii) verificassem com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência, 

antes de realizar o seu Pedido de Reserva ou a sua intenção de investimento, conforme 

aplicável, a necessidade de manutenção de recursos em conta corrente ou conta de 

investimento nele aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva ou 
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intenção de investimento; e (iii) entrassem em contato com a Instituição Participante da 

Oferta escolhida para obter informações mais detalhadas acerca dos prazos 

estabelecidos para a realização do Pedido de Reserva ou intenção de investimento ou, 

se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Participante da Oferta, tendo 

em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Participante da 

Oferta. 

Uma vez encerrada a Oferta, os Coordenadores divulgarão o resultado da Oferta 

mediante divulgação do Anúncio de Encerramento nos termos do artigo 54-A da 

Instrução CVM 400. 

Procedimentos da Oferta, Procedimento de Bookbuilding e Pessoas Vinculadas 

Os Coordenadores conduzirão o procedimento de coleta de intenções de investimento 

dos CRI, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e dos artigos 44 e 45 da Instrução 

CVM 400, com recebimento de reservas, inexistindo lotes máximos ou mínimos, para 

definição (i) a taxa final para a remuneração dos CRI e, consequentemente, para a 

remuneração das Debêntures; e (ii) o montante final dos CRI e, consequentemente, das 

Debêntures emitidas, considerando a eventual emissão dos CRI em razão do exercício 

total ou parcial da Opção de Lote Adicional. 

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, poderá ser aceita a participação de 

investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas (conforme abaixo definidas) no 

Procedimento de Bookbuilding, sem limite máximo de tal participação em relação ao 

volume da Oferta. 

Para fins do Procedimento de Bookbuilding, o Investidor interessado em subscrever os 

CRI, deverá identificar, no âmbito do respectivo Pedido de Reserva ou intenção de 

investimento, um percentual mínimo para a taxa de Remuneração dos CRI, observada 

a Taxa Teto, como condição para aceitação da Oferta, inclusive os Investidores pessoas 

físicas que participarão da Oferta, os quais, obrigatoriamente formalizarão suas 

intenções de investimento por meio de Pedido de Reserva, em atendimento ao disposto 

na Resolução CVM 27. Caso o percentual apurado no Procedimento de Bookbuilding 

para a respectiva taxa de Remuneração dos CRI seja superior ao percentual mínimo 

apontado no Pedido de Reserva ou intenção de investimento como condicionante de 

participação na Oferta, nos termos acima previstos ou na ausência de especificação de 

percentual mínimo para taxa de Remuneração, o respectivo Pedido de Reserva ou 

intenção de investimento será cancelado pelos respectivos Coordenadores. 

Até a data de realização do Procedimento de Bookbuilding, os Participantes Especiais 

realizarão procedimento de consolidação de todos os Pedidos de Reserva recebidos até 

tal data e os enviarão de maneira já consolidada aos Coordenadores.  

No Procedimento de Bookbuilding, serão atendidos os Pedidos de Reserva e as 

intenções de investimento que indicarem as menores taxas de Remuneração dos CRI, 

adicionando-se os Pedidos de Reserva e as intenções de investimento que indicarem 

taxas superiores até atingir a taxa de Remuneração dos CRI definida no Procedimento 

de Bookbuilding.  
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Caso na data do Procedimento de Bookbuilding seja verificada demanda superior ao 

Valor Total da Emissão, observado que nesse caso poderá haver o exercício total ou 

parcial da Opção de Lote Adicional, haverá rateio a ser operacionalizado pelos 

Coordenadores, sendo atendidos os Pedidos de Reserva e as intenções de investimento 

que indicaram a menor taxa, adicionando-se os Pedidos de Reserva e as intenções de 

investimento que indicaram taxas superiores até atingir a taxa definida no Procedimento 

de Bookbuilding, sendo que todas as ordens admitidas que indicaram a taxa definida no 

Procedimento de Bookbuilding serão rateadas entre os Investidores proporcionalmente 

ao montante de CRI indicado nos respectivos Pedidos de Reserva e intenções de 

investimento, independentemente de quando foi recebido o Pedido de Reserva ou a 

intenção de investimento, sendo desconsideradas quaisquer frações de CRI.  

Nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, da Instrução CVM 400, os critérios objetivos que 

presidirão a fixação da Remuneração dos CRI serão os seguintes: (i) foi estabelecida 

uma taxa máxima para Remuneração dos CRI no Prospecto Preliminar e no Aviso ao 

Mercado; (ii) no âmbito da Oferta, os Investidores podem indicar, na respectiva intenção 

de investimento ou Pedido de Reserva, um percentual mínimo de Remuneração dos 

CRI, observada a taxa máxima estabelecida para Remuneração dos CRI; (iii) serão 

atendidas as intenções de investimento ou Pedidos de Reserva que indicarem a menor 

taxa para a Remuneração dos CRI, sendo que serão adicionadas as intenções de 

investimento ou Pedidos de Reserva que indicarem taxas superiores até que seja 

atingida a taxa final da Remuneração dos CRI, que é a taxa fixada no Procedimento de 

Bookbuilding. Para os fins da Resolução CVM 27, o Pedido de Reserva será 

considerado como documento de aceitação da Oferta, inclusive para os Investidores 

pessoas físicas que participarão da Oferta, os quais obrigatoriamente formalizarão suas 

intenções de investimento por meio de Pedido de Reserva, em atendimento ao disposto 

na Resolução CVM 27. 

Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses de 

identificação de divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto 

Definitivo e do Prospecto Preliminar que alterem substancialmente o risco assumido 

pelo Investidor, ou a sua decisão de investimento, nos termos do parágrafo 4º do artigo 

45 da Instrução CVM 400. 

Nos termos da Resolução CVM 27, no caso de a reserva antecipada efetuada pelo 

referido Investidor vir a ser efetivamente alocada no contexto da Oferta, o Pedido de 

Reserva ou intenção de investimento preenchido por referido Investidor passará a ser o 

documento de aceitação de que trata a Resolução CVM 27, por meio do qual referido 

Investidor aceitou participar da Oferta e subscrever e integralizar os CRI que vierem a 

ser a ele alocados. Adicionalmente, nos termos da Resolução CVM 27, o Pedido de 

Reserva (i) contém as condições de subscrição e integralização dos CRI; (ii) possibilita 

a identificação do Investidor, sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada; e (iii) contém 

termo de obtenção de cópia do Prospecto. 

Conforme dispõe a Resolução CVM 27, a subscrição dos CRI deverá ser formalizada 

mediante ato de aceitação da Oferta pelo Investidor, o qual deverá estar de acordo com 

o disposto na referida resolução, conforme aplicável.  
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Caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de demanda superior em 1/3 (um 

terço) à quantidade dos CRI inicialmente ofertada (sem considerar os CRI objeto de 

exercício da Opção de Lote Adicional), não será permitida a colocação de CRI perante 

Pessoas Vinculadas, devendo os Pedidos de Reserva e as intenções de investimento 

realizadas por Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas ser 

automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. 

Caso não haja excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) dos CRI (sem considerar 

os CRI objeto de exercício da Opção de Lote Adicional) objeto da Oferta, não haverá 

limite máximo de participação de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas.  

Ainda que ocorra o cancelamento de intenções de investimento ou Pedidos de Reserva 

realizados por Investidores que sejam Pessoas Vinculadas nos termos acima previstos, 

eles serão considerados para fins da formação da taxa final de Remuneração dos CRI. 

Os Investidores devem estar cientes de que a participação de Pessoas Vinculadas no 

Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação da taxa final 

de Remuneração dos CRI, e o investimento nos CRI por Pessoas Vinculadas poderá 

reduzir a liquidez dos CRI no mercado secundário.  

A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM CONSIDERADOS PESSOAS 

VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING PODE AFETAR 

ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DA TAXA DE REMUNERAÇÃO E PODERÁ 

AFERTAR A LIQUIDEZ DOS CRI. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO 

DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE 

BOOKBUILDING, VEJA A SEÇÃO ''FATORES DE RISCO'', EM ESPECIAL O FATOR 

DE RISCO ''A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM PESSOAS 

VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING PODERÁ IMPACTAR 

ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DA TAXA FINAL DE REMUNERAÇÃO DOS CRI, 

E O INVESTIMENTO NOS CRI POR INVESTIDORES INSTITUCIONAIS QUE SEJAM 

PESSOAS VINCULADAS PODERÁ PROMOVER REDUÇÃO DA LIQUIDEZ DOS CRI 

NO MERCADO SECUNDÁRIO'', NA PÁGINA [•] DESTE PROSPECTO. 

Público-alvo da Oferta 

Os CRI serão distribuídos publicamente a investidores, pessoas físicas ou jurídicas, 

fundos de investimentos, ou quaisquer outros veículos de investimento que possam 

investir em certificados de recebíveis imobiliários, desde que se enquadrem no conceito 

de Investidor Qualificado ou de Investidor Profissional. 

Prazo de Colocação 

O prazo máximo para colocação dos CRI é de 6 (seis) meses contados da data de 

divulgação do Anúncio de Início, nos termos da Instrução CVM 400, ou até a data e 

divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

Modificação da Oferta 

Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, 

alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes 
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quando da apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que o fundamentem, 

acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria 

Oferta, a CVM poderá acolher pleito de modificação da Oferta. Nos termos do parágrafo 

primeiro do artigo 25, o pleito de modificação da Oferta presumir-se-á deferido caso não 

haja manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, contado 

do seu protocolo na CVM. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 25, tendo sido 

deferida a modificação, a CVM poderá, por sua própria iniciativa ou a requerimento do 

ofertante, prorrogar o prazo da Oferta por até 90 (noventa) dias. Por fim, nos termos do 

parágrafo terceiro do artigo 25, é sempre permitida a modificação da Oferta para melhorá-

la em favor dos investidores ou para renúncia a condição da Oferta estabelecida pela 

Emissora.  

Nos termos do artigo 26 da Instrução CVM 400, a revogação torna ineficazes a Oferta 

e os atos de aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente 

aos aceitantes os valores, bens ou direitos dados em contrapartida aos valores 

mobiliários ofertados, na forma e condições previstas neste Prospecto. 

Caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400: 

(a) a modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos 

iguais aos utilizados para a divulgação da Oferta; e (b) os Coordenadores deverão se 

acautelar e se certificar, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que 

o investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das 

novas condições. 

Nos termos do artigo 27, parágrafo único, da Instrução CVM 400, em caso de 

modificação da Oferta, os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser 

comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer 

outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação 

efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da 

comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação à Oferta, presumida a 

manutenção em caso de silêncio. Para os fins da Resolução CVM 27, o Pedido de 

Reserva será considerado como documento de aceitação da Oferta, inclusive para os 

Investidores pessoas físicas que participarão da Oferta, os quais obrigatoriamente 

formalizarão suas intenções de investimento por meio de Pedido de Reserva, em 

atendimento ao disposto na Resolução CVM 27. 

Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento 

do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros 

ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos 

e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data 

da respectiva revogação. 

Nos termos do artigo 28 da Instrução CVM 400, a aceitação da Oferta somente poderá 

ser revogada pelos investidores se tal hipótese estiver expressamente prevista neste 

Prospecto, na forma e condições aqui definidas, ressalvadas as hipóteses previstas nos 

parágrafos únicos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as quais são inafastáveis. 
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Suspensão da Oferta 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM: (i) poderá suspender, a qualquer 

tempo, a Oferta se: (a) estiver se processando em condições diversas das constantes 

da Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta; ou (b) for havida por ilegal, contrária à 

regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro da 

Oferta; e (ii) deverá suspender a Oferta quando verificar ilegalidade ou violação de 

regulamento sanáveis. O prazo de suspensão da Oferta não poderá ser superior a 30 

(trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo 

sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá 

ordenar a retirada da Oferta e cancelar o respectivo registro.  

A Emissora deverá dar conhecimento da suspensão aos investidores que já tenham 

aceitado a Oferta, ao menos pelos meios utilizados para a divulgação da Oferta, 

facultando-lhes a possibilidade de revogar a aceitação até às 16:00 (dezesseis) horas do 

5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada ao investidor a suspensão 

da Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não 

revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver 

efetuado o pagamento do Preço de Integralização, o referido Preço de Integralização será 

devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores 

relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis 

contados da data da respectiva revogação. 

Cancelamento ou Revogação da Oferta 

Nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, a CVM poderá cancelar, a 

qualquer tempo, a Oferta que: (i) estiver se processando em condições diversas das 

constantes da Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta; ou (ii) for havida por ilegal, 

contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo 

registro da Oferta. Adicionalmente, a rescisão do Contrato de Distribuição também 

importará no cancelamento do registro da Oferta. Nos termos do artigo 25 e seguintes 

da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e 

imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido 

de registro da Oferta, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos 

assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, a CVM poderá acolher pleito de 

revogação da Oferta. 

Em caso de cancelamento ou revogação da Oferta ou caso o investidor revogue sua 

aceitação e, em ambos os casos, se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço 

de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção 

monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 

incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do 

cancelamento da Oferta ou respectiva revogação, conforme o caso. Na hipótese de 

restituição de quaisquer valores aos Investidores, os Investidores deverão fornecer 

recibo de quitação relativo aos valores restituídos. 
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Declaração de Inadequação de Investimento 

O investimento em CRI não é adequado aos investidores que: (i) necessitem de 

liquidez com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de 

certificados de recebíveis imobiliários no mercado secundário brasileiro é 

restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito relacionado ao 

setor imobiliário; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr risco de crédito 

corporativo da Devedora e do seu setor de atuação; e/ou (iv) não tenham profundo 

conhecimento dos riscos envolvidos na operação, incluindo tributários e relativos 

ao Patrimônio Separado, ou que não tenham acesso à consultoria especializada. 

Portanto, os Investidores devem ler cuidadosamente a seção “Fatores de Risco” 

deste Prospecto, que contém a descrição de certos riscos que podem afetar de 

maneira adversa o investimento em CRI, antes da tomada de decisão de 

investimento. 

O INVESTIDOR DEVERÁ LER ATENTAMENTE A SEÇÃO ''FATORES DE RISCO'' 

DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, E OS ITENS 4.1 E 4.2. DO FORMULÁRIO DE 

REFERÊNCIA DA EMISSORA.  

Cronograma de Etapas da Oferta 

A Oferta seguirá o cronograma tentativo abaixo:  

Ordem 

dos 

Eventos 

Eventos(1) Data Prevista(2)(3) 

1. 
Protocolo do Pedido de Registro Oferta na 

CVM [•] 

2. Divulgação do Aviso ao Mercado [•] 

3. Disponibilização do Prospecto Preliminar  [•] 

5. Início do Roadshow [•] 

6. Início do Período de Reserva [•] 

7. Encerramento do Período de Reserva  [•] 

8. Realização do Procedimento de Bookbuilding [•] 
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9. Registro da Oferta pela CVM [•] 

10. Divulgação do Anúncio de Início  [•] 

11. Disponibilização do Prospecto Definitivo  [•] 

12. 
Data do Procedimento de Alocação Efetiva dos 

CRI [•] 

13. Data de Liquidação Financeira dos CRI [•] 

14. Divulgação do Anúncio de Encerramento  [•] 

15. Data de Início de Negociação dos CRI na B3  [•] 

(1) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na 

rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e dos Coordenadores, nos 

termos previstos neste Prospecto. 

(2) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão 

sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora, 

da Devedora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da 

distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação 

da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. 

(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação 

ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre 

manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, 

modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja 

as seções ''Modificação da Oferta", "Suspensão da Oferta", "Cancelamento ou Revogação 

da Oferta" nas páginas [•] a [•] deste Prospecto Preliminar. 

Regime de Garantia Firme de Colocação 

A garantia firme de colocação dos CRI será prestada pelos Coordenadores para o volume 

total da oferta (sem considerar os CRI objeto da Opção de Lote Adicional), observados os 

termos e condições do Contrato de Distribuição.  

Os CRI objeto do exercício total da Opção de Lote Adicional serão objeto de distribuição 

pública, nos termos da Instrução CVM 400, sob o regime de melhores esforços de 

colocação.  
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Contratação de Participantes Especiais 

Os Coordenadores poderão convidar os Participantes Especiais para participar da 

Oferta, sendo que serão celebrados termos de adesão entre o Coordenador Líder e os 

Participantes Especiais. 

Instituições contratadas pela Emissora 

Nos termos do item 1.1 do Anexo III-A da Instrução CVM 400 encontra-se a seguir a 

identificação e as funções das instituições contratadas pela Emissora para prestação de 

serviços no âmbito da Oferta:  

(i) Instituição Custodiante: a Instituição Custodiante será responsável pela custódia 

de 1 (uma) via original da Escritura de Emissão de CCI e pelo registro da CCI no sistema 

da B3, nos termos da Escritura de Emissão de CCI;  

(ii) Agente Fiduciário: vide item ''Obrigações do Agente Fiduciário'' da seção ''Agente 

Fiduciário'' na página [•] deste Prospecto;  

(iii) Banco Liquidante: o Banco Liquidante é o responsável pelas liquidações 

financeiras da Emissora; 

(iv) Escriturador: o Escriturador atua no exercício das funções de escrituração dos 

CRI; 

(v) B3: A B3 é responsável pelo depósito, custódia eletrônica e liquidação financeira 

dos CRI;  

(vi) Auditores Independentes da Emissora e da Devedora: Auditores Independentes 

contratados pela Emissora e pela Devedora para auditar as respectivas demonstrações 

financeiras; e 

(vii) Agência de Classificação de Risco: é a responsável pela emissão do rating dos 

CRI, bem como pela atualização trimestral dos relatórios de classificação de risco dos 

CRI e sua ampla divulgação ao mercado.  
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PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO, BANCO 

LIQUIDANTE, B3, ESCRITURADOR E INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE E AUDITORES 

INDEPENDENTES E AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. 

Agente Fiduciário 

O Agente Fiduciário será substituído observado o procedimento previsto no item 

''Substituição do Agente Fiduciário'' da seção ''Agente Fiduciário'' na página [•] deste 

Prospecto. 

Banco Liquidante  

O Banco Liquidante poderá ser substituído, sem a necessidade de realização de 

Assembleia Especial de Investidores, caso: (i) seja descumprida qualquer obrigação 

prevista no contrato celebrado com o Banco Liquidante; (ii) se a Emissora ou o Banco 

Liquidante requerer recuperação judicial ou extrajudicial, entrar em estado de 

insolvência, tiver sua falência ou liquidação requerida; e (iii) haja a edição de norma 

legal ou regulamentar que inviabilize, direta ou indiretamente, a realização da prestação 

de serviços objeto de Banco Liquidante, bem como na hipótese de alteração na 

legislação que modifique as responsabilidades ou a forma de liquidação. Nesses casos, 

o novo Banco Liquidante deve ser contratado pela Emissora. Com exceção dos casos 

acima previstos, deverá ser convocada Assembleia Geral de Titulares de CRI para que 

seja deliberada a contratação de novo banco liquidante.  

Caso a Emissora ou os Titulares dos CRI desejem substituir o Banco Liquidante em 

hipóteses diversas daquelas previstas acima, tal decisão deverá ser submetida à 

deliberação da Assembleia Geral de Titulares de CRI, nos termos do item “Assembleia 

Geral de Titulares de CRI” da seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta” na 

página [•] deste Prospecto.  

Escriturador 

O Escriturador poderá ser substituído, sem a necessidade de realização de Assembleia 

Especial de Investidores, caso: (i) seja descumprida qualquer obrigação prevista no 

Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração e Banco Liquidante, (ii) se a 

Emissora ou o Escriturador requerer recuperação judicial ou extrajudicial, entrar em 

estado de insolvência, tiver sua falência ou liquidação requerida; e (iii) haja a edição de 

norma legal ou regulamentar que inviabilize, direta ou indiretamente, a realização da 

prestação de serviços objeto de Escriturador, bem como na hipótese de alteração na 

legislação que modifique as responsabilidades ou a forma de escrituração. Nesses 

casos, o novo Escriturador deve ser contratado pela Emissora. Com exceção dos casos 

acima previstos, deverá ser convocada Assembleia Geral de Titulares de CRI para que 

seja deliberada a contratação de novo escriturador.  

Caso a Emissora ou os Titulares dos CRI desejem substituir o Escriturador em hipóteses 

diversas daquelas previstas acima, tal decisão deverá ser submetida à deliberação da 

Assembleia Especial de Investidores, nos termos do item “Assembleia Geral de Titulares 

de CRI” na seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta” na página [•] deste 

Prospecto. 
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B3  

A B3 poderá ser substituída por outras câmaras de liquidação e custódia autorizadas, 

sem a necessidade de aprovação da Assembleia Geral, nos seguintes casos: (i) se falir, 

requerer recuperação judicial ou iniciar procedimentos de recuperação extrajudicial, 

tiver sua falência, intervenção ou liquidação requerida; (ii) se dor cassada sua 

autorização para execução dos serviços contratados. 

Os Titulares dos CRI, mediante aprovação da Assembleia Geral, poderão requerer a 

substituição da B3 em hipóteses diversas daquelas previstas acima, observado que tal 

decisão deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, nos termos do item 

''Assembleia Geral'' da seção ''Informações Relativas aos CRI e à Oferta'' na página [•] 

deste Prospecto. 

Instituição Custodiante 

A Emissora poderá substituir a Instituição Custodiante e apontar nova instituição 

financeira devidamente autorizada para exercer as suas funções, (i) na hipótese de a 

Instituição Custodiante estar, conforme aplicável, impossibilitado de exercer as suas 

funções, independentemente de Assembleia Geral; e (ii) por decisão da Assembleia 

Geral. 

Auditores Independentes 

A Emissora contrata auditores independentes cuja responsabilidade é de expressar uma 

opinião sobre as demonstrações financeiras com base em auditoria conduzida de 

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Referida auditoria tem 

por objetivo obter segurança razoável de que essas demonstrações financeiras estão 

livres de distorções relevantes. Nos termos do artigo 31 da Instrução CVM n.º 308/99, 

os auditores independentes não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por 

prazo superior a 5 (cinco) anos consecutivos, exigindo-se um intervalo mínimo de 3 

(três) anos para a sua recontratação, exceto: se (i) a companhia auditada possua Comitê 

de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente (instalado no exercício social 

anterior à contratação do auditor independente); e (ii) o auditor seja pessoa jurídica 

(sendo que, nesse caso, o auditor independente deve proceder à rotação do 

responsável técnico, diretor, gerente e de qualquer outro integrante da equipe de 

auditoria com função de gerência, em período não superior a cinco anos consecutivos, 

com intervalo mínimo de três anos para seu retorno).  

Ainda, em atendimento ao artigo 23 da Resolução CVM n.º 23, de 25 de fevereiro de 

2021, conforme em vigor, a Emissora não contrata os auditores independentes para a 

prestação de serviços de consultoria que possam caracterizar a perda de sua 

objetividade e independência. 

Adicionalmente, independente do atendimento a obrigação normativa, um dos motivos de 

maior preponderância, para a administração da Emissora, na seleção, contração e, quando 

o caso, substituição de empresa de auditoria independente, é a experiência, conhecimento 

acumulado, familiaridade dela em relação ao mercado financeiro, em particular aos 

produtos de securitização e que envolvem o mercado financeiro imobiliário de forma geral 
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e qualidade na prestação de serviços. Havendo prejuízos em tais qualidades, a Emissora 

estabelece novos padrões de contratação. 

Agência de Classificação de Risco 

A Agência de Classificação de Risco foi contratada com a função de realizar a 

classificação de risco dos CRI em razão da sua reconhecida experiência na prestação 

de serviços de classificação de risco de valores mobiliários. 

A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída nos casos de (i) rescisão 

contratual determinada pela Emissora caso os serviços não sejam prestados de forma 

satisfatória, (ii) renúncia da Agência de Classificação de Risco ao desempenho de suas 

funções nos termos previstos na legislação e regulamentação em vigor; e (iii) comum 

acordo entre as partes. A classificação de risco da emissão deverá existir durante toda 

a vigência, sendo que o serviço prestado pela Agência de Classificação de Risco não 

poderá ser interrompido, devendo ser atualizada trimestralmente a partir da Data de 

Emissão dos CRI, de acordo com o disposto no artigo 33, §11, da Resolução CVM 60. 

A Emissora se obriga a encaminhar à CVM e ao Agente Fiduciário dos CRI, em até 10 

(dez) Dias Úteis do seu recebimento, o relatório de classificação de risco atualizado, 

além de se comprometer a colocar os referidos relatórios à disposição em seu site 

https://www.rededorsaoluiz.com.br/, bem como dar ampla divulgação de tal avaliação 

ao mercado, no mesmo período até o vencimento dos CRI, nos termos da legislação e 

regulamentação aplicável. 

A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída por qualquer uma das 

seguintes empresas, a qualquer tempo e a critério da Emissora, sem necessidade de 

Assembleia Geral: (i) Moody’s América Latina Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 

02.101.919/0001-05; e (ii) Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda, inscrita no 

CNPJ/ME sob o 02.295.585/0001-40. 

A Agência de Classificação de Risco receberá uma remuneração inicial de R$ [•] 

([•]) a ser paga na Data de Integralização dos CRI, e na primeira data de aniversário 

o valor anual de R$ [•] ([•]) e nas datas de aniversário dos anos subsequentes, o 

valor de R$ [•] ([•]) Tais valores serão atualizados anualmente pelo IPC-FIPE, 

considerando como data-base [•] de [•] de [•]. Os valores aqui previstos serão 

pagos líquidos de impostos ou taxas devidas (com gross up, se for o caso).  

Formador de Mercado 

Não haverá contratação de formador de mercado no âmbito da Oferta. 

Nos termos do artigo 9º, inciso XII, do Código ANBIMA, os Coordenadores 

recomendaram à Emissora e à Devedora a contratação de instituição integrante do 

sistema de distribuição de valores mobiliários para desenvolver atividades de formador 

de mercado em relação aos CRI, sendo que: (i) a contratação de formador de mercado 

tem por finalidade (a) a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez dos 

CRI por meio da inclusão de ordens firmes de compra e venda dos CRI nas plataformas 

administradas na B3, nos termos da regulamentação aplicável; e (b) proporcionar um 

preço de referência para a negociação de tais valores mobiliários; e (ii) o formador de 

mercado, se contratado, deverá desempenhar suas atividades dentro dos princípios 
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éticos e da mais elevada probidade, tudo de acordo com as regras e instruções 

pertinentes. 

AGENTE FIDUCIÁRIO 

Obrigações do Agente Fiduciário 

Sem prejuízo das demais obrigações previstas na Resolução CVM 17, incumbe ao 

Agente Fiduciário dos CRI ora nomeado: 

(i) exercer suas atividades com boa-fé, transparência e lealdade para com o 

Titulares dos CRI; 

(ii) proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando, no 

exercício da função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma 

empregar na administração dos seus próprios bens; 

(iii) renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou 

de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da 

Assembleia Geral prevista no artigo 7º da Resolução CVM 17 para deliberar sobre sua 

substituição; 

(iv) conservar em boa guarda toda a documentação relacionada ao exercício de suas 

funções; 

(v) opinar sobre a suficiência das informações constantes das propostas de 

modificações nas condições dos CRI; 

(vi) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações 

relativas às garantias, se houver, e a consistência das demais informações contidas no 

Termo de Securitização, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, 

falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; 

(vii) diligenciar junto à Emissora para que o Termo de Securitização e seus eventuais 

aditamentos sejam registrados na Instituição Custodiante, adotando, no caso de 

omissão da Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei; 

(viii) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora e alertar os 

Titulares dos CRI, no relatório anual, sobre inconsistências ou omissões de que tenha 

conhecimento; 

(ix) solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora; 

(x) solicitar, quando julgar necessário, para o fiel desempenho de suas funções, 

certidões atualizadas da Emissora, necessárias e pertinentes dos distribuidores cíveis, 

das varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, varas da Justiça do Trabalho, 

Procuradoria da Fazenda Pública, da localidade onde se situe a sede ou o domicílio da 

Devedora e da Emissora; 

(xi) convocar, quando necessário, Assembleia Geral, mediante anúncio publicado 

nos órgãos de imprensa nos quais costumam ser publicados os atos da Emissão; 
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(xii) comparecer à Assembleia Geral a fim de prestar as informações que lhe forem 

solicitadas; 

(xiii) divulgar em sua rede nacional de computadores em até 4 (quatro) meses a 

contar do encerramento do exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo 

os fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativo aos CRI, conforme conteúdo 

mínimos estabelecido no artigo 15 da Resolução CVM 17; 

(xiv) manter atualizados os contatos dos Titulares dos CRI, mediante, inclusive, 

gestões junto à Emissora, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, sendo que, para 

fins de atendimento ao disposto neste inciso, a Emissora expressamente autoriza, 

desde já, o Escriturador, o Banco Liquidante e a B3 a atenderem quaisquer solicitações 

feitas pelo Agente Fiduciário dos CRI, inclusive referente à divulgação, a qualquer 

momento, da posição de Investidores; 

(xv) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes do Termo de Securitização e 

todas aquelas impositivas de obrigações de fazer e não fazer; 

(xvi) comunicar aos Titulares dos CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de 

qualquer obrigação financeira, incluindo obrigações relativas a eventuais garantias e as 

cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI prevista 

no Termo de Securitização e que estabelecem condições que não devem ser 

descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os Titulares dos CRI e 

as providências que pretende tomar a respeito do assunto, no prazo de até 7 (sete) Dias 

Úteis contados da data da ciência do inadimplemento; 

(xviii) verificar os procedimentos adotados pela Emissora para assegurar a existência 

e a integridade da CCI, nos termos da Resolução CVM 17; 

(xix) verificar os procedimentos adotados pela Emissora para assegurar que os 

direitos incidentes sobre a CCI, não sejam cedidos a terceiros, nos termos da Resolução 

CVM 17; 

(xx) fornecer à Emissora termo de quitação, no prazo de 5 (cinco) dias após 

satisfeitos os Créditos Imobiliários representados pela CCI e extinto o Regime 

Fiduciário, que servirá para baixa de eventuais garantias reais nos competentes 

cartórios de registro de títulos e documentos;  

(xxi) disponibilizar o preço unitário dos CRI, calculado em conjunto com a Emissora, 

aos Titulares dos CRI e aos participantes do mercado, através de sua central de 

atendimento e/ou em seu website; e 

(xxii) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado 

por meio das informações divulgadas pela Emissora sobre o assunto, nos termos do 

inciso (viii) do artigo 11 da Resolução CVM 17. 

Não obstante o disposto acima, o Agente Fiduciário compromete-se, ao longo da 

vigência dos CRI, a desempenhar as funções previstas no artigo 11 da Resolução CVM 

17, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações previstas nos Documentos da 

Operação, à luz de sua precípua função de "gatekeeper", também no âmbito da Emissão 
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e da Oferta, adotando boas práticas e procedimentos para o cumprimento de dever de 

diligência, não limitando-se à verificação por meio da análise do Relatório de Verificação 

e dos Documentos Comprobatórios, devendo buscar outros documentos que possam 

comprovar a completude, ausência de falhas e/ou defeitos das informações 

apresentadas nos Documentos da Operação, conforme aplicável.  

No caso de inadimplemento, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações previstas 

no Termo de Securitização e/ou em qualquer dos demais Documentos da Operação, 

deverá o Agente Fiduciário dos CRI usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou 

no Termo de Securitização para proteger direitos ou defender interesses dos Titulares 

dos CRI, observado o previsto no artigo 12 na Resolução CVM 17. 

Adicionalmente, o Agente Fiduciário será o responsável por verificar a aplicação dos 

recursos da Oferta e da emissão das Debêntures, pela Devedora, até a liquidação dos 

CRI. 

Substituição do Agente Fiduciário 

O Agente Fiduciário dos CRI poderá ser substituído nas hipóteses de impedimento, 

renúncia, intervenção, ou liquidação extrajudicial, devendo ser realizada, no prazo de 

30 (trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia Geral, 

para que seja eleito o novo agente fiduciário dos CRI. 

No caso de renúncia de suas funções, em virtude da superveniência de conflitos de 

interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão, o Agente Fiduciário dos CRI 

deverá permanecer no exercício dessas funções pelo prazo de até 30 (trinta) dias após 

a data de solicitação da renúncia, devendo, ainda, fornecer à Emissora ou a quem está 

indicar, em até 30 (trinta) dias da data de sua renúncia, cópia de toda a escrituração, 

correspondência e demais papéis relacionados ao exercício de suas funções.  

Em nenhuma hipótese a função de agente fiduciário poderá ficar vaga por período 

superior a 30 (trinta) dias, dentro do qual deverá ser realizada assembleia dos Titulares 

de CRI para a escolha do novo agente fiduciário.  

Se a convocação da referida Assembleia Geral não ocorrer em até 15 (quinze) dias 

antes do final do prazo referido na Cláusula 13.6 do Termo de Securitização, cabe a 

Emissora efetuar a imediata convocação. Em casos excepcionais, a CVM pode proceder 

à convocação da Assembleia Geral para a escolha de novo agente fiduciário ou nomear 

substituto provisório.  

O Agente Fiduciário dos CRI poderá ser destituído: 

(i) pela CVM, nos termos da legislação em vigor; 

(ii) por deliberação em Assembleia Geral, independentemente da ocorrência de 

qualquer fato que imponha ou justifique sua destituição, requerendo-se, para tanto, o 

voto de 50% (cinquenta por cento) mais um dos Titulares dos CRI em Circulação; ou 



 

132 

(iii) por deliberação em Assembleia Geral, observado o quórum previsto no Termo de 

Securitização, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos na Lei nº 14.430 

ou das incumbências mencionadas na Cláusula 13.3 do Termo de Securitização. 

O agente fiduciário dos CRI eleito em substituição ao Agente Fiduciário assumirá 

integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação 

aplicável e do Termo de Securitização. 

A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo de até 7 

(sete) Dias Úteis, contados do registro do aditamento do Termo de Securitização na 

Instituição Custodiante. 

É vedado ao Agente Fiduciário ou partes a ele relacionadas prestar quaisquer outros 

serviços para aos CRI, devendo a sua participação estar limitada às atividades 

diretamente relacionadas à sua função. 

O Agente Fiduciário dos CRI deve convocar Assembleia Geral para deliberar sobre a 

administração ou liquidação do Patrimônio Separado na hipótese de insuficiência dos 

ativos do Patrimônio Separado para liquidar os CRI. 
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SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DA OFERTA 

Encontra-se a seguir um resumo dos principais instrumentos da operação, quais sejam: 

(i) Termo de Securitização; (ii) a Escritura de Emissão de CCI; (iii) Contrato de 

Distribuição; (iv) Escritura de Emissão de Debêntures; e (v) Contrato de Prestação de 

Serviços de Escrituração e Banco Liquidante. 

O PRESENTE SUMÁRIO NÃO CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE O 

INVESTIDOR DEVE CONSIDERAR ANTES DE INVESTIR NOS CRI. O INVESTIDOR 

DEVE LER ESTE PROSPECTO COMO UM TODO, INCLUINDO SEUS ANEXOS, QUE 

CONTEMPLAM ALGUNS DOS DOCUMENTOS AQUI RESUMIDOS. 

Termo de Securitização 

O Termo de Securitização celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário dos CRI, 

para fins de constituição efetiva do vínculo entre os Créditos Imobiliários, representados 

pela CCI, e os CRI, bem como instituição do Regime Fiduciário sobre os Créditos 

Imobiliários, a CCI, o Fundo de Despesas e a Conta do Patrimônio Separado. 

O Termo de Securitização, além de descrever os Créditos Imobiliários, delineou 

detalhadamente as características dos CRI, estabelecendo seu valor, prazo, 

quantidade, espécies, formas de pagamento e demais elementos. Adicionalmente, 

referido instrumento previu os deveres da Emissora e do Agente Fiduciário dos CRI 

perante os Titulares dos CRI, nos termos da Lei nº 14.430, da Resolução CVM 17 e da 

Resolução CVM 60. 

Escritura de Emissão de CCI 

Por meio da Escritura de Emissão de CCI, celebrada entre a Emissora e o Agente 

Fiduciário, na qualidade de Instituição Custodiante, a Emissora emitiu a CCI 

representativa da totalidade dos Créditos Imobiliários. 

Nos termos da Escritura de Emissão de CCI, a Instituição Custodiante será responsável 

pela custódia de 1 (uma) via original da Escritura de Emissão de CCI. 

O valor total da CCI, na data de sua emissão, é de R$[•] ([•]) que correspondem a 100% 

(cem por cento) dos Créditos Imobiliários na data de emissão das Debêntures. 

A Instituição Custodiante receberá da Emissora, às expensas do Fundo de Despesas, 

remuneração na forma descrita no item ''Despesas da Oferta e da Emissão'' da seção 

''Informações Relativas aos CRI e à Oferta'' na página [•] deste Prospecto. 

A CCI será registrada para negociação nos sistemas de negociação da B3. 

Toda e qualquer transferência da CCI deverá, necessariamente, sob pena de nulidade 

do negócio, ser efetuada por meio do sistema de negociação da B3, sendo certo que, 

uma vez vinculada ao CRI, a CCI não poderá mais ser negociadas isoladamente, exceto 

nas hipóteses de liquidação do Patrimônio Separado. 

Sempre que houver troca de titularidade da CCI, o titular da CCI anterior deverá 

comunicar à Instituição Custodiante a negociação realizada, informando, inclusive, os 

dados cadastrais do novo titular da CCI. 
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Para comunicação à Instituição Custodiante a que se refere o parágrafo anterior, deve-

se enviar correspondência aos endereços previstos no preâmbulo da Escritura de 

Emissão de CCI. 

Sem prejuízo das demais disposições constantes da Escritura de Emissão de CCI, a 

Instituição Custodiante será responsável pelo lançamento dos dados e informações da 

CCI no sistema de negociação da B3, considerando as informações encaminhadas pela 

Emissora, em planilha, no formato excel, no layout informado pela Instituição 

Custodiante, contendo todas as informações necessárias ao lançamento no sistema de 

negociação da B3, bem como por: (i) guarda (custódia física) da Escritura de Emissão 

de CCI; (ii) assegurar à Emissora o acesso às informações sobre o registro da CCI; (iii) 

responsabilizar-se, na data do registro da CCI, pela adequação e formalização do 

registro da CCI; e (iv) prestar os serviços de registro da CCI e custódia da Escritura de 

Emissão de CCI, que inclui o acompanhamento de sua inclusão e retirada. 

Contrato de Distribuição  

O Contrato de Distribuição, celebrado em [•] de [•] de 2022, entre os Coordenadores, a 

Emissora e a Devedora, disciplina a prestação de serviços de distribuição pública dos 

CRI, cuja cópia física poderá ser obtida junto aos Coordenadores em seus endereços 

indicados na seção ''Identificação da Emissora, dos Coordenadores, do Agente 

Fiduciário, do Assessor Jurídico da Oferta e dos demais Prestadores de Serviço da 

Oferta'' na página [•] deste Prospecto. 

O cumprimento pelos Coordenadores das obrigações assumidas no Contrato de 

Distribuição é condicionado à satisfação, até a concessão do registro da Oferta, de 

certas Condições Precedentes, conforme descritas no item ''Condições Precedentes 

para a distribuição dos CRI'', da seção ''Informações Relativas aos CRI e à Oferta'', na 

página [•] deste Prospecto. 

Os Coordenadores realizarão a distribuição dos CRI, em regime de garantia firme de 

colocação com relação ao montante de R$ [•]([•]), de forma individual e não solidária, 

conforme proporção indicada no quadro constante no Contrato de Distribuição.  

Os CRI eventualmente emitidos em razão do exercício da Opção de Lote Adicional 

serão distribuídos no regime de melhores esforços de colocação. A Garantia Firme 

somente será exercida pelos Coordenadores se, após o Procedimento de Bookbuilding, 

existir algum saldo remanescente dos CRI não subscritos (sem considerar os CRI objeto 

da Opção de Lote Adicional), sendo certo que o exercício da Garantia Firme pelos 

Coordenadores será feito pela remuneração máxima do Procedimento de Bookbuilding 

inicialmente prevista (Taxa Teto), de forma não solidária entre si.  

Como contraprestação pelos serviços de estruturação, coordenação, colocação e 

distribuição da Emissão e da Oferta, bem como pela prestação da Garantia Firme, a 

Devedora deverá pagar aos Coordenadores, conforme o caso, comissões e prêmios, 

conforme definidos e pormenorizados no item ''Remuneração'', da seção ''Informações 

Relativas aos CRI e à Oferta'' na página [•] deste Prospecto. 
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Escritura de Emissão de Debêntures 

A Escritura de Emissão de Debêntures, celebrada em [•] de [•] de 2022, por meio da qual 

a Devedora emitiu as Debêntures, as quais foram subscritas pela Emissora de forma a 

originar os Créditos Imobiliários. 

As Debêntures foram vinculadas aos CRI a serem distribuídos por meio da Oferta, nos 

termos da Instrução CVM 400. 

A Escritura de Emissão das Debêntures foi, e seus eventuais aditamentos serão 

inscritos na JUCERJA, em atendimento ao disposto no artigo 62, inciso II, e §3º, da Lei 

das Sociedades por Ações. 

Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração e Banco Liquidante  

O Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração e Banco Liquidante foi celebrado 

entre a Emissora, o Escriturador e o Banco Liquidante para regular a prestação de 

serviços de liquidação financeira de certificados de recebíveis imobiliários de emissão 

da Emissora, por parte do Banco Liquidante. 

Pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, o Banco Liquidante e 

o Escriturador receberão a título de remuneração, os valores indicados na página [•] 

deste Prospecto. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  

O valor obtido com a integralização dos CRI pelos Investidores será utilizado, 

exclusivamente, em sua integralidade, pela Emissora para pagamento do Valor da 

Integralização das Debêntures.  

Independentemente da ocorrência de vencimento antecipado das obrigações 

decorrentes da Escritura de Emissão de Debêntures ou do resgate antecipado das 

Debêntures e, consequentemente, dos CRI, os recursos líquidos obtidos e captados 

pela Devedora com a Emissão das Debêntures serão destinados pela Devedora, até a 

Data de Vencimento, ou até que a Devedora comprove a aplicação da totalidade dos 

recursos obtidos com a emissão das Debêntures, o que ocorrer primeiro, diretamente 

ou através de suas subsidiárias em que aplicar recursos obtidos com a emissão de 

Debêntures ("Subsidiárias"), para (A) pagamento de aluguéis ainda não incorridos, 

pela Devedora ou pelas Subsidiárias, referentes aos imóveis e/ou empreendimentos 

imobiliários descritos na tabela 1 abaixo ("Locação Destinação"); e/ou (ii) reembolso de 

gastos já incorridos pela Devedora ou pelas Subsidiárias, no máximo nos 24 (vinte e 

quatro) meses que antecederem o encerramento da Oferta, referente a determinados 

imóveis e/ou empreendimentos imobiliários descritos na tabela 2 abaixo ("Locação 

Reembolso" e, quando em conjunto com a Locação Destinação, as "Locações"). 

Ocorrendo resgate antecipado ou vencimento antecipado das Debêntures, as 

obrigações da Devedora e as obrigações do Agente Fiduciário referentes a destinação 

dos recursos perdurarão até a Data de Vencimento ou até a destinação da totalidade 

dos recursos ser efetivada, o que ocorrer primeiro. 

Os recursos acima mencionados referentes às Locações, se for o caso, serão ou foram, 

conforme o caso, transferidos para as Subsidiárias pela Devedora por meio de: (i) 

aumento de capital das Subsidiárias; (ii) adiantamento para futuro aumento de capital – 

AFAC das Subsidiárias; (iii) mútuos para as Subsidiárias; (iv) emissão de debêntures 

pelas Subsidiárias; ou (v) qualquer outra forma permitida em lei. 

As Locações Reembolso encontram-se devidamente descritos na tabela 2 abaixo, com 

(i) identificação dos valores envolvidos; (ii) detalhamento das Locações Reembolso; (iii) 

especificação individualizada dos imóveis vinculados às Locações Reembolso; (iv) a 

indicação do Cartório de Registro de Imóveis em que os imóveis vinculados às Locações 

Reembolso estão registrados e suas respectivas matrículas. 

No âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, a Devedora declarou que não 

utilizou os recursos das Locações Reembolso como lastro por destinação no âmbito de 

outras emissões de certificados de recebíveis imobiliários lastreados em dívidas da 

Devedora, conforme previsto na tabela 1 abaixo. 

Para fins de comprovação da destinação de Locação Reembolso, a Devedora 

encaminhou previamente às assinaturas da Escritura de Emissão de Debêntures ao 

Agente Fiduciário, com cópia para à Securitizadora, o relatório descritivo das despesas, 

nos termos da tabela 2 abaixo acompanhado dos documentos comprobatórios da 

referida destinação, comprovando o total de R$ [•] ([•]). 
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A Securitizadora assinará declaração, substancialmente na forma do Anexo XI 

constante do Termo de Securitização, certificando que nenhuma outra emissão de 

certificados de recebíveis imobiliários lastreado em créditos imobiliários por destinação 

(e.g., dívida corporativa) tem por objeto as Locações Reembolso. 

As locadoras das Locações, na condição de credoras dos respectivos aluguéis devidos 

pela Devedora e/ou Subsidiárias, cederam e poderão ceder no futuro a totalidade ou 

parte de tais fluxos de aluguéis para utilização como lastro clássico em outras emissões 

de certificados de recebíveis imobiliários por elas estruturados. 

Os recursos a serem destinados às Locações Destinação serão integralmente utilizados 

pela Devedora e/ou pelas Subsidiárias nas porcentagens indicadas na tabela 3 abaixo. 

A porcentagem destinada a cada Locação Destinação, conforme descrita na tabela 3 

abaixo, poderá ser alterada a qualquer tempo (permanecendo a totalidade dos recursos 

investida nas Locações), independentemente da anuência prévia da Securitizadora ou 

dos Titulares dos CRI, sendo que, neste caso, tal alteração deverá ser precedida de 

aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures e ao Termo de Securitização, de 

forma a prever o novo percentual para cada Locação Destinação, o qual, as partes se 

comprometeram a celebrar. 

Com relação ao cronograma indicativo constante da tabela 3 abaixo, tal cronograma é 

meramente indicativo, de modo que se, por qualquer motivo, ocorrer qualquer atraso ou 

antecipação do cronograma indicativo, (i) não será necessário notificar a Securitizadora 

e/ou o Agente Fiduciário, tampouco aditar a Escritura de Emissão de Debêntures ou o 

Termo de Securitização e (ii) não implicará em qualquer hipótese de vencimento 

antecipado das Debêntures ou em resgate antecipado dos CRI.  

Os contratos de locação referente às Locações ("Contratos de Locação"), encontram-

se descritos na tabela 1 e na tabela 2 abaixo, sendo certo que os montantes 

securitizados com base nos aluguéis decorrentes de tais Contratos de Locação se 

limitam ao valor e duração dos Contratos de Locação em vigor não considerando valores 

referentes a potenciais aditamentos e/ou renovações dos Contratos de Locação ou, 

ainda, a estimativa de despesas referentes a contratos com outros locadores/imóveis, 

que possam vir a ser firmados no futuro.  

Para fins de esclarecimento quanto à destinação referente às despesas de pagamento 

de aluguéis que foram ou serão destinadas para as Locações, a Securitizadora e a 

Devedora declararam que: 

(i) os termos dos referidos Contratos de Locação estão especificados na tabela 1 e 

na tabela 2 abaixo, assim como constam do Termo de Securitização, contendo, 

no mínimo, a identificação dos valores envolvidos, o detalhamento das 

despesas, a especificação individualizada das Locações vinculadas a cada 

Contrato de Locação (restando claro a vinculação entre os Contratos de Locação 

e as respectivas Locações), e a equiparação entre despesa e lastro;  
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(ii) as Debêntures representam Créditos Imobiliários devidos pela Devedora 

independentemente de qualquer evento futuro, sendo certo que os montantes a 

serem destinados para pagamento dos aluguéis são limitados ao valor e à 

duração dos Contratos de Locação em vigor, não constando deles valores 

referentes a potenciais aditamentos e/ou renovações destes contratos ou, ainda, 

a estimativas de despesas referentes a contratos com outros locadores/imóveis 

que possam vir a ser firmados no futuro; 

(iii) os Contratos de Locação e respectivas despesas serão objeto de verificação 

pelo Agente Fiduciário, ao qual deverão ser apresentados comprovantes de 

pagamentos e demais documentos que comprovem tais despesas;  

(iv) estão sendo estritamente observados os subitens (i) a (ix) do item 2.4.1 do 

Ofício-Circular n.º 1/2021-CVM/SRE, de 1 de março de 2021; e 

(v) a Devedora assinará declaração, substancialmente na forma do Anexo IV da 

Escritura de Emissão de Debêntures, certificando que as partes dos Contratos 

de Locação (locador e locatário) não são do mesmo grupo econômico da 

Devedora. 

A Devedora poderá, a qualquer tempo até a data de vencimento dos CRI, inserir novos 

contratos de locação na tabela 1 abaixo, desde que observados os critérios 

estabelecidos acima, para que sejam também objeto de destinação de recursos, além 

daqueles inicialmente previstos na tabela 1 abaixo, mediante prévia anuência da 

Securitizadora, conforme decisão dos titulares dos CRI reunidos em assembleia geral. 

Caso proposta pela Devedora, tal inserção será aprovada se não houver objeção por 

titulares dos CRI em assembleia geral que representem, no mínimo, 75% (setenta e 

cinco por cento) dos CRI em Circulação. Caso a referida Assembleia Geral de Titulares 

de CRI não seja instalada ou não haja deliberação por falta de quórum, a proposta da 

Devedora para a inserção de novos contratos de locação será considerada aprovada. 

A inserção de novos contratos de locação nos termos acima, (i) deverá ser solicitada à 

Securitizadora e ao Agente Fiduciário, por meio do envio de comunicação pela 

Devedora nesse sentido; (ii) após o recebimento da referida comunicação, a 

Securitizadora deverá convocar Assembleia Geral de Titulares dos CRI em até 2 (dois) 

Dias Úteis, nos termos previstos no Termo de Securitização, devendo tal assembleia 

ocorrer no menor prazo possível; e (iii) caso aprovada, a mesma deverá ser refletida por 

meio de aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures, ao Termo de Securitização 

e à Escritura de Emissão de CCI, a ser celebrado no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis 

após a realização da Assembleia Geral de Titulares dos CRI ou da data em que tal 

assembleia deveria ter ocorrido em caso de sua não instalação, sendo que a 

formalização de tal aditamento deverá ser realizada anteriormente à alteração da 

destinação de recursos em questão.  

A Devedora (i) encaminhará para a Securitizadora e o Agente Fiduciário dos CRI, até 

20 (vinte) Dias Úteis após o encerramento de cada semestre social (ou, no semestre em 
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que ocorrer a Data de Vencimento, até a Data de Vencimento ou, ainda, até que os 

recursos sejam utilizados na integralidade, caso ocorra antes da Data de Vencimento), 

relatório no formato constante do Anexo II da Escritura de Emissão de Debêntures 

devidamente assinado por seu representante legal ("Relatório de Verificação"), 

informando o valor total destinado a cada Locação durante o semestre imediatamente 

anterior à data de emissão de cada Relatório de Verificação, bem como com descrição 

detalhada e exaustiva da destinação dos recursos descrevendo os valores e percentuais 

destinados às Locações, aplicados no respectivo período, respeitado o prazo limite da 

Data de Vencimento (conforme abaixo definida), juntamente (A) cópia dos 

comprovantes de pagamentos dos Contratos de Locação descritos na tabela 2 abaixo 

relativos ao semestre imediatamente anterior, e (B) cópia do(s) respectivo(s) 

comprovante(s) de transferência dos recursos da Devedora às Subsidiárias, bem como 

das demonstrações financeiras e/ou balanços e extratos que demonstrem as 

transferências pela Emissora para tais Subsidiárias pela Devedora ("Documentos 

Comprobatórios"). 

Sem prejuízo do disposto acima, a Devedora se compromete a enviar os documentos 

relacionados estritamente aos Contratos de Locação e ao lastro desde que solicitado 

pelo Agente Fiduciário dos CRI, para acompanhamento da utilização dos recursos 

oriundos da Debêntures. 

O Agente Fiduciário dos CRI envidará seus melhores esforços para obter, junto à 

Devedora, o Relatório de Verificação e os Documentos Comprobatórios, a fim de 

proceder com a verificação da destinação de recursos recebidos em decorrência das 

Debêntures, sendo que, caso a Devedora não entregue o Relatório de Verificação nos 

termos e condições previstos na Escritura  e no Termo de Securitização, a mesma 

incorrerá em inadimplemento de obrigação não pecuniária, cabendo ao Agente 

Fiduciário dos CRI e à Securitizadora tomar todas as medidas cabíveis nos termos 

previstos na Escritura de Emissão de Debêntures e no Termo de Securitização. 

Os Documentos Comprobatórios são aqueles que a Securitizadora e o Agente Fiduciário 

dos CRI julgarem necessários para que possam exercer plenamente as prerrogativas 

decorrentes da titularidade dos ativos, sendo capaz de comprovar a origem e a 

existência do direito creditório e da correspondente operação que o lastreia. 

Mediante o recebimento do Relatório de Verificação e dos demais Documentos 

Comprobatórios, o Agente Fiduciário dos CRI será responsável por verificar, com base, 

exclusivamente, nos mesmos, o cumprimento das obrigações de destinação dos 

recursos assumidas pela Devedora na forma acima prevista. 

A Devedora será a responsável pela custódia e guarda de todos e quaisquer 

documentos que comprovem a utilização dos recursos relativos às Debêntures. 

A Devedora se obriga, em caráter irrevogável e irretratável, a indenizar a Securitizadora 

e o Agente Fiduciário dos CRI por todos e quaisquer prejuízos, danos diretos, perdas, 

custos e/ou despesas (incluindo custas judiciais e honorários advocatícios) que vierem 
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a, comprovadamente e diretamente, incorrer em decorrência da utilização dos recursos 

oriundos das Debêntures de forma diversa da estabelecida acima. 
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Tabela 1 – Identificação das Locações Destinação e dos Contratos de Locação  

[•] 

Tabela 2 – Identificação das Locações Reembolso e dos Contratos de Locação  

[•] 

Tabela 3 – Cronograma Indicativo Locação Destinação  

[•] 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 

Tipo de Contrato 

Escritura de Emissão de Debêntures. 

Valor dos Créditos Imobiliários 

As Debêntures possuem valor nominal de R$1.000,00 (um mil reais), na Data de 

Emissão das Debêntures, sendo o valor dos Créditos Imobiliários de R$ [•] ([•]), tendo 

em vista que foram emitidas [•] ([•]) Debêntures, nos termos e condições da Escritura de 

Emissão de Debêntures, observado que o referido valor poderá ser diminuído, 

observado a quantidade mínima de [•] ([•]) de Debêntures, correspondente a R$ [•] ([•]), 

de acordo com a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding. 

Atualização Monetária dos Créditos Imobiliários 

O Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitário das 

Debêntures, conforme o caso, será atualizado mensalmente pela variação acumulada 

IPCA, desde a primeira Data de Integralização (inclusive) até a data do seu efetivo 

pagamento (exclusive), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente 

incorporado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures ou ao saldo do Valor Nominal 

Unitário das Debêntures, conforme o caso. A Atualização Monetária será calculada pro 

rata temporis, por Dias Úteis decorridos, conforme a seguinte fórmula: 

 

onde, 

VNa = Valor Nominal Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o 

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

C = fator acumulado das variações mensais do IPCA, calculado com 8 (oito) 

casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma: 

 

 

 

onde, 

n = número total de índices considerados na Atualização Monetária, sendo 

“n” um número inteiro; 

NIk = valor do número-índice do IPCA referente ao mês anterior ao mês data de 

aniversário, divulgado no mês da data de aniversário, caso a atualização seja 

em data anterior ou na própria data de aniversário das Debêntures, conforme o 

caso. Após a data de aniversário respectiva, o “NIk” corresponderá ao valor do 

número índice do IPCA referente ao mês da data de aniversário; 

CVNeVNa =
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NIk-1= valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao mês “k”; 

dup = número de Dias Úteis entre a última Data de Aniversário, ou a primeira 

Data de Integralização, conforme o caso e a data de cálculo, sendo “dup” um 

número inteiro. Exclusivamente para o primeiro mês de atualização, “dup” será 

acrescido de 1 (um) Dias Útil; 

dut = número de Dias Úteis contidos entre a última data de aniversário das 

Debêntures, e a próxima data de aniversário das Debêntures, sendo “dut” um 

número inteiro. Exclusivamente para o primeiro Período de Capitalização, 

considera-se o “dut” como 1(um) Dia Útil. 

Observações: 

I. O número-índice do IPCA deverá ser utilizado considerando-se o número 

idêntico de casas decimais daquele divulgado pelo IBGE; 

II. A aplicação do IPCA incidirá no menor período permitido pela legislação 

em vigor; 

III. Considera-se como “Data de Aniversário” todo primeiro Dia Útil anterior 

à data de aniversário dos CRI. Especificamente para a primeira Data de 

Aniversário será devido pela Devedora à Securitizadora um prêmio 

correspondente a 1 (um) Dia Útil de atualização monetária, de forma que o 

número de Dias Úteis do referido período seja igual ao número de Dias Úteis do 

primeiro período de atualização dos CRI; 

IV. O fator resultante da expressão [NI(k) /NI(k-1)](dup/dut) é considerado com 

8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e 

V. O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-

se, em seguida, os mais remotos. Os resultados intermediários são calculados 

com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento. 

No caso de indisponibilidade temporária do IPCA quando do pagamento de qualquer 

obrigação pecuniária prevista na Escritura de Emissão de Debêntures, será utilizada, 

em sua substituição, para a apuração do IPCA, a projeção do IPCA calculada com base 

na média coletada junto ao Grupo Consultivo Permanente Macroeconômico da 

ANBIMA, informada e coletada a cada projeção do IPCA-I5 e IPCA Final, não sendo 

devidas quaisquer compensações financeiras pela Emissora, quando da divulgação 

posterior do IPCA. 

Na ausência de apuração e/ou divulgação do IPCA por prazo superior a 30 (trinta) dias 

contados da data esperada para sua apuração e/ou divulgação (“Período de Ausência 

do IPCA”) ou, ainda, na hipótese de extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou 

determinação judicial, o IPCA deverá ser substituído pelo seu substituto legal ou, no 

caso de inexistir substituto legal para o IPCA, a Securitizadora deverá, no prazo máximo 

de até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do final de 30 (trinta) dias acima mencionado ou do 

evento de extinção ou inaplicabilidade, conforme o caso, convocar Assembleia Geral de 

Debenturista, para a Securitizadora definir, de comum acordo com a Devedora, 

conforme orientação dos Titulares dos CRI em sede de Assembleia Geral, observada a 
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regulamentação aplicável, o novo parâmetro a ser aplicado, o qual deverá refletir 

parâmetros utilizados em operações similares existentes à época (“Taxa Substitutiva”). 

Até a deliberação desse parâmetro será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer 

obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, as projeções 

ANBIMA para o IPCA, coletadas junto ao Grupo Consultivo Permanente 

Macroeconômico da ANBIMA, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, 

multas ou penalidades pela Emissora, quando da divulgação posterior do IPCA. 

Caso o IPCA venha a ser divulgado antes da realização da Assembleia Geral de 

Debenturista, a referida assembleia não será mais realizada, e o IPCA, a partir de sua 

divulgação, voltará a ser utilizado para o cálculo do Valor Nominal Atualizado das 

Debêntures desde o dia de sua indisponibilidade. 

Caso não haja acordo sobre o novo índice ou em caso de ausência de quórum de 

instalação e/ou deliberação, a Emissora deverá resgatar a integralidade das 

Debêntures, com o consequente Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI. 

Remuneração dos Créditos Imobiliários 

A partir da primeira data de integralização das Debêntures, sobre o Valor Nominal 

Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 

um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 

a ser definido no mesmo dia de realização do Procedimento de Bookbuilding, sendo a 

maior entre: (i) a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede 

mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno do 

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 2032, a ser apurada no 

fechamento do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 0,3% 

(três décimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou 

(ii) 5,95% (cinco inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa 

pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira data de integralização das 

Debêntures ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 

conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. A Remuneração será calculada de 

acordo com a seguinte fórmula:  

Ji = VNa x (Fator Juros – 1) 

Onde: 

"Ji" = valor unitário dos juros remuneratórios devidos no final do i-ésimo Período 

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

"VNa" = Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, calculado com 8 (oito) 

casas decimais, sem arredondamento; 

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

arredondamento; 
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Onde: 

"taxa" = taxa de juros fixa, não expressa em percentual, conforme definida no 

Procedimento de Bookbuilding, informada com 4 (quatro) casas decimais, sendo 

certo que a taxa será a maior entre as taxas indicadas nos itens (i) e (ii) acima; e 

"DP" = número de Dias Úteis entre a primeira data de integralização das Debêntures ou 

a última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, inclusive, (conforme 

definido abaixo) e a data de cálculo, exclusive, sendo "DP" um número inteiro. 

Exclusivamente no primeiro período de capitalização, será considerado o prêmio de 1 

(um) Dia Útil ao “DP”. 

Prazo de Vencimento das Debêntures  

Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado da totalidade das Debêntures ou de 

vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos 

previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, as Debêntures terão o prazo de 

vigência de [•] ([•]) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em [•] de 

[•] de [•].  

Fluxo de pagamentos das Debêntures  

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, 

ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, os valores 

relativos à Remuneração deverão ser pagos semestralmente, de acordo com o 

cronograma abaixo: 

Data de Pagamento Pagamento da Remuneração 

[•] [•] 

Natureza dos créditos cedidos e disposições contratuais relevantes 

Os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, são oriundos das Debêntures, as 

quais foram emitidas nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures.  

Serão emitidas até [•] ([•]) de Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um 

mil reais), na Data de Emissão das Debêntures. 

As Debêntures serão emitidas na forma nominativa, não havendo emissão de 

certificados representativos de debêntures. 

As Debêntures serão subscritas a qualquer tempo, até a de emissão dos CRI. 

Sem prejuízo às hipóteses de liquidação do Patrimônio Separado conforme constantes 

do item ''Liquidação do Patrimônio Separado'' na seção ''Informações Relativas aos CRI 

e à Oferta'' na página [•] deste Prospecto, haverá o Resgate Antecipado Obrigatório dos 

CRI na ocorrência da declaração de vencimento antecipado das Debêntures. 
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Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures 

A Devedora poderá a partir de 15 de outubro de 2026, a seu exclusivo critério e 

independentemente da vontade da Securitizadora e, consequentemente, dos Titulares 

dos CRI, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, sendo vetado o 

resgate parcial (“Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures”). 

O Resgate Antecipado Facultativo ocorrerá mediante o pagamento do maior valor entre 

(a) o valor “B” determinado conforme fórmula descrita abaixo, e (b) o Valor Nominal 

Unitário Atualizado das Debêntures, acrescido da Remuneração das Debêntures, 

calculados pro rata temporis a partir da primeira Data de Integralização das Debêntures 

ou da Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, 

conforme o caso, até a data em que o pagamento do resgate efetivamente ocorrer 

(“Prêmio de Resgate Antecipado das Debêntures”): 

 

Onde: 

B = corresponde ao valor presente dos fluxos de caixa projetados das 

Debêntures na data do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, 

utilizando-se como taxa de desconto, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 

Dias Úteis pro rata temporis, a taxa interna de retorno da Nota do Tesouro 

Nacional, Série B (“NTN-B”), de duration mais próxima à duration 

remanescente das Debêntures, conforme cotações indicativas divulgadas pela 

ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) apurada no Dia 

Útil imediatamente anterior a data do Resgate Antecipado Facultativo das 

Debêntures (“Taxa NTN-B Antecipação”); 

VNek = valor nominal unitário de cada parcela na data de pagamento “k”, 

agendado, mas ainda não realizado, das Debêntures; 

n = número total de pagamentos de principal e juros agendados e ainda não 

realizados das Debêntures, sendo “n” um número inteiro; e 

FVPk = fator de valor presente apurado conforme as fórmulas a seguir, 

calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento: 

FVPk = [(1 + Taxa NTN-B Antecipação) x (1-0,4%)]^(nk/252) 

onde: 

nk = número de dias corridos entre o Resgate Antecipado Facultativo das 

Debêntures e a data de vencimento programada de cada pagamento “k” 

vincenda; e 

CResgate = fator da variação acumulada do IPCA desde a primeira Data de 

Integralização das Debêntures até o Resgate Antecipado Facultativo das 

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

http://www.anbima.com.br/
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apurado desde a primeira Data de Integralização das Debêntures até a data do 

Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures. 

A Devedora deverá comunicar à Securitizadora a sua intenção de realizar o Resgate 

Antecipado Facultativo das Debêntures, com cópia ao Agente Fiduciário dos CRI, 

mediante notificação prévia de, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da data 

do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures. 

Na ocorrência do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, caso a destinação 

dos recursos das Debêntures não tenha sido integralmente realizada, a Devedora 

permanecerá obrigada a comprová-la. 

Resgate Antecipado por Indisponibilidade do IPCA 

A Devedora deverá realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o 

consequente cancelamento dos CRI, caso haja indisponibilidade do IPCA, nos termos 

previstos na página [=] deste Prospecto Preliminar, sem que haja acordo sobre o novo 

índice na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a ser realizada nos termos descritos 

no Termo de Securitização ou em caso de ausência de quórum de instalação e/ou 

deliberação na respectiva Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Resgate Antecipado 

por Indisponibilidade do IPCA”).  

A Devedora deverá resgatar a totalidade das Debêntures no prazo de 30 (trinta) dias 

após a data em que se verificar a impossibilidade de um acordo ou na data em que a 

referida assembleia deveria ter ocorrido, conforme o caso, mediante o pagamento do 

saldo devedor das Debêntures, calculado conforme a Escritura de Emissão de 

Debêntures, de forma pro rata temporis, sem qualquer prêmio. 

Resgate Antecipado Total por Alteração de Tributos das Debêntures 

Caso a legislação vigente aplicável às Debêntures venha a sofrer qualquer modificação 

ou, por quaisquer outros motivos, novos tributos venham a incidir sobre os pagamentos 

ou reembolso previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, a Devedora poderá 

optar pelo (i) resgate da totalidade das Debêntures e, consequentemente, dos CRI, 

sendo vedado o resgate parcial (“Resgate Antecipado por Alteração de Tributos”); ou 

(ii) pela continuidade do pagamento ou recolhimento dos tributos eventualmente 

incidentes nas hipóteses acima descritas, de forma que a Securitizadora tenha a mesma 

rentabilidade líquida que teriam caso os tributos não fossem aplicáveis (gross-up). 

A Devedora deverá comunicar à Securitizadora a sua intenção de realizar o Resgate 

Antecipado por Alteração de Tributos, com cópia ao Agente Fiduciário dos CRI, 

mediante notificação prévia de, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da data 

proposta para o resgate, informando (i) a data em que o pagamento do preço de resgate 

das Debêntures será realizado; (ii) descrição pormenorizada do fundamento para 

pagamento do tributo em questão; e (iii) demais informações relevantes para a 

realização do resgate antecipado das Debêntures. 



 

151 

A Devedora deverá resgatar a totalidade das Debêntures mediante o pagamento do 

saldo devedor das Debêntures, calculado conforme a Escritura de Emissão de 

Debêntures, de forma pro rata temporis, sem qualquer prêmio. 

Vencimento Antecipado das Debêntures 

A Securitizadora poderá declarar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes 

das Debêntures, e o consequente Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI, na 

ocorrência de qualquer dos eventos indicados abaixo, desde que observados as 

condições previstas nesta cláusula e eventuais prazos de cura: 

(i) descumprimento, pela Devedora, de qualquer obrigação pecuniária em favor da 

Securitizadora relacionada às Debêntures não sanada no prazo de 3 (três) Dias 

Úteis a contar da data em que a obrigação era devida; 

(ii) vencimento antecipado de qualquer outra obrigação financeira da Devedora ou 

de suas controladas, diretas ou indiretas, durante a vigência da Escritura de 

Emissão de Debêntures, cujo valor remanescente da obrigação, à época da 

declaração do vencimento antecipado, seja igual ou superior a 

US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte-americanos) ou o 

equivalente em outras moedas;  

(iii) inadimplemento de qualquer obrigação financeira da Devedora ou de suas 

controladas, diretas ou indiretas, cujo valor principal unitário seja igual ou 

superior a US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte-americanos) ou o 

equivalente em outras moedas, salvo se o inadimplemento de obrigações for 

sanado pela Devedora ou suas controladas, conforme o caso, no prazo previsto 

no respectivo instrumento; 

(iv) a ocorrência de: (i) pedido de recuperação judicial ou submissão a qualquer 

credor ou classe de credores de pedido de negociação de plano de recuperação 

extrajudicial, formulado pela Devedora ou por qualquer de suas controladas, 

diretas ou indiretas; (ii) extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de 

autofalência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou decretação de 

falência da Devedora ou de qualquer de suas controladas diretas ou indiretas; 

ou, ainda (iii) qualquer procedimento análogo que venha a ser criado por lei, 

requerido por ou decretado contra a Devedora ou qualquer de suas controladas 

diretas ou indiretas, salvo se o requerimento tiver sido elidido no prazo legal ou 

efetuado por erro ou má-fé de terceiros, desde que validamente comprovado o 

erro ou má-fé no prazo legal ou, em sua ausência, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da data da ciência do referido requerimento;  

(v) exceto se for obtida anuência prévia da Securitizadora via assembleia geral de 

debenturista, conforme orientação da Assembleia Geral de Titulares dos CRI, 

alienação de quaisquer ativos operacionais que, individual ou conjuntamente 

durante a vigência das Debêntures, resultem em uma redução da receita 

operacional líquida da Devedora superior a 25% (vinte e cinco por cento) em 

relação à receita operacional líquida da Devedora no exercício encerrado em 31 

de dezembro de 2021 (corrigida anualmente conforme a variação acumulada do 
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IGP-M, desde a Data de Emissão). O limite acima estabelecido será apurado 

trimestralmente, a partir do 3º (terceiro) trimestre de 2022, levando-se em conta 

as receitas operacionais da Devedora durante os 12 (doze) meses anteriores ao 

encerramento de cada trimestre, e utilizando-se as informações financeiras 

divulgadas pela Devedora; 

(vi) pagamento, pela Devedora, de dividendos, juros sobre capital próprio e/ou 

outros pagamentos de qualquer outra forma a seus acionistas, ressalvado o 

disposto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, ou qualquer outra 

participação estatutariamente prevista, se estiver em mora relativamente ao 

pagamento de quaisquer valores devidos à Securitizadora em razão das 

Debêntures ou caso tenha sido declarado vencimento antecipado das 

Debêntures, cessando tal proibição tão logo seja purgada a mora; 

(vii) descumprimento, pela Devedora, de qualquer obrigação não pecuniária 

relacionada às Debêntures, não sanada no prazo de 30 (trinta) dias corridos do 

referido descumprimento, exceto nos casos em que haja previsão de prazo de 

cura específico, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures; 

(viii) provarem-se falsas e/ou incorretas, na data em que foram dadas, em qualquer 

aspecto relevante, quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela 

Devedora na Escritura e nos demais Documentos da Operação; 

(ix) cisão, fusão, incorporação (inclusive incorporação de ações) ou qualquer outra 

forma de reorganização societária que envolva a Devedora e/ou quaisquer de 

suas controladas operacionais, diretas ou indiretas, exceto:  

(i) se for obtida anuência prévia da Securitizadora, conforme orientação 

de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRI em 

Circulação mais 1 (um); ou  

(ii) os casos de cisão e de reorganizações societárias da Devedora que 

implicarem na transferência de quaisquer ativos operacionais que, 

individual ou conjuntamente, resultem em uma redução da receita 

operacional líquida da Devedora inferior a 25% (vinte e cinco por cento) 

em relação à receita operacional líquida da Devedora no exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2021 (corrigida anualmente conforme 

a variação acumulada do IGP-M, desde a Data de Emissão); ou 

(iii) envolver (a) a Devedora e seus Acionistas de Referência (conforme 

abaixo definido) e/ou sociedades controladas, direta ou indiretamente, 

pelos Acionistas de Referência; (b) a Devedora e qualquer sociedade 

que seja controlada, direta ou indiretamente, pela Devedora, ou, ainda, 

suas coligadas e/ou outras sociedades que venham a controlar a 

Devedora; ou (c) sociedades que controlem ou sejam coligadas ou 

controladas, direta ou indiretamente, pela Devedora, ou entre essas 

sociedades controladas; ou 
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(iv) tal reorganização societária estiver vinculada à hipótese de avanço nos 

estudos anteriormente divulgados pela Devedora acerca de uma 

eventual migração de sua base acionária para NYSE, NASDAQ, ou 

outro mercado internacional; 

(x) caso a Devedora passe a ter, de forma direta ou indireta, um Acionista 

Controlador, exceto se (a) tal alteração no controle da Devedora tenha sido 

previamente aprovada pela Securitizadora, conforme orientação de, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) dos CRI em circulação; ou (b) o Acionista Controlador 

seja, direta ou indiretamente, qualquer um dos Acionistas de Referência ou, 

ainda (c) tenha sido assegurado à Securitizadora e, consequentemente, aos 

titulares dos CRI, que o desejarem, durante o prazo mínimo de 6 (seis) meses 

contados da data em que ocorrer a alteração do controle da Devedora, o resgate 

das Debêntures e, consequentemente, dos CRI, de que forem titulares, pelo 

Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis 

desde a primeira Data de Integralização ou a data do último pagamento da 

Remuneração, sem a incidência de prêmio, conforme o caso, até a data do 

efetivo pagamento; 

(xi) transformação do tipo societário da Devedora; 

(xii) descumprimento de qualquer ordem de execução por quantia certa oriunda de 

decisão judicial definitiva contra a Devedora ou qualquer uma de suas 

controladas, diretas ou indiretas, cujo valor individual ou agregado seja superior 

a US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte-americanos) ou o 

equivalente em outras moedas, salvo na hipótese de: (i) garantia do juízo, por 

qualquer meio (inclusive carta de fiança), sem a necessidade do efetivo 

desembolso do valor respectivo pela Devedora ou qualquer uma de suas 

controladas diretas ou indiretas por conta dessa garantia prestada; e/ou 

(ii) suspensão ou cancelamento da exigibilidade imediata do pagamento do 

referido valor por qualquer motivo, inclusive, mas não se limitando a, obtenção 

de decisão com efeito suspensivo perante o juízo que determinou a execução do 

título ou juízo superior a este; 

(xiii) realização de redução de capital social da Devedora que gere impacto no 

cumprimento de obrigações previstas na Escritura de Emissão de Debêntures e 

que tenha com outra finalidade que não a absorção de prejuízos, sem que haja 

anuência prévia dos titulares dos CRI; 

(xiv) protesto de títulos contra a Devedora ou suas controladas, diretas ou indiretas, 

em valor agregado superior a US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares 

norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, salvo se, no prazo de 30 

(trinta) dias corridos contados do referido protesto, seja validamente comprovado 

pela Devedora, suas controladoras ou suas controladas que: (i) o protesto foi 

efetuado por erro ou má-fé de terceiros; (ii) o protesto foi cancelado ou, ainda, 

suspenso; (iii) o montante protestado foi devidamente quitado; ou (iv) foram 

prestadas pela Devedora ou por suas controladas diretas ou indiretas, conforme 

o caso, e aceitas pelo Poder Judiciário, garantias em juízo; 
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(xv) alteração ou modificação do objeto social da Devedora, de modo a alterar 

substancialmente o ramo de negócios preponderante atualmente explorado pela 

Devedora; 

(xvi) utilização dos recursos da emissão de Debêntures em desacordo com o disposto 

na Escritura de Emissão de Debêntures; 

(xvii) questionamento judicial, pela Devedora ou por qualquer de suas controladoras 

e/ou controladas, sobre a validade e/ou exequibilidade da Escritura de Emissão 

de Debêntures e/ou das Debêntures; e 

(xviii) na hipótese (a) de questionamento judicial, por qualquer terceiro, da Escritura de 

Emissão e/ou do Termo de Securitização, não contestado no prazo legal, 

visando a anular ou cancelar a Emissão; (b) da Escritura de Emissão de 

Debêntures e/ou do Termo de Securitização serem considerados ou declarados 

nulos, inválidos ou inexequíveis por qualquer decisão judicial em primeira 

instância cujo recurso não seja recebido com efeito suspensivo; ou (c) da 

Escritura de Emissão de Debêntures e/ou do Termo de Securitização serem 

considerados ou declarados nulos, inválidos ou inexequíveis por qualquer 

decisão judicial transitada em julgado.  

A ocorrência dos Eventos de Inadimplemento descritos nas alíneas “(i)”, “(ii)”, “(iv)” e 

“(xi)” e “(xviii)” acima acarretará o vencimento antecipado automático das Debêntures, 

e o consequente Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI, independentemente de 

qualquer consulta à Securitizadora, recebimento de aviso, notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, de forma que a Securitizadora poderá exigir o imediato 

pagamento pela Devedora, mediante o envio de simples comunicação por escrito 

contendo as respectivas instruções para pagamento. 

Na ocorrência de qualquer dos Eventos de Inadimplemento, com exceção dos itens 

indicados acima, a Securitizadora deverá convocar, em até 2 (dois) Dias Úteis contados 

da data em que tomar ciência da ocorrência do referido evento, Assembleia Geral De 

Titulares dos CRI, para que seja deliberada a orientação da manifestação da 

Securitizadora em relação a tal hipótese, na qual será deliberado acerca da não 

declaração do vencimento antecipado das Debêntures, observada as condições de 

convocação e deliberação previstas no Termo de Securitização. 

Se, na referida Assembleia Geral de Debenturista, a Emissora, conforme orientação da 

Assembleia Geral de Titulares dos CRI, não declarar o vencimento antecipado das 

obrigações decorrentes das Debêntures, a Securitizadora não deverá declarar o 

vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures; caso contrário, ou 

em caso de não instalação em segunda convocação, ou em caso de instalação em 

segunda convocação em que não haja quórum suficiente, da referida Assembleia Geral 

de Debenturista, a Securitizadora deverá, imediatamente, declarar o vencimento 

antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures. 

Em caso de vencimento antecipado das Debêntures, e o consequente Resgate 

Antecipado Obrigatório dos CRI, a Emissora deverá resgatar antecipadamente a 

totalidade dos CRI pelo Valor Nominal Unitário dos CRI, acrescido da Remuneração, 
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calculados pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização dos CRI (ou desde 

a Data de Pagamento da Remuneração dos CRI imediatamente anterior, conforme o 

caso) até a data do efetivo pagamento, na data do recebimento pela Emissora dos 

valores relativos ao vencimento antecipado das Debêntures. 

Para fins da verificação da ocorrência de um Evento de Inadimplemento nos acima, os 

valores ali dispostos em dólares norte-americanos serão calculados pela cotação de 

fechamento da taxa de venda de câmbio de reais por dólares norte-americanos, 

disponibilizada pelo Banco Central do Brasil em seu website no Dia Útil imediatamente 

anterior à ocorrência do Evento de Inadimplemento (“PTAX”). 

 

Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da PTAX por mais de 5 (cinco) 

Dias Úteis após a data esperada para sua divulgação, ou no caso de impossibilidade 

legal de aplicação da PTAX, esta deverá ser substituída pela taxa substituta 

determinada legalmente ou, caso não exista taxa legalmente determinada, a taxa de 

venda de câmbio de reais por dólares norte-americanos determinada por prática de 

mercado. 

Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures 

 

A Devedora poderá, a qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado da 

totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures que 

venham a ser resgatadas, que será endereçada à Securitizadora, de acordo com os 

termos e condições previstos abaixo ("Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das 

Debêntures"):  

 

(i) a Devedora realizará a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado por 

meio de comunicação ao Agente Fiduciário dos CRI e à Securitizadora 

("Comunicação de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures "), 

a qual deverá descrever os termos e condições da Oferta Facultativa de Resgate 

Antecipado das Debêntures, incluindo (a) os percentuais dos prêmios de resgate 

antecipado a serem oferecidos, caso existam; (b) a forma e o prazo de 

manifestação, à Devedora, pela Securitizadora sobre o número de Debêntures 

que aderirão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures, prazo 

esse que não poderá ser superior a 30 (trinta) Dias Úteis contados da data da 

Comunicação de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures; (c) 

a data efetiva para o resgate antecipado e o pagamento das Debêntures, que 

deverá ocorrer no prazo de, no mínimo, 30 (trinta) Dias Úteis contados da data 

da Comunicação de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures; 

e (d) demais informações necessárias para a tomada de decisão pela 

Securitizadora e à operacionalização do resgate antecipado das Debêntures no 

âmbito da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures; 

 

(ii) a Devedora deverá (a) dentro de até 2 (dois) Dias Úteis após o término 

do prazo de adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures, 

confirmar ao Agente Fiduciário dos CRI e à Securitizadora a realização ou não 

do resgate antecipado, conforme os critérios estabelecidos na Comunicação de 
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Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures; e (b) com 

antecedência mínima de 2 (dois) Dias Úteis da respectiva data do resgate 

antecipado, comunicar à Securitizadora a respectiva data do resgate antecipado;  

 

(iii) caso a Devedora tenha confirmado a intenção de promover o resgate 

antecipado no âmbito da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das 

Debêntures, o valor a ser pago à Securitizadora será equivalente ao Valor 

Nominal Unitário do número de Debêntures que tiverem aderido à Oferta 

Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures (conforme manifestado pela 

Securitizadora) acrescido (a) da Remuneração aplicável sobre as Debêntures 

que serão objeto de resgate antecipado, calculada pro rata temporis desde a 

Primeira Data de Integralização das Debêntures ou a Data de Pagamento da 

Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até a 

data do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado 

a ser oferecido à Securitizadora, a exclusivo critério da Devedora; e 

 

(iv) o resgate antecipado e o correspondente pagamento serão realizados 

mediante depósito dos valores devidos na Conta do Patrimônio Separado, 

através de TED ou outro meio de depósito. 

 

Após a emissão dos CRI, a Securitizadora, na qualidade de debenturista, indicará a 

quantidade de Debêntures em aceitação à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 

das Debêntures, a qual corresponderá à quantidade de CRI que tiverem sido indicados 

por seus respectivos titulares em aceitação à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 

das Debêntures, no âmbito da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI que 

for realizada pela Securitizadora como consequência da Oferta Facultativa de Resgate 

Antecipado das Debêntures, nos termos previstos no Termo de Securitização. 

 

As despesas relacionadas à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures 

serão arcadas pela Devedora, o que inclui as despesas de comunicação e resgate dos 

CRI. 

 

Não será admitida a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado que não seja oferecida 

à totalidade das Debêntures. 

Tipos de garantias 

As Debêntures são da espécie quirografária, sem garantia e sem preferência. 

Devedora 

A Devedora tem por objeto social o comércio em geral, incluindo supermercados e 

lanchonetes, lojas de conveniência, no varejo e no atacado, através de lojas e depósitos, 

de quaisquer mercadorias e a prestação de serviços de assistência técnica, 

mercadológica, administrativa, publicidade, marketing, merchandising, de 

correspondente bancário, de recarga de aparelhos de telefonia móvel, de 

estacionamento rotativo e outros relacionados, direta ou indiretamente, às atividades 

principais da Sociedade; comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo; a 
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cessão de direitos de uso de programas de computador – software; a importação e 

exportação de mercadorias em geral, destinadas à comercialização própria ou a 

terceiros, de bens primários ou industrializados; a intermediação de negócios no 

comércio internacional, a cessão dos direitos de uso de produtos ou bens destinados a 

entretenimento doméstico, tais como filmes, obras audiovisuais, jogos para computador, 

vídeos e discos a “laser” e similares; a locação e sublocação de bens móveis, tais como 

aparelhos de videocassete, “videogame” e assemelhados e a comercialização de 

produtos, podendo participar do capital de outras sociedades; entregas de mercadorias 

em geral; comercialização de produtos farmacêuticos, saneantes, cosméticos, 

perfumaria, bem como produtos médicos e acessórios; atividades de impressão em 

geral, incluindo serviços de fotocópias e impressão de fotografias; restaurantes e outros 

serviços de alimentação e bebidas.  

Procedimentos de cobrança e pagamento pelo Agente Fiduciário e de outros 

prestadores de serviço em relação a inadimplências, perdas, falências, 

recuperação 

As atribuições de controle e cobrança dos Créditos Imobiliários em caso de 

inadimplências, perdas, falências e recuperação judicial da Devedora caberá à 

Emissora. 

Adicionalmente, nos termos do artigo 12 da Resolução CVM 17 e da Lei nº 14.430, no 

caso de inadimplemento de quaisquer condições da emissão, caso Emissora não faça, 

o Agente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou no Termo 

de Securitização para proteger direitos ou defender os interesses dos Titulares dos CRI. 

A Emissora pode contratar agente de cobrança judicial ou extrajudicial para as 

Debêntures inadimplidas, desde que tal contratação ocorra em benefício dos 

investidores, podendo o Termo de Securitização atribuir os encargos decorrentes da 

contratação aos Patrimônios Separados. 

Os pagamentos decorrentes das Debêntures inadimplidas objeto de cobrança judicial 

ou extrajudicial devem ser recebidos pela Emissora de acordo com o disposto no artigo 

37 da Resolução CVM 60. 

Prestação de serviços de consultoria especializada, gestão, custódia e cobrança 

de créditos inadimplidos 

No âmbito da Emissão e da Oferta, não será contratado prestador de serviços de 

consultoria especializada, gestão, custódia e cobrança de créditos inadimplidos, razão 

pela qual não consta do presente Prospecto descrição dos procedimentos adotados pela 

Emissora para verificar o cumprimento das obrigações de tais prestadores de serviços. 

Assim, em caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários, a Emissora ou o Agente 

Fiduciário poderão promover as medidas judiciais cabíveis, iniciando a execução por 

quantia certa contra devedor ou qualquer outra medida que os Titulares dos CRI 

entenderem cabíveis. 

Procedimentos para recebimento e cobrança dos Créditos Imobiliários e 
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segregação dos valores recebidos quando da liquidação dos Créditos Imobiliários 

A cobrança dos Créditos Imobiliários será realizada pela Emissora em observância às 

disposições estabelecidas no Termo de Securitização. 

A arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários são atividades que 

serão realizadas pela Emissora, ou por terceiros por ela contratados, cabendo-lhes: (i) 

controlar a evolução dos Créditos Imobiliários; (ii) controlar o recebimento, de forma 

direta e exclusiva, de todos os pagamentos que vierem a ser efetuados por conta dos 

Créditos Imobiliários, inclusive a título de resgate antecipado ou vencimento antecipado 

dos Créditos Imobiliários, deles dando quitação; e (iii) proceder à administração e 

alocação dos recursos mantidos na Conta do Patrimônio Separado. 

De acordo com o Termo de Securitização, foi instituído o Patrimônio Separado sobre os 

Créditos Imobiliários representados pela CCI, bem como todos e quaisquer direitos, 

garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações inerentes aos Créditos 

Imobiliários, tais como multas, juros, penalidades, indenizações e demais acessórios 

eventualmente devidos, originados dos Créditos Imobiliários, na forma do artigo 24 da 

Lei nº 14.430. Destacam-se do patrimônio da Emissora e constituem o Patrimônio 

Separado, destinando-se especificamente à liquidação dos CRI, bem como ao 

pagamento dos respectivos custos de administração e obrigações fiscais. 

O Patrimônio Separado será liquidado na forma descrita na subseção ''Liquidação do 

Patrimônio Separado'', na seção ''Informações Relativas aos CRI e à Oferta'' na página 

[•] deste Prospecto. 

Principais características da Devedora  

Para maiores informações sobre a Devedora, vide seção ''Informações Relativas à 

Devedora'' deste Prospecto, bem como as demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas relativas aos períodos findos em 30 de junho de 2022 e 2021 e os 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, constantes do 

Anexo XII deste Prospecto.  

Informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas e pré-pagamento  

Pelo fato de os Créditos Imobiliários serem oriundos da Escritura de Emissão de 

Debêntures de um único devedor, não há que se falar em perdas e/ou em pré-

pagamentos, uma vez que a Escritura de Emissão de Debêntures não prevê nenhuma 

dessas hipóteses. 

A Devedora não possui, na data deste Prospecto, qualquer inadimplência em relação a 

obrigações assumidas em outras operações de financiamento imobiliário com 

características semelhantes às dos Créditos Imobiliários que lastreiam a presente 

emissão compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data 

da Oferta. 

Adicionalmente, constam na tabela a seguir os títulos de dívida emitidos pela Devedora 

nos últimos 3 (três) anos:  
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Valor Mobiliário 
Data da 

emissão 
Taxa Spread 

Valor 

emissão 

Saldo em 

31.12.2021 

(em milhares de 

reais) 

[•] [•] [•] [•] [•] [•] 

[•] [•] [•] [•] [•] [•] 

[•] [•] [•] [•] [•] [•] 

[•] [•] [•] [•] [•] [•] 

 

Ademais, para fins do disposto no item 2.6 do Anexo III-A da Instrução CVM 400, a 

Emissora indica que pôde verificar que, no período correspondente aos 3 (três) anos 

imediatamente anteriores à data desta Oferta, aproximadamente, 4,00% (quatro por 

cento) dos CRI de sua emissão com lastro em dívidas de outras empresas (lastro 

corporativo) e, aproximadamente, 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por 

cento) dos CRA de sua emissão com lastro em dívidas de outras empresas (lastro 

corporativo), em ambos os casos considerando o número de operações, foram objeto 

de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-pagamento. 

Contudo, não obstante os melhores esforços da Emissora, da Devedora, do Agente 

Fiduciário e dos Coordenadores, para apurar estas informações, buscando o 

atendimento ao item 2.6 do Anexo III-A da Instrução CVM nº 400, a Emissora, a 

Devedora e os Coordenadores, declaram, nos termos do item 2.7 do Anexo III-A da 

Instrução CVM 400, não ter conhecimento de informações estatísticas adicionais 

àquelas indicadas nos parágrafos acima, sobre inadimplemento, perdas e pré-

pagamento de créditos imobiliários da mesma natureza aos Créditos Imobiliários 

decorrentes das Debêntures, adquiridos pela Emissora para servir de lastro à presente 

Emissão, e não ter obtido informações adicionais consistentes e em formatos e datas-

bases passíveis de comparação relativas à emissões de certificados de recebíveis 

imobiliários que acreditam ter características e carteiras semelhantes às da presente 

Emissão e que lhes permita apurar informações com maiores detalhes. 

Nível de concentração dos Créditos Imobiliários 

Os Créditos Imobiliários são devidos unicamente pela Devedora, possuindo, dessa 

forma, concentração de 100% (cem por cento) num único devedor.  
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Taxa de desconto na aquisição dos Créditos Imobiliários 

Não serão praticadas taxas de desconto pela Emissora na aquisição dos Créditos 

Imobiliários. 

Possibilidade de os Créditos Imobiliários serem acrescidos, removidos ou 

substituídos 

Nos termos do item 1.7 do Anexo III-A da Instrução CVM 400, não há a possibilidade de 

os Créditos Imobiliários serem acrescidos, removidos ou substituídos, de modo que não 

é aplicável a indicação das condições em que tais eventos podem ocorrer e dos efeitos 

que podem ter sobre a regularidade dos fluxos de pagamentos a serem distribuídos aos 

titulares dos valores mobiliários ofertados. 

Procedimento de Cobrança 

A Emissora é a responsável pela emissão dos CRI da presente Emissão e pela 

administração do Patrimônio Separado, conforme descrito no Termo de Securitização. 

As atribuições de controle e cobrança dos Créditos Imobiliários em caso de 

inadimplência, perdas, falências e recuperação judicial da Devedora caberá à Emissora. 
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FATORES DE RISCO 

Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRI, os potenciais Investidores 

deverão considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e 

objetivos de investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como as demais 

informações contidas neste Prospecto Preliminar e em outros Documentos da 

Operação, devidamente assessorados por seus assessores jurídicos e/ou financeiros. 

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Emissora, da Devedora 

e dos demais participantes da presente Oferta podem ser adversa e materialmente 

afetados por quaisquer dos riscos abaixo relacionados. Caso quaisquer dos riscos e 

incertezas aqui descritos se concretizem, os negócios, a situação financeira, os 

resultados operacionais da Emissora e/ou da Devedora poderão ser afetados de forma 

adversa, considerando o adimplemento de suas obrigações no âmbito da Oferta. 

É essencial e indispensável que os Investidores leiam o Termo de Securitização e 

compreendam integralmente seus termos e condições, os quais são específicos desta 

operação e podem diferir dos termos e condições de outras operações envolvendo o 

mesmo risco de crédito.  

Para os efeitos desta Seção, quando se afirmar que um risco, incerteza ou problema 

poderá produzir, poderia produzir ou produziria um ''efeito adverso'' sobre a Emissora 

e/ou a Devedora, quer se dizer que o risco, incerteza ou problema poderá, poderia 

produzir ou produziria um efeito adverso sobre os negócios, a posição financeira, a 

liquidez, os resultados das operações, na reputação ou as perspectivas da Emissora 

e/ou da Devedora, conforme o caso, exceto quando houver indicação em contrário ou 

conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender expressões similares 

nesta Seção como possuindo também significados semelhantes. 

Os riscos descritos abaixo não são exaustivos. Outros riscos e incertezas ainda não 

conhecidos ou que hoje sejam considerados imateriais também poderão ter um efeito 

adverso sobre a Emissora e/ou sobre a Devedora. Na ocorrência de qualquer das 

hipóteses abaixo os CRI podem não ser pagos ou ser pagos apenas parcialmente, 

gerando uma perda para o Investidor. 

Os fatores de risco relacionados à Emissora, seus Controladores, seus acionistas, seus 

investidores e ao seu ramo de atuação estão disponíveis em seu formulário de 

referência nos itens ''4.1. Descrição dos Fatores de Risco'' e ''4.2. Descrição dos 

Principais Riscos de Mercado'', incorporados por referência este Prospecto Preliminar.  

1. Riscos da Operação 

1.1. Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode 

acarretar perdas por parte dos Investidores  

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera 

um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos 

e títulos de crédito, tendo por diretrizes a legislação em vigor. 

Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de 

capitais brasileiro em relação a estruturas de securitização, em situações de litígio e/ou 
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falta de pagamento poderá haver perda por parte dos Investidores em razão do 

dispêndio de tempo e recursos para promoção da eficácia da estrutura adotada para os 

CRI, na eventualidade de necessidade de reconhecimento ou exigibilidade por meios 

judiciais de quaisquer de seus termos e condições específicos, ou ainda pelo eventual 

não reconhecimento pelos tribunais de tais indexadores por qualquer razão, gerando 

assim uma insegurança jurídica e um risco aos Titulares dos CRI, uma vez que os 

órgãos reguladores e o Poder Judiciário poderão, ao analisar a Oferta e os CRI e/ou em 

um eventual cenário de discussão e/ou de identificação de lacuna na regulamentação 

existente, (i) editar normas que regem o assunto e/ou interpretá-las de forma a provocar 

um efeito adverso sobre a Emissora, a Devedora e/ou os CRI, bem como (ii) proferir 

decisões que podem ser desfavoráveis aos interesses dos Titulares dos CRI. 

1.2. Os Créditos Imobiliários constituem o Patrimônio Separado, de modo que o 

atraso ou a falta do recebimento dos valores decorrentes dos Créditos 

Imobiliários, assim como qualquer atraso ou falha pela Emissora, ou a insolvência 

da Emissora, poderá afetar negativamente a capacidade de pagamento das 

obrigações decorrentes dos CRI 

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos, tendo como objeto social a 

aquisição e securitização de créditos por meio da emissão de títulos lastreados nesses 

créditos, cujos patrimônios são administrados separadamente. 

O Patrimônio Separado tem como única fonte os recursos decorrentes dos Créditos 

Imobiliários.  

Qualquer atraso, falha ou falta de recebimento destes pela Emissora poderá afetar 

negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos 

respectivos CRI, sendo que caso os pagamentos dos Créditos Imobiliários tenham 

sido realizados pela Devedora, na forma prevista na Escritura de Emissão de 

Debêntures, a Devedora não terá qualquer obrigação de fazer novamente tais 

pagamentos. Caso ocorra o atraso ou a falta do recebimento dos valores decorrentes 

dos Créditos Imobiliários, poderá ser afetada negativamente a capacidade de 

pagamento das obrigações decorrentes dos CRI e, consequentemente, a remuneração 

dos Titulares dos CRI. 

Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente com relação às obrigações da 

presente Emissão, o Agente Fiduciário, a critério da Assembleia Geral de Titulares dos 

CRI, poderá assumir temporariamente a administração do Patrimônio Separado. Em 

assembleia, os Titulares dos CRI poderão deliberar sobre as novas normas de 

administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação destes que poderá ser 

insuficiente para quitar as obrigações da Emissora perante os respectivos Titulares dos 

CRI. Caso a liquidação do Patrimônio Separado seja insuficiente para quitar todas as 

obrigações da Emissora perante os respectivos Titulares dos CRI, os Titulares dos CRI 

poderão ter sua remuneração afetada total ou parcialmente. 

1.3. Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no 

recebimento de recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários 

A Emissora e o Agente Fiduciário, caso a Emissora não faça, nos termos do artigo 12 

da Resolução CVM 17 e da Lei nº 14.430, são responsáveis por realizar os 
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procedimentos de execução dos Créditos Imobiliários, de modo a garantir a satisfação 

do crédito dos Titulares dos CRI, em caso de necessidade. 

A realização inadequada dos procedimentos de execução dos Créditos Imobiliários por 

parte da Emissora ou do Agente Fiduciário, conforme aplicável, em desacordo com a 

legislação ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos 

CRI e, consequentemente, gerar atraso e/ou descontos na remuneração dos Titulares 

dos CRI.  

Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razão de cobrança 

judicial dos Créditos Imobiliários também pode ser afetada a capacidade de satisfação 

do crédito, afetando negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e, 

consequentemente, gerar atraso e/ou descontos na remuneração dos Titulares dos CRI. 

1.4. Risco de pagamento das Despesas pela Devedora 

Em nenhuma hipótese a Emissora possuirá a obrigação de utilizar recursos próprios 

para o pagamento de Despesas. 

Desta forma, caso a Devedora não realize o pagamento das Despesas (diretamente ou 

através do Fundo de Despesas), estas serão suportadas pelo Patrimônio Separado e, 

caso estes não sejam suficientes, pelos Titulares dos CRI, o que poderá afetar 

negativamente os Titulares dos CRI. 

1.5. Risco relativo à possibilidade de fungibilidade caso os recursos decorrentes 

dos Créditos Imobiliários sejam depositados em outra conta que não seja a Conta 

do Patrimônio Separado 

Em seu curso normal, o recebimento do fluxo de caixa dos Créditos Imobiliários fluirá 

para a Conta do Patrimônio Separado. Entretanto, poderá ocorrer que algum pagamento 

seja realizado em outra conta da Emissora, que não a Conta do Patrimônio Separado, 

gerando um potencial risco de fungibilidade de caixa, ou seja, o risco de que os 

pagamentos relacionados aos Créditos Imobiliários sejam desviados por algum motivo 

como, por exemplo, a falência da Emissora. O pagamento dos Créditos Imobiliários em 

outra conta, que não a Conta dos Patrimônio Separado, poderá acarretar atraso no 

pagamento dos CRI aos Titulares dos CRI e, consequentemente, atraso em suas 

respectivas remunerações. Ademais, caso ocorra um desvio no pagamento dos Créditos 

Imobiliários, os Titulares dos CRI poderão ser prejudicados e não receber a 

integralidade dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, os Titulares dos CRI 

poderão ter sua remuneração afetada total ou parcialmente.  

2. Riscos dos CRI e da Oferta 

2.1. Riscos relacionados à Tributação dos CRI 

Desde 1º de janeiro de 2005, os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas 

gerados por aplicação em CRI estão isentos de imposto de renda (na fonte e na 

declaração de ajuste anual), por força do artigo 3º, inciso II, da Lei 11.033/04, isenção 

essa que pode sofrer alterações ao longo do tempo. De acordo com a posição da 

Receita Federal Brasileira, expressa no artigo 55, parágrafo único da Instrução RFB 

1.585, tal isenção abrange, ainda, o ganho de capital auferido na alienação ou cessão 
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dos CRI. Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção acima 

mencionada, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os 

CRI, ou, ainda, a criação de novos tributos aplicáveis aos CRI, incluindo eventuais 

contribuições incidentes sobre as movimentações financeiras, ou mudanças na 

interpretação ou aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades 

governamentais poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRI esperado 

pelos Titulares dos CRI, sendo certo que a Devedora não será responsável por qualquer 

majoração ou cancelamento de isenção ou de imunidade tributária que venha a ocorrer 

com relação aos CRI. Assim sendo, os Titulares dos CRI poderão ter que arcar com 

novos tributos e/ou alteração da alíquota de tributos já existem que, consequentemente, 

poderão afetar o valor líquido de suas remunerações. 

2.2. Falta de liquidez dos CRI  

O mercado secundário de CRI não é tão ativo como o mercado primário e não há 

nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI que 

permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários, caso decidam pelo 

desinvestimento. Dessa forma, o investidor que subscrever ou adquirir os CRI poderá 

encontrar dificuldades para negociá-los com terceiros no mercado secundário, devendo 

estar preparado para manter o investimento nos CRI até a Data de Vencimento. 

Portanto, não há qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRI conseguirá liquidar 

suas posições ou negociar seus CRI pelo preço e no momento desejado, e, portanto, 

uma eventual alienação dos CRI poderá causar prejuízos ao seu titular. 

2.3. Quórum de deliberação em Assembleia Geral 

Algumas deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por 

maioria dos CR em Circulação em primeira convocação e por maioria dos presentes em 

segunda convocação, nas respectivas Assembleias Gerais, e, em certos casos, há a 

exigência de quórum qualificado, nos termos do Termo de Securitização e da legislação 

pertinente. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar 

determinadas decisões contrárias ao seu interesse, não havendo mecanismos de venda 

compulsória no caso de dissidência do titular do CRI em determinadas matérias 

submetidas à deliberação em Assembleia Geral. Além disso, a operacionalização de 

convocação e realização de Assembleias Gerais poderá ser afetada negativamente em 

razão da grande pulverização dos CRI, o que levará a eventual impacto negativo para os 

titulares dos CRI. 

2.4. A participação de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas no 

Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação da taxa 

final de Remuneração dos CRI, e o investimento nos CRI por Investidores 

Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da 

liquidez dos CRI no mercado secundário  

Conforme previsto no Contrato de Distribuição e neste Prospecto, as Pessoas 

Vinculadas poderão participar da Oferta, mediante apresentação de Pedido de Reserva 

ou intenção de investimento, a uma Instituição Participante da Oferta e desde que não 

seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) 
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dos CRI inicialmente ofertados (sem considerar os CRI Adicionais emitidos em 

decorrência do exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional).  

Caso haja o excesso de demanda acima previsto, os Pedidos de Reserva ou intenções 

de investimento realizados por Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados, 

nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Todavia, os Pedidos de Reserva ou 

intenções de investimento cancelados nos termos aqui previstos poderão ser 

considerados para a definição da Remuneração dos CRI, o que poderá impactar 

negativamente a taxa de Remuneração esperada pelos Investidores. 

Adicionalmente, a participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá reduzir a 

quantidade de CRI para o público investidor em geral, reduzindo a liquidez desses CRI 

posteriormente no mercado secundário. Os Coordenadores não têm como garantir que 

o investimento nos CRI por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas 

Vinculadas não optarão por manter os CRI que subscreverem e integralizarem fora de 

circulação. Assim sendo, os Titulares dos CRI podem não ter liquidez dos CRI o que 

pode, eventualmente, ocasionar perdas financeiras.  

2.5. Indisponibilidade de Negociação dos CRI no Mercado Secundário até o 

Encerramento da Oferta 

O início da negociação na B3 dos CRI ocorrerá apenas no 1º Dia Útil subsequente à 

divulgação do Anúncio de Encerramento, conforme a seção “Cronograma de Etapas da 

Oferta” na página [•] deste Prospecto, observado também o disposto no artigo 48, inciso 

II, da Instrução CVM 400. Nesse sentido, cada Investidor deverá considerar essa 

indisponibilidade de negociação temporária dos CRI no mercado secundário como fator 

que poderá afetar suas decisões de investimento. 

2.6. Ausência de diligência legal das informações do Formulário de Referência da 

Emissora e ausência de opinião legal relativa às informações do Formulário de 

Referência da Emissora  

As informações do Formulário de Referência da Emissora não foram objeto de diligência 

legal para fins desta Oferta e não foi emitida opinião legal sobre a veracidade, 

consistência e suficiência das informações, obrigações e/ou contingências constantes 

do Formulário de Referência da Emissora. Adicionalmente, não foi obtido parecer legal 

do assessor jurídico da Oferta sobre a consistência das informações fornecidas no 

prospecto e formulário de referência com aquelas analisadas durante o procedimento 

de diligência legal na Emissora. 

Consequentemente, as informações fornecidas no Formulário de Referência da 

Emissora constantes do Prospecto e do Formulário de Referência da Emissora podem 

conter imprecisões que podem induzir o investidor em erro quando da tomada de 

decisão, podendo resultar em prejuízos aos Investidores. 

2.7. Os CRI poderão ser objeto de Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI, nos 

termos previstos no Termo de Securitização, o que poderá impactar de maneira 

adversa na liquidez dos CRI no mercado secundário 

Conforme descrito no Termo de Securitização, de acordo com informações descritas na 

Seção “Informações Relativas aos CRI e à Oferta”, item “Resgate Antecipado 
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Obrigatório dos CRI” na página [•] deste Prospecto, nos termos do Termo de 

Securitização, haverá o Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI ocorrendo (i) Resgate 

Antecipado Facultativo das Debêntures; (ii) Resgate Antecipado Total por Alteração de 

Tributos das Debêntures; (iii) Resgate Antecipado por Indisponibilidade do IPCA das 

Debêntures; (iv) declaração de vencimento antecipado das Debêntures, observados os 

procedimentos relacionados aos Eventos de Inadimplemento; e (v) a adesão de 

Titulares dos CRI à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI, ficando a 

Devedora obrigada a resgatar a totalidade das Debêntures e a Emissora, 

consequentemente, estará obrigada a resgatar a totalidade dos CRI, com o consequente 

cancelamento das Debêntures e dos CRI que venham a ser resgatados. 

Nesses casos, os Titulares dos CRI terão seu horizonte original de investimento 

reduzido, podendo não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma 

remuneração buscada pelos CRI ou sofrer prejuízos em razão de eventual aplicação de 

alíquota do imposto de renda menos favorável àquela inicialmente esperada pelos 

Titulares de CRI, decorrente da redução do prazo de investimento nos CRI. O Resgate 

Antecipado Obrigatório dos CRI pode impactar de maneira adversa na liquidez dos CRI 

no mercado secundário, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do capital 

investido pelos investidores à mesma taxa estabelecida para os CRI, podendo resultar 

em prejuízo aos Investidores. 

2.8. Risco de integralização dos CRI com ágio ou deságio 

Os CRI poderão ser subscritos com ágio ou deságio, a ser definido no ato de subscrição 

dos CRI, sendo certo que, caso aplicável, o ágio ou deságio, será o mesmo para todos 

os CRI, desde que em função de condições objetivas de mercado, incluindo, mas não 

se limitando a: (a) alteração nas taxas de juros dos títulos do tesouro nacional; ou (b) 

alteração no IPCA; sendo certo que o preço da Oferta será único e, portanto, eventual 

ágio ou deságio deverá ser aplicado à totalidade dos CRI integralizados em cada Data 

de Integralização dos CRI, nos termos do artigo 23 da Instrução CVM 400. Além disso, 

os CRI, quando de sua negociação em mercado secundário e, portanto, sem qualquer 

responsabilidade, controle ou participação da Emissora e/ou dos Coordenadores, 

poderão ser negociados pelos novos investidores com ágio, calculado em função da 

rentabilidade esperada por esses investidores ao longo do prazo de amortização dos 

CRI originalmente programado. 

2.9. Risco inerente às Aplicações Financeiras Permitidas 

Todos os recursos oriundos dos Créditos do Patrimônio Separado que estejam 

depositados em contas correntes de titularidade da Emissora poderão ser aplicados em 

Aplicações Financeiras Permitidas. Como quaisquer ativos financeiros negociados no 

mercado financeiro e de capitais, os Ativos Financeiros passíveis de investimento pela 

Emissora junto às Instituições Autorizadas e/ou suas partes relacionadas, estão sujeitos 

a perdas decorrentes da variação em sua liquidez diária, rebaixamentos da classificação 

de investimento, fatores econômicos e políticos, dentre outros, podendo causar 

prejuízos aos Titulares de CRI. 
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2.10. Risco de rebaixamento da Classificação de Risco da Emissão 

Eventual rebaixamento na classificação de risco dos CRI poderá dificultar a captação 

de recursos pela Devedora, bem como acarretar redução de liquidez dos CRI para 

negociação no mercado secundário e causar um impacto negativo na Devedora. Para 

se realizar uma classificação de risco (rating), certos fatores relativos à Emissora e à 

Devedora e/ou aos CRI são levados em consideração, tais como a condição financeira, 

administração e desempenho das sociedades e entidades envolvidas na operação, bem 

como as condições contratuais e regulamentares do título objeto da classificação. São 

analisadas, assim, as características dos CRI, bem como as obrigações assumidas pela 

Emissora e pela Devedora e os fatores político-econômicos que podem afetar a 

condição financeira da Emissora e da Devedora, dentre outras variáveis consideradas 

pela agência de classificação de risco. Dessa forma, as avaliações representam uma 

opinião quanto a diversos fatores, incluindo, quanto às condições da Devedora de 

honrar seus compromissos financeiros, tais como pagamento do principal e juros no 

prazo estipulado relativos à Amortização e Remuneração dos CRI. Caso a classificação 

de risco originalmente atribuída aos CRI e/ou à Devedora seja rebaixada, a Devedora 

poderá encontrar dificuldades em realizar outras emissões de títulos e valores 

mobiliários, o que poderá, consequentemente, ter um impacto negativo nos resultados 

e nas operações da Devedora e nas suas capacidades de honrar com as obrigações 

relativas à Oferta. Adicionalmente, alguns dos principais investidores que adquirem 

valores mobiliários por meio de ofertas públicas no Brasil (tais como entidades de 

previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações específicas que 

condicionam seus investimentos em valores mobiliários a determinadas classificações 

de risco. Assim, o rebaixamento de classificações de risco obtidas com relação aos CRI, 

assim como na classificação de risco corporativo da Devedora, pode obrigar esses 

Investidores a alienar seus CRI no mercado secundário, podendo vir a afetar 

negativamente o preço desses CRI e sua negociação no mercado secundário e, 

consequentemente, a remuneração dos Investidores. 

2.11. Risco acerca do Processo de diligência legal (due diligence) restrito da 

Devedora e de diligência legal (due diligence) das informações financeiras da 

Devedora. 

A Devedora, seus negócios e atividades foram objeto de auditoria legal restrita para fins 

desta Oferta, de modo que foram verificadas apenas contingências relevantes, certidões 

e verificação de poderes para a celebração dos instrumentos que configuram a 

operação e aprovações societárias. Eventuais contingências da Devedora e seus 

negócios podem afetar sua capacidade de pagamento sob as Debêntures e, com efeito, 

o pagamento dos CRI e, consequentemente, a remuneração dos Investidores. 

Não foi realizada auditoria das informações financeiras da Devedora, bem como, não 

foi emitida opinião legal relativas à tais informações, assim sendo, não se pode prestar 

afirmações acerca de sua capacidade de pagamento sob as Debêntures e, com efeito, 

do pagamento dos CRI e, consequentemente, a remuneração dos Investidores. 
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2.12. Risco acerca dos atos societários relacionados à Oferta. 

Falhas na elaboração e formalização dos atos societários relacionados à Emissão, de 

acordo com a legislação aplicável e no registro dos mesmos e da Escritura de Emissão 

na junta comercial competente, podem afetar o lastro dos CRI e, por consequência, 

afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e, consequentemente, gerar 

prejuízo aos Titulares dos CRI. 

2.13. Risco relacionado ao cancelamento ou revogação da Oferta pela CVM 

A CVM poderá, nos termos previstos na Instrução CVM nº 400, revogar ou cancelar a 

presente Oferta, afetando assim a emissão dos CRI e, consequentemente, gerando 

prejuízo aos Investidores. 

2.14. As Debêntures poderão ser objeto de Amortização Antecipada Facultativa, 

nos termos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, o que poderá 

impactar de maneira adversa na liquidez dos CRI no mercado secundário 

A Devedora poderá, a seu exclusivo critério e independentemente da vontade da 

Emissora e dos Titulares dos CRI, realizar a Amortização Antecipada Facultativa das 

Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures e, consequentemente, 

a Emissora estará obrigada a resgatar os respectivos CRI. 

Nesses casos, os Titulares dos CRI terão seu horizonte original de investimento 

reduzido, podendo não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma 

remuneração buscada pelos CRI ou sofrer prejuízos em razão de eventual aplicação de 

alíquota do imposto de renda menos favorável àquela inicialmente esperada pelos 

Titulares de CRI, decorrente da redução do prazo de investimento nos CRI. A 

Amortização Antecipada Facultativa e o consequente resgate dos CRI pode impactar de 

maneira adversa a liquidez dos CRI no mercado secundário, podendo gerar dificuldade 

de reinvestimento do capital investido pelos investidores à mesma taxa estabelecida 

para os CRI, podendo resultar em prejuízo aos Investidores.  

2.15. Risco acerca da não emissão de Carta Conforto no âmbito da Oferta 

O Código ANBIMA, em seu artigo 9º, inciso X, prevê a necessidade de manifestação 

escrita por parte dos auditores independentes acerca da consistência das informações 

financeiras da Securitizadora e da Devedora constantes no Prospecto Preliminar. No 

âmbito desta Emissão, não será emitida carta conforto por parte dos auditores 

independentes acerca da consistência das informações financeiras da Securitizadora e 

da Devedora constantes nos Prospectos Preliminar ou no Formulário de Referência da 

Emissora com as demonstrações financeiras por ela publicadas, bem como sobre os 

índices financeiros da Devedora, podendo gerar prejuízos aos Investidores. Porém, as 

demonstrações financeiras e/ou informações financeiras intermediárias individuais e 

consolidadas da Devedora, incorporadas por referência ao presente Prospecto 

Preliminar, foram objeto de auditoria ou revisão por parte dos Auditores Independentes 

da Devedora. 

Consequentemente, as informações fornecidas sobre a Devedora e a Securitizadora 

constantes do Prospecto Preliminar e/ou do Formulário de Referência da Emissora 
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podem conter imprecisões que podem induzir o investidor em erro quando da tomada 

de decisão.  

3. Riscos dos Créditos Imobiliários  

3.1. O risco de crédito da Devedora e a inadimplência dos Créditos Imobiliários 

podem afetar adversamente os CRI 

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da 

emissão dos CRI depende do adimplemento, pela Devedora, dos pagamentos 

decorrentes dos Créditos Imobiliários. 

O Patrimônio Separado, constituídos em favor dos Titulares dos CRI, não contam com 

qualquer garantia ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e 

tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos dependerá do adimplemento 

dos Créditos Imobiliários, pela Devedora, em tempo hábil para o pagamento dos valores 

devidos aos Titulares dos CRI. Eventual inadimplemento dessas obrigações pela 

Devedora poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a capacidade 

do Patrimônio Separado de suportar suas obrigações, conforme estabelecidas no 

Termo de Securitização e, consequentemente, gerar atraso e/ou prejuízo da 

remuneração dos Investidores. 

Ademais, é importante salientar que não há garantias de que os procedimentos de 

cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários serão bem-sucedidos. 

Portanto, uma vez que o pagamento da Remuneração e Amortização dos CRI depende 

do pagamento integral e tempestivo pela Devedora dos respectivos Créditos 

Imobiliários, a ocorrência de eventos internos ou externos que afetem a situação 

econômico-financeira da Devedora e suas respectivas capacidades de pagamento 

poderão afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a capacidade do 

Patrimônio Separado de suportar suas obrigações, conforme estabelecidas no Termo 

de Securitização e, consequentemente, gerar atraso e/ou prejuízo da remuneração dos 

Investidores. 

3.2. Risco de Concentração e efeitos adversos na Remuneração e Amortização  

Os Créditos Imobiliários são devidos, em sua totalidade, pela Devedora. Nesse 

sentido, o risco de crédito do lastro dos CRI está concentrado na Devedora, sendo 

que todos os fatores de risco aplicáveis a ela, a seu setor de atuação e ao contexto 

macro e microeconômico em que ela está inserida são potencialmente capazes de 

influenciar adversamente a capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, 

consequentemente a Remuneração dos CRI, gerando prejuízo financeiro aos 

Investidores.  

3.3. Risco de originação, formalização e registro dos Créditos Imobiliários 

A CCI representa os Créditos Imobiliários, oriundos das Debêntures. Problemas na 

originação, na formalização e registro dos Créditos Imobiliários podem ensejar o 

inadimplemento dos Créditos Imobiliários, além da contestação de sua regular 

constituição por terceiros, causando prejuízos aos Titulares dos CRI. 



 

170 

3.4. Riscos de Formalização do Lastro da Emissão 

O lastro da CCI é composto pelas Debêntures. Falhas na constituição ou formalização 

da Escritura de Emissão de Debêntures, bem como a impossibilidade de execução 

específica de referido título e dos Créditos Imobiliários, caso necessária, também podem 

afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI, causando prejuízos aos Titulares 

dos CRI. 

3.5. Risco de indisponibilidade do IPCA 

Se, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas aos CRI previstas 

no Termo de Securitização, o IPCA não estiver disponível, será utilizada, em sua 

substituição, para a apuração do IPCA, a projeção do IPCA calculada com base na 

média coletada junto ao Grupo Consultivo Permanente Macroeconômico da ANBIMA, 

informada e coletada a cada projeção do IPCA-I5 e IPCA Final. Na ausência de 

apuração e/ou divulgação do IPCA por prazo superior a 30 (trinta) dias contados da data 

esperada para sua apuração e/ou divulgação ou, ainda, na hipótese de extinção ou 

inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial, o IPCA deverá ser 

substituído pelo seu substituto legal ou, no caso de inexistir substituto legal para o IPCA, 

a Securitizadora deverá, no prazo máximo de até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do final 

de 30 (trinta) dias acima mencionado ou do evento de extinção ou inaplicabilidade, 

conforme o caso, convocar assembleia geral de titulares dos CRI, nos termos previstos 

no Termo de Securitização, para os titulares dos CRI definirem, de comum acordo com 

a Emissora, observada a regulamentação aplicável, o novo parâmetro a ser aplicado, o 

qual deverá refletir parâmetros utilizados em operações similares existentes à época. 

Caso não haja acordo sobre o novo índice ou em caso de ausência de quórum de 

instalação e/ou deliberação, a Emissora deverá resgatar a integralidade das 

Debêntures, com o consequente resgate antecipado dos CRI. O Investidor deverá 

considerar essa possibilidade de resgate como fator que poderá afetar suas decisões 

de investimento. Na hipótese da realização do resgate antecipado em decorrência da 

hipótese acima, o Investidor terá seu horizonte de investimento reduzido e, 

consequentemente, poderá sofrer perda financeira inclusive em decorrência de 

impactos tributários, pois (i) não há qualquer garantia de que existirão outros ativos no 

mercado com risco e retorno semelhante aos CRI; (ii) a rentabilidade dos CRI poderia 

ser afetada negativamente; e (iii) a atual legislação tributária referente ao imposto de 

renda determina alíquotas diferenciadas em decorrência do prazo de aplicação, o que 

poderá resultar na aplicação efetiva de uma alíquota superior à que seria aplicada caso 

os CRI fossem liquidados na respectiva Data de Vencimento dos CRI. 

3.6. Riscos Relativos à Responsabilização da Emissora por prejuízos ao 

Patrimônio Separado 

Nos termos do Artigo 25 da Lei nº 14.430, a totalidade do patrimônio da Emissora 

responderá pelos prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição legal ou 

regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da 

finalidade do Patrimônio Separado. No entanto, o capital social da Emissora era, na data 

base de 31 de dezembro de 2021, de R$[•] ([•]), dos quais R$[•] ([•]) estão totalmente 

integralizados, que corresponde à pouco mais de [•]% ([•]). Sendo assim, caso a 
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Emissora seja responsabilizada pelo prejuízo ao Patrimônio Separado, o patrimônio da 

Emissora não será suficiente para indenizar os Titulares dos CRI, causando prejuízos 

aos Titulares dos CRI.  

3.7. Os CRI são lastreados em Créditos Imobiliários oriundos das Debêntures.  

Os CRI têm seu lastro nos Créditos Imobiliários, os quais são oriundos das Debêntures 

emitidas pela Devedora, cujo valor, por lei, deve ser suficiente para cobrir os montantes 

devidos aos Titulares de CRI durante todo o prazo de Emissão. Não existe garantia de 

que não ocorrerá futuro descasamento, interrupção ou inadimplemento em seu fluxo de 

pagamento por parte da Devedora, caso em que os titulares poderão ser negativamente 

afetados, causando prejuízos, quer seja por atrasos no recebimento de recursos devidos 

para a Emissora ou mesmo pela dificuldade ou impossibilidade de receber tais recursos 

em função de inadimplemento por parte da Devedora. 

3.8. A subscrição e integralização das Debêntures e o pagamento do Valor da 

Integralização das Debêntures dependem da implementação de condições 

precedentes, estabelecidas no Contrato de Distribuição e boletim de subscrição 

das Debêntures, que podem não se verificar 

O pagamento do Valor da Integralização das Debêntures somente será realizado pela 

Emissora após o atendimento das condições precedentes previstas no Contrato de 

Distribuição e boletim de subscrição das Debêntures. O Contrato de Distribuição prevê 

diversas condições precedentes que devem ser satisfeitas anteriormente à data de 

concessão do registro da Oferta pela CVM. Na hipótese do não atendimento de qualquer 

das Condições Precedentes, os Coordenadores poderão decidir pela não continuidade 

da Oferta. Caso os Coordenadores decidam pela não continuidade da Oferta, a Oferta 

não será realizada e não produzirá efeitos com relação a quaisquer das partes, com o 

consequente cancelamento da Oferta, observado o disposto no artigo 19 da Instrução 

CVM 400. Em caso de cancelamento da Oferta, todos os Pedidos de Reserva e 

intenções de investimentos serão automaticamente cancelados e a Emissora, a 

Devedora e os Coordenadores não serão responsáveis por eventuais perdas e danos 

incorridos pelos potenciais investidores. 

4. Riscos Relacionados à Devedora e ao Setor de Atuação da Devedora  

4.1. A extensão, a percepção e a forma pela qual a pandemia declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do coronavírus 

(COVID-19), impactará os negócios da Devedora depende de desenvolvimentos 

futuros, que são incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso 

para a Devedora e seus negócios, condição financeira, resultados das operações 

e fluxos de caixa e, finalmente, a capacidade da Devedora de continuar operando 

seus negócios. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, o estado 

de pandemia em razão da disseminação global do coronavírus (COVID-19). Tal 

disseminação criou incertezas macroeconômicas, volatilidade e perturbação 

significativas. Em resposta, muitos governos implementaram políticas destinadas a 

impedir ou retardar a propagação da doença, tais como a restrição à circulação e até 
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mesmo o isolamento social, e essas medidas podem permanecer em vigor por um 

período significativo. 

Essas políticas influenciaram o comportamento dos clientes da Devedora e da 

população em geral, resultando na queda ou até mesmo na paralisação das atividades 

de empresas de diversos setores, incluindo o setor de comércio, no qual a Devedora 

está inserida. 

Até o momento do presente Prospecto Preliminar, o fim do estado de pandemia. Ainda 

existe certo grau de incerteza quanto aos impactos e sua extensão nos próximos 

trimestres, bem como quanto à possibilidade de surgimento de novas ondas 

ocasionadas por variantes do Coronavírus que desencadeiem uma série de novas 

medidas restritivas. 

Consequentemente, não é possível prever os efeitos diretos e indiretos da pandemia do 

COVID-19 e das respostas do governo brasileiro sobre os negócios, resultados 

operacionais e condição financeira da Devedora, incluindo (i) o impacto do COVID-19 

em sua condição financeira e resultados operacionais, incluindo as tendências e 

perspectivas econômicas gerais, de capital, investimentos e recursos financeiros ou 

posição de liquidez; (ii) o impacto nas operações futuras da Devedora; (iii) o impacto 

nas despesas ou acesso a recursos de capital e financiamento, (iv) o surgimento de 

contingências relevantes relacionadas ao COVID-19; (v) como o COVID-19 irá afetar os 

ativos no balanço patrimonial da Devedora e em sua capacidade de registrar 

oportunamente tais ativos; (vi) a antecipação de quaisquer perdas relevantes, aumentos 

nas provisões de perdas em operações de crédito, encargos de reestruturação ou outras 

despesas; (vii) quaisquer alterações na aplicação de julgamentos contábeis devido a 

dados novos ou revisados; (viii) o valor total da redução na demanda por bens e serviços 

e interrupções dos canais de venda, especialmente aqueles afetados pelas medidas de 

isolamento social; (ix) o impacto na cadeia de fornecimentos da Devedora; (x) o impacto 

na relação entre custos e receitas; (xi) a incerteza econômica e social geral, incluindo o 

aumento nas taxas de juros, as variações nas taxas de câmbio, a inflação e o 

desemprego; (xii) o impacto da pandemia do COVID-19 na capacidade de cumprir as 

obrigações relacionadas ao nosso endividamento; e (xiii) outros impactos e 

consequências imprevistas, que poderão causar prejuízos aos Titulares dos CRI. 

4.2. A Devedora pode não ser capaz de implementar sua estratégia de 

crescimento, afetando adversamente suas operações. 

A Devedora possui diversas iniciativas estratégicas para alavancar a sua plataforma, 

tais como: 

(i) gestão das variáveis comerciais e de marketing (dentre as quais se destacam 

gestão de estoques, aumento e adequação de sortimentos, manutenção do valor de 

suas marcas); 

(ii) evolução do segmento de marketplace, com o aumento da base de vendedores 

(sellers) e sua contínua capacitação para que vendam cada vez mais na plataforma da 

Devedora; 
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(iii) o desafio de melhorar cada vez mais os tempos de entrega dos produtos, através 

da LET’S, e a experiência de compra online; 

(iv) desenvolvimento de plataformas tecnológicas que proporcionem uma 

experiência de compra mais fluida e rápida aos seus clientes, além de oferecerem 

recursos exclusivos como o de comprar produtos frescos em supermercados parceiros 

e selecionar produtos disponíveis em nossas plataformas para retirada em loja no 

mesmo dia ou recebimento em casa no mesmo dia (Pegue na Loja hoje ou Receba em 

casa hoje); 

(v) aperfeiçoamento da experiência do cliente por meio de suas plataformas de 

vendas; 

(vi) garantia de uma oferta adequada de produtos, ampla e variada, que atenda as 

demandas dos clientes, em especial diante de situações adversas como a gerada pelo 

Covid-19; 

(vii) abrir novas lojas e expandir a cobertura geográfica, incluindo a capacidade de 

continuar a desenvolver com sucesso as lojas de conveniência; 

(viii) expandir sua base de clientes; e 

(ix) fortalecer e expandir a oferta de serviços e produtos financeiros para a sua base 

de clientes. 

A Devedora não pode assegurar que quaisquer desses objetivos serão realizados com 

êxito. O insucesso em implementar a estratégia de crescimento da plataforma digital 

poderá afetar adversamente os negócios e os resultados da Devedora e, 

consequentemente, sua capacidade de cumprir com o pagamento dos Créditos 

Imobiliários, podendo afetar negativamente os titulares dos CRI. 

4.3. A Devedora pode enfrentar dificuldades em explorar novas oportunidades 

de negócios com sucesso. 

O crescimento da Devedora está fortemente ligado à capacidade de expandir sua 

plataforma digital, à sua capacidade de ampliar sortimento, de abrir e operar lojas e 

explorar novas oportunidades de negócios com sucesso. 

A capacidade de abrir e operar lojas com êxito depende de inúmeros fatores, dentre os 

quais se destacam a disponibilidade de recursos financeiros ou acesso a financiamentos 

em termos aceitáveis para abertura e operação de novas lojas, à sua capacidade de 

crescer vendas nas mesmas lojas, à evolução e eficiência de sua plataforma de logística 

e distribuição, considerando a capilaridade do negócio, a um custo aceitável para 

atender à demanda de seus clientes, bem como a contratação, treinamento e retenção 

de pessoal qualificado para as lojas, especialmente em nível gerencial. Caso a 

Devedora não consiga administrar fatores e incertezas relacionados ao sucesso de 

vendas em suas lojas, os negócios e o resultado das operações da Devedora poderão 

ser negativamente afetados, afetando sua capacidade financeira e consequentemente 

sua capacidade de arcar com as obrigações da presente Oferta, podendo gerar prejuízo 

à Remuneração dos CRI e dos Investidores. 
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Adicionalmente, como parte de sua estratégia de crescimento, a Devedora analisa 

constantemente oportunidades de negócios (o que inclui aquisições, parcerias, joint 

ventures, entre outras formas associativas ou de aquisição) que julga interessantes para 

suas atividades, relacionadas a seu mercado de atuação ou a novos mercados. A 

implementação bem-sucedida destes novos negócios poderá requerer o investimento 

de recursos financeiros não disponíveis para a Devedora em termos aceitáveis. Além 

disso, a implementação de novos negócios envolve uma série de riscos e desafios que 

podem causar efeitos adversos sobre os objetivos de crescimento da Devedora, como 

riscos relacionados à integração das estratégias de negócios, às operações, aos 

sistemas de informação, ao pessoal, aos produtos e à base de clientes, às autorizações 

governamentais, incluindo das autoridades de defesa da concorrência, à geração dos 

retornos esperados, e à exposição de obrigações e contingências. O processo de 

diligência e auditoria financeira, operacional e legal que a Devedora conduz para avaliar 

a situação dos potenciais novos negócios e quaisquer eventuais garantias contratuais 

ou indenizações que recebe da contraparte ou negócios prospectados podem ser 

insuficientes para proteger ou indenizar a Devedora em função de eventuais 

contingências. A concretização de qualquer um desses riscos ou a ausência de recursos 

financeiros para investimento poderá impactar negativamente a Devedora e, 

consequentemente, sua capacidade de cumprir com o pagamento dos Créditos 

Imobiliários, podendo afetar negativamente os titulares dos CRI. 

4.4. A Devedora pode enfrentar dificuldades em manter o ritmo de crescimento 

de suas vendas. 

Os principais fatores que podem impactar o crescimento das vendas da Devedora (i) a 

capacidade de prever e responder às novas tendências de consumo em tempo hábil; (ii) 

a sua capacidade de atrair novos clientes e manter os atuais; (iii) a situação econômica 

nas áreas onde as lojas da Devedora estão localizadas; (iv) as mudanças nas políticas 

de crédito, propaganda e marketing da Devedora; e (v) a concorrência. A Devedora não 

possui controle sobre esses fatores e o gerenciamento desses fatores pela Devedora 

pode não ser suficiente para evitar que as vendas na categoria “mesmas lojas” não 

apresentem crescimento, o que pode impactar negativamente a Devedora e, 

consequentemente, sua capacidade de cumprir com o pagamento dos Créditos 

Imobiliários, podendo afetar negativamente os titulares dos CRI. 

4.5. A Devedora pode ser afetada adversamente pela sazonalidade das vendas 

de seus produtos e serviços. 

A receita da Devedora proveniente do segmento de varejo está sujeita a flutuações 

sazonais, que variam trimestralmente, em decorrência de circunstâncias como a 

desaceleração da economia ou eventual paralisação das atividades da Devedora ou de 

seus fornecedores. Tais fatores podem reduzir a receita da Devedora para o período a 

que dizem respeito, o que poderá impactar negativa e adversamente os resultados 

operacionais e financeiros da Devedora, afetando sua capacidade financeira e 

consequentemente sua capacidade de arcar com as obrigações da presente Oferta, 

podendo gerar prejuízo à Remuneração dos CRI e dos Investidores. 

Considerando o aumento da atividade de vendas durante determinados trimestres de 

cada ano e durante outras datas comemorativas importantes no Brasil, a Devedora pode 
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incorrer em custos e despesas adicionais significativas, incluindo maior estoque de 

produtos, aumento das obrigações com fornecedores e contratação temporária de 

equipes. Qualquer falha nas projeções de demanda, ou redução não prevista de 

demanda, para esse período, pode forçar a Devedora a se desfazer do estoque 

excedente a preços consideravelmente inferiores ao valor de mercado, o que pode 

impactar adversamente a Devedora e, consequentemente, sua capacidade de cumprir 

com o pagamento dos Créditos Imobiliários, podendo afetar negativamente os titulares 

dos CRI. 

4.6. A Devedora poderá ser incapaz de competir com sucesso com seus atuais 

e futuros concorrentes. 

A Devedora, juntamente com outros players de e-commerce, varejistas e serviços 

financeiros, competem por capital, clientes, funcionários, produtos, serviços e outros 

aspectos importantes de seu negócio. Esses concorrentes, alguns dos quais com maior 

presença no mercado em certas linhas de negócios, incluem varejistas tradicionais e 

off-price, empresas de e-commerce e vendas por catálogo, empresas de vendas diretas, 

supermercados e outras formas de comércio varejista. As mudanças nos preços e em 

outros termos negociais, condições contratuais ou práticas desses concorrentes podem 

afetar adversamente os resultados da Devedora, afetando sua capacidade financeira e 

consequentemente sua capacidade de arcar com as obrigações da presente Oferta, 

podendo gerar prejuízo à Remuneração dos CRI e dos Investidores. 

O aumento da concorrência pode também resultar em redução das margens brutas, 

deterioração da posição de capital de giro e perda de participação de mercado, podendo 

prejudicar substancialmente os negócios da Devedora e o resultado de suas operações, 

afetando sua capacidade financeira e consequentemente sua capacidade de arcar com 

as obrigações da presente Oferta, podendo gerar prejuízo à Remuneração dos CRI e 

dos Investidores. 

Além disso, os concorrentes também podem ter mais recursos do que a Devedora para 

investir no desenvolvimento dos seus negócios. Adicionalmente, os concorrentes da 

Devedora podem ser adquiridos por receber investimentos de, ou entrar em outros 

relacionamentos comerciais com empresas maiores, melhor estabelecidas e melhor 

financiadas em certas linhas de negócios o que pode afetar sua capacidade de cumprir 

com o pagamento dos Créditos Imobiliários, podendo afetar negativamente os titulares 

dos CRI. 

4.7. A Devedora depende de empresas de cartão de crédito para vendas e 

financiamento ao consumidor. 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, grande maioria das vendas 

da Devedora foram pagas por clientes que usavam cartões de crédito. Para viabilizar 

pagamentos com cartão de crédito, a Devedora deve aderir às políticas dos emissores 

de cartão de crédito, incluindo as taxas por eles cobradas. Qualquer mudança nas 

políticas e valores cobrados pelos emissores de cartões de crédito como, por exemplo, 

a taxa de administração direcionada a comerciantes, pode impactar a Devedora, 

prejudicando seus resultados operacionais, afetando sua capacidade financeira e 
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consequentemente sua capacidade de arcar com as obrigações da presente Oferta, 

podendo gerar prejuízo à Remuneração dos CRI e dos Investidores. 

Parte das vendas da Devedora é feita a clientes que compram produtos por meio de um 

plano de pagamento parcelado em prestações mensais. A Devedora depende de 

emissores de cartões de crédito para continuar a oferecer esses planos de pagamento 

aos seus clientes. Uma mudança nas políticas e valores cobrados pelos emissores de 

cartão de crédito em relação aos planos de parcelamento ou taxas de juros mais altas, 

poderá afetar adversamente as receitas e a condição financeira da Devedora e, 

consequentemente, sua capacidade de cumprir com o pagamento dos Créditos 

Imobiliários, podendo afetar negativamente os titulares dos CRI. 

4.8. Os negócios da Devedora dependem em larga escala da reputação que as 

suas marcas têm com seus clientes, fornecedores e distribuidores. Se a 

Devedora não for capaz de manter essa reputação, poderá ser adversamente 

afetada. 

A reputação das principais marcas da Devedora (“Americanas.com”, “Submarino”, 

“Shoptime”, “Sou Barato” e “Supermercado Now”) é fundamental para a manutenção de 

suas posições de destaque na plataforma digital, e para a sua capacidade de atrair e 

manter clientes, fornecedores, sellers (vendedores do marketplace), distribuidores e 

profissionais qualificados, e de estabelecer parcerias. A continuidade da reputação 

dessas marcas depende da capacidade da Devedora de manter e proteger a excelência 

e a eficiência dos seus serviços existentes, aperfeiçoá-los e introduzir novos serviços 

com os mesmos níveis de qualidade e eficiência. Esses fatores podem vir a ter um 

impacto negativo sobre marcas da Devedora, tais como acidentes, fraudes e pedidos 

de recall de produtos por elas vendidos ou disponibilizados. Eventos que afetem 

negativamente essas marcas poderão afetar a Devedora adversamente, prejudicando 

sua capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, trazendo 

prejuízos aos titulares dos CRI. 

4.9. A falha ou incapacidade em proteger a propriedade intelectual das marcas 

e domínios ou a violação à propriedade intelectual por terceiros pode ter 

impactos negativos nos negócios da Devedora. 

A maior parte das marcas e domínios da Devedora e de suas controladas estão 

registrados ou em processo de registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(“INPI”) ou nas entidades registradoras de domínio (domain name registrars), 

respectivamente. A Devedora não pode garantir que as marcas e os domínios da 

Devedora não serão violados, nem que os pedidos de registro em andamento serão 

deferidos pelo INPI ou pelas entidades de registro de domínio ou, então, que os registros 

já concedidos não serão objeto de pedido de oposição ou nulidade por parte de terceiros 

ou terão sua renovação deferida pelo INPI, uma vez expirados.  

Ainda, caso a titularidade de qualquer das marcas e domínios da Devedora seja 

questionada judicialmente e na hipótese de decisão judicial desfavorável ao seu uso ou 

validade, a Devedora poderá ser proibida de continuar a explorá-lo. A ocorrência de 

qualquer um destes fatores poderá diminuir o valor das marcas ou inviabilizar o uso de 

um domínio para explorar o e-commerce e, consequentemente, causar um efeito 

material adverso nas atividades, situação financeira e resultados operacionais da 
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Devedora, prejudicando sua capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, 

consequentemente, trazendo prejuízos aos titulares dos CRI. 

4.10. Impossibilidade ou dificuldade de manutenção ou renovação dos atuais 

e/ou não celebração de novos contratos de locação ou celebração de novos 

contratos de locação em condições favoráveis. 

Os centros de distribuição da Devedora e quase a totalidade da área de vendas das 

lojas físicas (tradicional, express e de conveniência) é alugada. Os contratos de locação 

em que a Devedora figura como locatária têm prazos determinados que variam de 5 

(cinco) a 10 (dez) anos, podendo ser renovados nos termos da Lei de Locações. 

Alguns dos contratos de locação não estão registrados nos respectivos cartórios de 

imóveis, o que poderá acarretar a necessidade de desocupação, caso o locador venda 

o imóvel locado sem oferecer à Devedora o direito de adquiri-lo. 

A Devedora não pode garantir que conseguirá alugar os imóveis em que tem interesse. 

Caso uma quantidade significativa de locações já contratadas não seja renovada ou 

caso novos contratos de locação não sejam celebrados em condições satisfatórias, a 

Devedora poderá ser adversamente afetada, prejudicando sua capacidade de 

pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, trazendo prejuízos aos 

titulares dos CRI. 

4.11. A Devedora pode não conseguir manter a sua estratégia de 

omnicanalidade. 

As operações da Devedora são realizadas por meio das lojas físicas e da plataforma 

digital, incluindo e- commerce, marketplace, serviços de tecnologia, serviços de logística 

e financiamento ao consumo. Caso a Devedora não seja capaz de manter a estratégia 

de complementaridade entre os seus canais de vendas, sob os aspectos comerciais, 

logísticos, de comunicação e marketing e de atendimento às expectativas dos clientes 

ou os canais de vendas da Devedora entrem em competição entre si, o aproveitamento 

das vantagens que a estrutura integrada dos multicanais pode oferecer será 

prejudicado, podendo impactar adversamente a Devedora, o que pode afetar sua 

capacidade de cumprir com o pagamento dos Créditos Imobiliários, podendo afetar 

negativamente os titulares dos CRI. 

4.12. Os investimentos necessários nas operações da Devedora, podem ser 

maiores do que o estimado, o que pode impactar negativamente a alavancagem 

financeira da Devedora. 

A estratégia de crescimento da Devedora envolve a otimização, o incremento e a 

melhoria de sua plataforma digital, o que poderá demandar recursos financeiros 

substanciais. A implementação desses planos de investimentos poderá exigir recursos 

adicionais e em proporção extraordinária não prevista pela administração da Devedora 

em razão de diversos fatores (tais como, mas não se limitando a, valor de locação, 

obras, instalação de estrutura operacional e instalação e operação de sistemas de 

tecnologia da informação e logística, entre outros), obrigando a Devedora a realizar 

captações adicionais por meio de financiamentos no âmbito do mercado financeiro e de 

capitais e, consequentemente, aumentar substancial e adversamente a sua 

alavancagem financeira. 
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O aumento da alavancagem financeira da Devedora pode: (i) implicar o uso de uma 

parcela maior dos seus recursos para efetuar o pagamento de suas dívidas, com a 

consequente redução do caixa disponível para financiar o capital de giro e os 

investimentos da Devedora; (ii) limitar a sua flexibilidade no planejamento ou na reação 

a mudanças em seu negócio; (iii) limitar a sua capacidade de captar novos recursos no 

futuro ou aumentar o custo de seu capital; (iv) posicionar a Devedora em desvantagem 

competitiva em relação aos seus concorrentes que possuam menor nível de 

endividamento, afetando adversamente os negócios e resultados operacionais da 

Devedora. Eventual efeito adverso nas operações da Devedora poderá prejudicar a sua 

capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, afetar 

adversamente os titulares dos CRI. 

4.13. A Devedora pode não conseguir renovar suas linhas de crédito atuais, ter 

acesso a novos financiamentos, descontar recebíveis, ter êxito na colocação de 

valores mobiliários e/ou obtê-los ou emiti-los, conforme o caso, a termos 

atrativos, o que pode causar um efeito relevante e adverso na Devedora. 

A captação de recursos por meio de financiamentos pela Devedora, inclusive junto a 

bancos de fomento, ou de emissão de valores mobiliários no âmbito do mercado de 

capitais e o refinanciamento de empréstimos existentes são fundamentais para suas 

operações correntes, para implementação de sua estratégia e para seu crescimento. A 

Devedora pode não conseguir renovar suas linhas de crédito atuais, ter acesso a novos 

financiamentos, ter êxito na colocação de valores mobiliários no mercado e/ou obtê-los 

ou emiti-los, conforme o caso, a termos atrativos para conseguir viabilizar suas 

necessidades de capital ou cumprir suas obrigações financeiras. 

Os mercados locais de dívida e de capitais foram recentemente impactados pelo custo 

de crédito e por fatores político-econômicos, dentre outros. Tais eventos afetaram 

negativamente as condições econômicas no Brasil. As preocupações quanto à 

estabilidade dos mercados financeiros no Brasil e à solvência de contrapartes 

resultaram no encarecimento do custo de captação, uma vez que muitos credores 

aumentaram as taxas de juros, adotaram normas mais rigorosas para concessão de 

empréstimos e reduziram seu volume e, em alguns casos, interromperam a oferta de 

financiamento a tomadores em termos comerciais razoáveis. 

Caso a Devedora não seja capaz de obter financiamentos, ter êxito na colocação de 

valores mobiliários de sua emissão no mercado ou de refinanciar suas dívidas quando 

necessário ou se não puderem obter ou renovar fianças bancárias ou seguros garantias, 

ou se a disponibilidade se der somente em termos desfavoráveis, a Devedora pode não 

conseguir satisfazer suas necessidades de capital, cumprir suas obrigações financeiras 

ou aproveitar oportunidades de negócio, o que pode ter um efeito adverso relevante nos 

seus negócios e resultados operacionais, afetando sua capacidade financeira e 

consequentemente sua capacidade de arcar com as obrigações da presente Oferta, 

podendo gerar prejuízo à Remuneração dos CRI e dos Investidores. 

No curso normal de suas operações, a Devedora tem por prática realizar o desconto de 

recebíveis junto a instituições financeiras e por meio do Fênix Fundo de Investimento 

em Direitos Creditórios do Varejo (FIDC) com objetivo de obter capital de giro para suas 

atividades operacionais. Caso a Devedora não seja capaz de continuar a realizar tais 
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descontos, a Devedora pode não dispor de liquidez suficiente para manter o nível de 

atividade em suas operações e para honrar seus compromissos financeiros, em 

decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e 

pagamentos previstos, o que poderá sujeitá-la a perdas financeiras, além de impactar 

adversamente seus resultados financeiros e operacionais, o que poderá prejudicar a 

sua capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, afetar 

adversamente os titulares dos CRI. 

4.14. A Devedora pode ser afetada de maneira relevante e adversa se algum de 

seus centros de distribuição e de seus centros operacionais sofrer danos 

materiais ou for reduzido, suspenso ou interrompido ou se algum de seus 

transportadores terceirizados não puder cumprir suas obrigações de entrega 

para a Devedora. 

Na data deste Prospecto, a Devedora opera 25 centros de distribuição através da LET’s, 

localizados nos estados da BA, CE, MG, PA, PE, PR, RJ, RS, SC, SP e ES, além do 

distrito federal e cerca de 200 hubs dedicados às operações da plataforma digital. Parte 

substancial dos produtos que são vendidos pela Devedora são distribuídos a partir 

desses centros de distribuição. Se a operação normal dos centros de distribuição da 

Devedora for reduzida, suspensa ou interrompida (i) seja por reduções significativas do 

uso da infraestrutura de transporte; (ii) por redução do seu funcionamento em 

decorrência de desastres naturais, incêndio, acidentes, falhas de sistema, greve de 

funcionários ou quaisquer outras causas inesperadas; ou (iii) por qualquer outro motivo, 

isso poderá atrasar ou afetar a capacidade de distribuir produtos diretamente para 

clientes, implicando redução das vendas e, consequentemente, piora dos resultados 

operacionais da Devedora, afetando sua capacidade financeira e consequentemente 

sua capacidade de arcar com as obrigações da presente Oferta, podendo gerar prejuízo 

à Remuneração dos CRI e dos Investidores. 

O seguro contratado pela Devedora pode ser insuficiente para cobrir os danos e custos 

se um ou mais dos seus centros de distribuição sofrerem danos substanciais, incluindo 

danos causados por desastres naturais, incêndio ou inundação. 

Além disso, a estratégia de crescimento da Devedora inclui a abertura de novas lojas, o 

que pode obrigar a Devedora a ampliar o tamanho ou a reorganizar os centros de 

distribuição existentes ou a estabelecer centros de distribuição adicionais. Caso a 

Devedora não encontre locais adequados para novos centros de distribuição nos novos 

mercados ou para integrar centros de distribuição novos ou expandidos ou, ainda, 

serviços de operações de logística no processo de controle de estoque de forma eficaz, 

a Devedora poderá não entregar estoque para as suas lojas em tempo hábil, o que 

poderá ter um efeito adverso relevante sobre as vendas e sobre a estratégia de 

crescimento da Devedora. Eventual efeito adverso poderá prejudicar a capacidade de 

pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora e, consequentemente, afetar 

adversamente os titulares dos CRI. 

A Devedora contrata terceiros para transportar determinados produtos dos centros de 

distribuição para os clientes. Se qualquer um desses transportadores não puder cumprir 

suas obrigações de entrega em tempo hábil, os tempos de resposta podem aumentar, 

o uso de serviços on-line pode diminuir e, consequentemente, os negócios, a situação 
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financeira e os resultados operacionais da Devedora podem ser afetados 

adversamente. Eventual efeito adverso poderá prejudicar a capacidade de pagamento 

dos Créditos Imobiliários pela Devedora e, consequentemente, afetar adversamente os 

titulares dos CRI. 

4.15. A Devedora depende de seus sistemas de informação para operar os seus 

negócios. 

As operações da Devedora dependem da funcionalidade, disponibilidade, integridade e 

estabilidade operacional de vários centros e sistemas de dados, incluindo sistemas de 

ponto de venda em lojas, o funcionamento das suas plataformas de venda (sites e 

aplicativos), de sistemas de crédito, logística e comunicação e vários softwares usados 

para controlar estoques e gerar relatórios de desempenho financeiro. 

Os sistemas que processam os meios de pagamento utilizados pela Devedora são 

fundamentais para operacionalização do e-commerce. 

Na hipótese de falhas ou interrupção de seus sistemas, a Devedora pode perder dados 

ou pode ser incapaz de realizar transações comerciais e, com isso, deixar de auferir 

receitas de vendas, o que impactaria de forma adversa os seus resultados. 

A falha dos sistemas ou software também pode afetar adversamente a disponibilidade 

e precisão dos relatórios de processamento de transações e da contabilidade financeira 

da Devedora, assim como afetar a capacidade de gerenciar os negócios, os resultados 

operacionais e as necessidades de caixa da Devedora. A Devedora precisa 

continuamente atualizar e melhorar a tecnologia e segurança de suas plataformas e, ao 

fazê-lo, pode incorrer em despesas substanciais adicionais ou problemas de integração, 

o que pode afetar adversamente os resultados operacionais e a condição financeira da 

Devedora. 

Em consequência da grande dependência de tecnologia para as suas atividades, a 

Devedora também pode incorrer em perdas financeiras devido a impactos nas suas 

operações. Adicionalmente, os sistemas de informação da Devedora estão expostos a 

vírus, softwares mal-intencionados, ataques cibernéticos e outros problemas que podem 

interferir inesperadamente em suas operações. Qualquer ocorrência dessa natureza 

poderá resultar em um efeito material adverso sobre os negócios, resultados de 

operações e perdas financeiras para a Devedora. Eventual efeito adverso poderá 

prejudicar a capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora e, 

consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

4.16. Uma falha no sistema de segurança da Devedora, de parceiros ou 

fornecedores com relação à proteção de dados pessoais de seus clientes e de 

sua rede poderá prejudicar a sua reputação e sua marca e afetar 

substancialmente os seus negócios e os resultados de suas operações. 

Uma das maiores dificuldades relacionadas ao comércio eletrônico, comunicação online 

e tecnologia da informação é a transmissão segura de informações pessoais em redes 

públicas e o armazenamento seguro de dados em sistemas conectados a redes 

públicas. Uma falha no sentido de impedir essas quebras de segurança poderá 

prejudicar a reputação da Devedora, suas marcas e, ainda, afetar substancialmente o 
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seu negócio e os resultados das suas operações. Atualmente, a maior parte das vendas 

da Devedora é debitada diretamente das contas de cartão de crédito e débito de seus 

clientes. A Devedora depende de tecnologias de criptografia e autenticação eletrônica 

de terceiros para efetuar a transmissão segura de dados pessoais, incluindo números 

de cartão de crédito. Avanços tecnológicos, novas descobertas no campo da 

criptografia, vulnerabilidades desconhecidas ou outros desenvolvimentos poderão 

resultar na exposição de falhas nas tecnologias que a Devedora utiliza para proteger 

dados pessoais fornecidos por seus clientes durante as operações de compra. A 

Devedora compartilha com parceiros ou fornecedores dados estritamente necessários 

para viabilizar seu negócio e exclusivamente com essa finalidade. Além disso, toma 

medidas para garantir que estes cumpram a Lei Geral de Proteção de Dados. 

Além disso, a Devedora possui, armazenadas em seu banco de dados, informações 

confidenciais de clientes, as quais podem ser violadas caso os sistemas de segurança 

da informação da Devedora sofram ataques cibernéticos. Qualquer comprometimento 

dos sistemas de segurança da Devedora poderá prejudicar a sua reputação e a sua 

marca, expondo-as a situações de litígio, nas quais poderão ser obrigadas a indenizar 

a parte prejudicada, afetando, assim, negativamente, os seus resultados operacionais. 

Ainda, a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados – “LGPD”), que entrou em 

vigor em 2020, vem transformando o sistema de proteção de dados pessoais no Brasil. 

A LGPD estabelece um novo marco legal a ser respeitado nas operações de tratamento 

de dados pessoais. 

A LGPD estabelece, entre outros temas, os direitos dos titulares de dados pessoais, as 

bases legais aplicáveis ao tratamento de dados pessoais, requisitos para obtenção de 

consentimento, obrigações e requisitos relativos a incidentes de segurança, vazamentos 

e transferência de dados pessoais, bem como prevê a criação da Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados. 

Dessa forma, a Devedora pode ter dificuldades para se adequar à nova legislação ou 

incorrer em custos adicionais, tendo em vista a quantidade e complexidade de novas 

obrigações a serem cumpridas. Não há como prever como a referida lei será 

interpretada judicialmente. 

Em caso de descumprimento da LGPD, a Devedora pode estar sujeito às sanções de 

advertência, obrigação de divulgação de incidente, eliminação de dados pessoais e 

multa. 

Quaisquer eventos em que informações de clientes possam ser comprometidas, sujeitas 

ao acesso não autorizado, roubo, sequestro e outras violações de segurança poderão 

reduzir a demanda pelos serviços e produtos da Devedora, ocasionando um impacto 

substancial e adverso em seus negócios, reputação e resultados operacionais e, 

consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

4.17. Uma paralisação ou greve significativa da força de trabalho poderá afetar 

os negócios da Devedora. 

Os colaboradores da Devedora são sindicalizados e com direitos trabalhistas como 

dissídios coletivos ou outros acordos que podem ser renegociados dentro dos prazos 
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estabelecidos em lei. Greves e outras paralisações ou interrupções trabalhistas em 

quaisquer das instalações da Devedora ou interrupções trabalhistas envolvendo 

terceiros que fornecem bens ou serviços podem afetar de forma relevante as atividades 

da Devedora e, consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

4.18. A Devedora pode sofrer com vencimento, obsolescência, quebra e furto de 

seu estoque. 

A Devedora se utiliza de centros de distribuição para armazenagem de produtos. Caso 

o estoque seja superdimensionado, os produtos podem vencer ou sair de linha devido 

à demora na venda para clientes. Adicionalmente, caso o manejo dos produtos seja 

inadequado, poderá haver avaria e quebra de mercadorias em estoque, 

comprometendo as vendas e o resultado operacional da Devedora. Finalmente, os 

investimentos da Devedora em seus sistemas de segurança podem não ser suficientes 

para evitar furtos ou roubos em estoques da Devedora. A materialização de quaisquer 

destes riscos pode causar um efeito material adverso relevante para a Devedora e, 

consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

4.19. Decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou 

arbitrais podem causar efeitos adversos para a Devedora. 

A Devedora é e poderá ser no futuro ré em processos judiciais, administrativos e/ou 

arbitrais, seja em matéria cível, tributária, trabalhista, societária, regulatória, 

concorrencial, ambiental, criminal, dentre outras. A Devedora não pode garantir que os 

resultados destes processos lhe serão favoráveis, ou, ainda, que manterá 

provisionamento, parcial ou total, suficiente para todos os passivos eventualmente 

decorrentes destes processos. O envolvimento da Devedora em processos que causem 

dano à sua imagem, ou decisões contrárias aos interesses da Devedora, que impeçam 

a realização dos seus negócios, como inicialmente planejados, ou que eventualmente 

alcancem valores substanciais e não tenham provisionamento adequado, podem causar 

um efeito adverso nos negócios e na situação financeira da Devedora. Tal efeito adverso 

poderá prejudicar a capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora 

e, consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

4.20. A perda de membros da administração da Devedora, o enfraquecimento da 

cultura organizacional e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado 

pode ter efeito adverso relevante sobre as suas atividades, sua situação 

financeira e seus resultados operacionais. 

A capacidade da Devedora de manter sua posição competitiva depende em larga escala 

dos serviços prestados pela sua administração e da cultura organizacional por ela 

difundida. Ainda, a Devedora não pode garantir que terá sucesso em atrair e manter 

pessoal qualificado para integrar a sua administração e acompanhar seu ritmo de 

crescimento. Assim, a perda de qualquer dos membros da administração da Devedora 

ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado pode causar um efeito 

adverso nas atividades, na situação financeira e nos resultados operacionais da 

Devedora. Tal efeito adverso poderá prejudicar a capacidade de pagamento dos 

Créditos Imobiliários pela Devedora e, consequentemente, afetar adversamente os 

titulares dos CRI. 
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4.21. A Devedora pode não dispor de seguro suficiente para se proteger contra 

perdas substanciais. 

A Devedora não pode garantir que a cobertura dos seguros contratados estará sempre 

disponível ou será sempre suficiente para cobrir eventuais danos decorrentes de 

sinistros. Além disso, existem determinados tipos de riscos que podem não estar 

cobertos por suas apólices, tais como, exemplificativamente, guerra, caso fortuito, força 

maior ou interrupção de certas atividades. 

Adicionalmente, a Devedora não tem como garantir que, quando do vencimento de suas 

atuais apólices de seguro, conseguirá renová-las em termos suficientes e favoráveis. 

Por fim, sinistros que não estejam cobertos pelas apólices da Devedora ou a 

impossibilidade de renovação de apólices de seguros podem afetar adversamente os 

negócios ou a condição financeira da Devedora, prejudicando a sua capacidade de 

pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, afetar adversamente os 

titulares dos CRI. 

4.22. A Devedora enfrenta riscos relativos aos cadastros, autorizações, licenças 

e alvarás para instalação e operação das lojas e dos seus centros de 

distribuição. 

A Devedora depende de diversos cadastros perante órgãos da Administração Pública 

federal, estadual e municipal e de licenças, AVCBs (Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros) e alvarás para funcionamento. Os alvarás de funcionamento em diversas 

localidades possuem prazo de validade e devem ser renovados de tempos em tempos, 

com ou sem o pagamento de taxas de renovação. Em razão das dificuldades e lentidão 

de alguns órgãos administrativos, a Devedora pode não conseguir obter todas as 

licenças, alvarás e autorizações necessárias, ou ainda não obter as suas renovações 

de forma tempestiva. Além disso, a Devedora pode estar sujeita à regulação e controle 

de outras autoridades públicas, além daquelas que hoje entende como sendo as únicas 

competentes, não podendo garantir que tais autoridades tenham um entendimento 

diverso quanto à necessidade de obtenção de outras, licenças, alvarás e autorizações. 

Ademais, a Devedora não possui ou ainda está em vias de renovação de algumas 

dessas licenças. A não obtenção ou a não renovação de tais licenças pode resultar na 

impossibilidade de abertura de centros de distribuição da Devedora e até, conforme o 

caso, na interdição e fechamento dos atuais centros de distribuição, bem como na 

aplicação de multas. A estratégia comercial da Devedora pode ser afetada 

negativamente caso ocorra a impossibilidade de abertura de novos centros de 

distribuição e/ou a interdição ou o fechamento dos centros de distribuição atuais em 

decorrência da não obtenção ou não renovação de cadastros, alvarás e licenças 

exigidos, o que poderá impactar negativamente os resultados operacionais da 

Devedora. Tal efeito negativo poderá prejudicar a capacidade de pagamento dos 

Créditos Imobiliários pela Devedora e, consequentemente, afetar adversamente os 

titulares dos CRI. 

4.23. A Devedora pode não ser capaz de cumprir os índices financeiros previstos 

nos contratos que compõem o seu endividamento atual. 

Alguns dos contratos financeiros celebrados pela Devedora impõem o cumprimento de 

determinados índices financeiros, além de outras obrigações usuais para este tipo de 
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operação. Dessa forma, caso o índice financeiro em questão seja descumprido e, 

consequentemente, ocorra qualquer evento de inadimplemento previsto em tais 

contratos, as dívidas a eles vinculadas poderão ser vencidas antecipadamente pelos 

respectivos credores de acordo com as disposições aplicáveis de referidos contratos, e 

o fluxo de caixa e a condição financeira da Devedora poderão ser afetados de maneira 

relevante e adversa. Além disso, alguns dos contratos financeiros celebrados pela 

Devedora contêm cláusulas que estabelecem o seu vencimento antecipado caso ocorra 

um evento de inadimplemento em outros contratos ou o vencimento antecipado de 

outros contratos seja declarado (cross-default ou cross-acceleration), o que também 

pode vir a afetar de maneira adversa e relevante o fluxo de caixa e a condição financeira 

da Devedora. Tal efeito adverso poderá prejudicar a sua capacidade de pagamento dos 

Créditos Imobiliários e, consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

4.24. Desastres e eventos imprevisíveis podem atrapalhar as operações da 

Devedora. 

Eventos imprevisíveis, que vão além do controle da Devedora, incluindo guerras, 

pandemias, atividades de terrorismo e desastres naturais como inundações, incêndios 

e condições de seca severa afetam os preços dos produtos que a Devedora vende e, 

entre outros, podem prejudicar as operações da Devedora e dos fornecedores e 

prestadores de serviços da Devedora, além de ter um efeito negativo sobre o consumo 

ou resultar em instabilidade política ou econômica. Esses eventos podem causar o 

fechamento temporário ou definitivo de algumas das lojas e/ou centros de distribuição 

da Devedora, atrasar ou afetar a capacidade da Devedora de distribuir produtos para as 

lojas e consumidores finais, reduzir a demanda dos produtos que a Devedora vende, 

aumentar o seu preço e diminuir as vendas da Devedora, o que pode ter um efeito 

adverso relevante sobre negócios e resultados operacionais da Devedora. Tal efeito 

adverso poderá prejudicar a sua capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, 

consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

4.25. A Devedora pode ser responsabilizada pelo inadimplemento de vendedores 

parceiros cadastrados em sua plataforma de marketplace, podendo sofrer danos 

em suas marcas e em seus resultados financeiros. 

A Devedora, por meio de sua plataforma de marketplace, permite que vendedores 

parceiros se cadastrem e ofereçam seus produtos através de lojas próprias dentro dos 

canais de e-commerce da Devedora. Nesse modelo, a Devedora é intermediária da 

transação, não estando sob seu controle o cumprimento das obrigações e 

responsabilidades dos vendedores parceiros perante seus respectivos clientes. Caso 

algum desses vendedores parceiros não cumpra suas obrigações perante clientes, a 

Devedora poderá ser obrigada a arcar com custos perante os clientes que adquiriram 

seus produtos da plataforma de marketplace, afetando adversamente seus resultados 

operacionais e a imagem de suas marcas. Tal efeito adverso poderá prejudicar a sua 

capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, afetar 

adversamente os titulares dos CRI. 

4.26. Uma falha na avaliação dos riscos associados a fraudes de cartões de 

crédito poderá prejudicar a reputação e as marcas da Devedora, afetando 
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adversamente o negócio e os resultados das operações da Devedora. 

Conforme as práticas atuais no setor de cartão de crédito para operações não 

presenciais, a Devedora assume o risco por operações fraudulentas, visto que aceita 

pagamentos por meio de cartão de crédito sem a aposição da assinatura do titular. 

Atualmente, a Devedora não mantém um seguro contra este tipo de risco. À medida que 

as vendas cresçam e/ou ocorra falha no sistema de segurança com relação à proteção 

de informações, o risco de perdas significativas em decorrência dessas operações 

fraudulentas também aumenta. Uma falha no controle adequado de operações 

fraudulentas de cartão de crédito poderá afetar adversamente o negócio e os resultados 

operacionais da Devedora. Tal efeito adverso poderá prejudicar a sua capacidade de 

pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, afetar adversamente os 

titulares dos CRI. 

4.27. A Devedora pode ser responsabilizada por incidentes com consumidores 

relacionados à entrega dos produtos por eles adquiridos. 

A Devedora está exposta a certos incidentes envolvendo os serviços de entrega de 

produtos que oferece aos seus consumidores, o que poderá gerar a obrigação de 

indenização ou causar um efeito material adverso na imagem, atividades e situação 

econômica da Devedora. Reclamações, ações judiciais ou processos administrativos 

poderão ser propostos contra a Devedora sob a alegação de que a entrega do produto 

não foi realizada da maneira adequada. 

Qualquer risco relacionado à entrega de produtos comercializados pela Devedora, seja 

real ou possível, poderá causar a perda de confiança dos consumidores na segurança 

e eficácia do serviço de entrega de produtos pela Devedora. Assim, qualquer alegação 

dessa natureza contra a Devedora poderá causar um efeito material adverso em sua 

reputação, imagem, atividades e situação econômica, além de poder gerar uma 

obrigação de indenizar eventuais consumidores e, consequentemente, impactar 

negativamente os resultados da Devedora. Tal efeito adverso poderá prejudicar a sua 

capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, afetar 

adversamente os titulares dos CRI. 

4.28. A Devedora divulga certas projeções que podem não se materializar e, 

consequentemente, impactar negativamente o seu resultado. 

A Devedora divulga projeções relativas às sinergias esperadas, decorrentes da 

combinação operacional de negócios. Elas foram divididas nas seguintes frentes: (i) 

operacional (frete, marketing, tecnologia, central de serviços compartilhados, entre 

outros) e (ii) financeira (redução do endividamento e da antecipação de cartão de 

crédito), as quais dependem de determinadas premissas e fatores, como condições 

econômicas e de mercado, em geral, condições da indústria e fatores operacionais. 

Assim, a Devedora não tem como assegurar que atingirá as estimativas divulgadas, o 

que poderá impactar negativamente seu resultado e frustrar as expectativas de seus 

acionistas. Eventuais prejuízos poderão prejudicar a capacidade de pagamento dos 

Créditos Imobiliários pela Devedora e, consequentemente, afetar adversamente os 

titulares dos CRI. 

4.29. Ausência de diligência legal das informações do Formulário de Referência 
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da Devedora e ausência de opinião legal relativa às informações do Formulário 

de Referência da Devedora  

As informações do Formulário de Referência da Devedora não foram objeto de diligência 

legal para fins desta Oferta e não foi emitida opinião legal sobre a veracidade, 

consistência e suficiência das informações, obrigações e/ou contingências constantes 

do Formulário de Referência da Devedora. Adicionalmente, não foi obtido parecer legal 

do assessor jurídico da Oferta sobre a consistência das informações fornecidas no 

prospecto e formulário de referência com aquelas analisadas durante o procedimento 

de diligência legal na Devedora. 

Consequentemente, as informações fornecidas no Formulário de Referência da 

Emissora constantes do Prospecto e do Formulário de Referência da Devedora podem 

conter imprecisões que podem induzir o investidor em erro quando da tomada de 

decisão, podendo resultar em prejuízos aos Investidores 

4.30. Risco relacionado à falência, recuperação judicial ou extrajudicial da 

Devedora. 

Ao longo do prazo de duração dos CRI, a Devedora poderá estar sujeita a eventos de 

falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais contingências da 

Devedora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais 

créditos imobiliários, principalmente em razão da falta de jurisprudência em nosso país 

sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio, o que poderá afetar negativamente a 

capacidade da Devedora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares dos 

CRI, podendo gerar prejuízos aos mesmos. 

Riscos Relacionados a suas Controladas e Coligadas 

4.31. A Devedora pertence a um grupo econômico no qual participam outras 

sociedades operacionais que são ou podem ser parte em processos judiciais 

nos quais a Devedora poderá ser solidária ou subsidiariamente responsável. 

A Devedora pertence a um grupo econômico do qual participam outras sociedades 

operacionais. No curso de suas atividades, essas sociedades são ou podem ser parte 

em processos judiciais nos quais, caso condenadas, o resultado da condenação poderá 

afetar a Devedora de forma solidária ou subsidiária. Isso inclui processos de diversas 

naturezas, em especial questões cíveis e trabalhistas. Caso alguma das sociedades do 

grupo econômico da Devedora sofra condenação judicial e a Devedora seja chamada a 

responder subsidiária ou solidariamente por tal condenação, a Devedora poderá ser 

adversamente afetada, o que pode afetar adversa e materialmente seus negócios, 

resultados operacionais e situação financeira. Eventuais prejuízos poderão prejudicar a 

capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora e, 

consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

Riscos Relacionados a seus Fornecedores 

4.32. A Devedora não pode garantir que seus fornecedores não venham a se 

utilizar de práticas irregulares. 

Considerando a grande pulverização e terceirização da cadeia produtiva de 

fornecedores, a Devedora não pode garantir que seus fornecedores não venham 
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apresentar problemas com questões trabalhistas ou relacionadas à sustentabilidade, 

quarteirização da cadeia produtiva e condições de segurança impróprias ou mesmo que 

venham a se utilizar dessas irregularidades para terem um custo mais baixo de seus 

produtos. 

Apesar de adotar medidas preventivas e se resguardar juridicamente por meio dos 

contratos, caso determinados fornecedores assim o façam, a Devedora poderá ter 

prejuízos com sua imagem e, em consequência, perda de atratividade junto aos seus 

clientes, com impacto direto na redução de sua receita líquida e resultado operacional, 

bem como queda no valor das ações de sua emissão. Eventuais efeitos adversos 

poderão prejudicar a capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora 

e, consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

4.33. Algumas categorias de produtos comercializados pela Devedora são 

adquiridas de poucos fornecedores e caso ocorram alterações nessa cadeia de 

fornecimento as atividades e negócios da Devedora podem ser afetados 

adversamente. 

Algumas categorias de produtos comercializados pela Devedora são adquiridas de 

poucos fornecedores. Caso algum desses fornecedores não seja capaz de fornecer os 

produtos na quantidade e na frequência usualmente adquirida pela Devedora e a 

Devedora não possua estoques suficientes destes produtos, a Devedora pode não ser 

capaz de manter o nível de vendas na categoria afetada, o que pode causar um efeito 

adverso relevante sobre as atividades e o resultado da Devedora. Eventuais efeitos 

adversos poderão prejudicar a capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários pela 

Devedora e, consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

4.34. A Devedora e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis 

principais ou solidárias das dívidas trabalhistas e previdenciárias de 

terceirizados. 

Caso as empresas terceirizadas que prestam serviços à Devedora e às suas 

subsidiárias não atendam às exigências da legislação trabalhista e socioambiental, a 

Devedora e as suas subsidiárias podem ser consideradas solidária ou subsidiariamente 

responsáveis pelas dívidas trabalhistas destas empresas, podendo, assim, ser autuadas 

e/ou obrigadas a efetuar o pagamento de multas e condenações impostas pelas 

autoridades competentes. Eventuais efeitos adversos poderão prejudicar a capacidade 

de pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora e, consequentemente, afetar 

adversamente os titulares dos CRI. 

4.35. A Devedora não pode garantir condições de qualidade e regularidade dos 

fornecedores. 

A Devedora possui grande quantidade de fornecedores cadastrados para 

abastecimento de produtos comercializados a seus clientes. Na hipótese de os 

fornecedores regulares deixarem de cumprir critérios de qualidade e regularidade fiscal, 

a Devedora corre o risco de desabastecimento de produtos até que seja possível 

substituí-los. 

O desabastecimento pode ainda decorrer de os fornecedores não terem condições de 

suprir a Devedora de mercadorias nos volumes e prazos demandados, o que poderá 
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afetar adversamente o negócio e os resultados operacionais da Devedora. Eventuais 

efeitos adversos poderão prejudicar a capacidade de pagamento dos Créditos 

Imobiliários pela Devedora e, consequentemente, afetar adversamente os titulares dos 

CRI. 

4.36. A Devedora não pode garantir o cumprimento das condições de 

fornecimento pactuadas com os fornecedores 

Para manter níveis mínimos de estoque a Devedora firma parcerias com os 

fornecedores, que se comprometem a entregar os produtos com agilidade a fim de que 

os pedidos realizados pelos consumidores sejam entregues com celeridade, um 

diferencial do negócio da Devedora. 

Contudo, no geral, a Devedora não celebra com seus fornecedores contratos ou acordos 

de longo prazo que garantam a disponibilidade de mercadorias, a continuação de 

determinadas condições de pagamento ou a extensão de linhas de crédito. 

Assim, a Devedora não pode garantir que os fornecedores continuarão a vender seus 

produtos nas condições atuais ou que a Devedora será capaz de estabelecer novos 

relacionamentos com fornecedores ou estender os relacionamentos existentes com o 

intuito de garantir o acesso a produtos de modo ágil e em termos comerciais aceitáveis. 

Adicionalmente, a Devedora depende, eventualmente, da prestação de serviços 

logísticos de terceiros, tais como os Correios e empresas de courrier regionais, para a 

entrega das mercadorias, e uma falha ou paralisação na prestação destes serviços 

poderá prejudicar o atendimento aos pedidos dos clientes. Eventuais efeitos adversos 

poderão prejudicar a capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora 

e, consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

Riscos Relacionados a seus Clientes 

4.37. O setor de varejo é sensível a reduções do poder aquisitivo dos 

consumidores e a ciclos econômicos. 

O sucesso da atuação no setor de varejo depende de vários fatores relacionados ao 

consumo e à renda dos consumidores, inclusive das condições dos negócios em geral, 

da taxa de juros, da inflação, da disponibilidade de crédito ao consumidor, da tributação, 

da confiança do consumidor nas condições econômicas futuras e dos níveis de emprego 

e renda. Condições econômicas desfavoráveis no Brasil ou no mundo refletidas na 

economia brasileira podem reduzir significativamente o consumo e a disponibilidade de 

renda (principalmente das classes com menor poder aquisitivo), tornar as condições de 

refinanciamento de dívida mais restritas e causar maior sensibilidade a aumentos na 

taxa de desemprego. Historicamente, o setor de varejo foi negativamente afetado em 

virtude de períodos de desaquecimento econômico, resultando em uma redução do 

consumo. Assim, a redução do poder aquisitivo dos consumidores e condições 

econômicas adversas podem afetar os resultados da Devedora de forma negativa e 

substancial. 

O Governo Federal, por meio do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco 

Central do Brasil, periodicamente introduz regulamentações com o objetivo de regular a 

disponibilidade de crédito para reduzir ou aumentar o consumo e, consequentemente, 
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controlar a taxa de inflação. Tais regulamentações incluem, entre outras ferramentas, 

(i) alteração dos requisitos impostos aos depósitos compulsórios incidentes sobre 

empréstimos, depósitos e em outras operações; (ii) a regulação do prazo máximo dos 

financiamentos; e (iii) a imposição de limitações sobre o montante que pode ser 

financiado. Essas regulamentações podem reduzir a capacidade dos clientes da 

Devedora de obter crédito junto a instituições financeiras. Alguns desses controles 

podem afetar o mercado financeiro e de crédito por longos períodos. Não há nenhuma 

garantia de que no futuro o Governo Federal não irá adotar novas regulamentações que 

reduzam o acesso dos clientes da Devedora a créditos junto a instituições financeiras. 

Ainda, o sucesso das atividades da Devedora depende do aumento da taxa de 

crescimento da população e de seus diferentes níveis de renda. A redução ou 

desaceleração em tal crescimento poderá afetar negativamente as vendas e o resultado 

operacional da Devedora e, consequentemente, poderá afetar adversamente os 

resultados da Devedora. 

Incertezas com relação à implementação pelo Governo Federal brasileiro de mudanças 

em políticas e normas que afetem esses ou outros fatores no futuro podem impactar o 

desempenho econômico, contribuir para incertezas econômicas no Brasil e aumentar a 

volatilidade do mercado de capitais brasileiro e dos valores mobiliários de emissores 

brasileiros. A Devedora não pode prever as medidas que o Governo Federal brasileiro 

tomará em resposta a pressões macroeconômicas ou outras. Qualquer desses fatores 

pode afetar adversamente as atividades, situação financeira, resultados operacionais e 

a capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora e, 

consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

4.38. Não antecipação e resposta inadequada às mudanças de hábito dos 

consumidores podem afetar negativamente as vendas da Devedora. 

A Devedora não pode garantir que estará sempre apta a oferecer aos seus clientes os 

produtos e serviços que procuram. A Devedora está sujeita a eventuais alterações de 

hábito de consumo e de demanda por produtos e serviços por parte de seus 

consumidores, necessitando estar sempre se adequando às suas preferências. Dessa 

forma, a Devedora pode não ser capaz de se antecipar ou não responder de forma 

adequada às mudanças de hábito de seus consumidores, de modo que suas vendas 

poderão ser afetadas negativamente. Eventuais efeitos materiais adversos poderão 

prejudicar a capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora e, 

consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

Riscos Relacionados à Regulação dos Setores em que a Devedora atue 

4.39. A Devedora pode ser considerada responsável por danos causados por 

produtos que comercializa a consumidores ou a terceiros, o que poderá afetar 

adversamente os resultados da Devedora. 

No Brasil, a legislação de defesa do consumidor é rigorosa e favorável aos 

consumidores. A legislação de defesa do consumidor imputa à Devedora o ônus da 

prova na demanda de um cliente, colocando-a em desvantagem em qualquer processo 

envolvendo relações de consumo. 
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A proteção judicial ao consumidor pode ser exercida por meio de ações individuais ou 

coletivas e, no caso de ações coletivas, as ações podem ser propostas por autoridades 

estaduais ou federais, mediante órgãos da administração pública direta ou indireta, 

notadamente o Ministério Público ou o PROCON, com o propósito de proteger os 

direitos do consumidor, ou por organizações de proteção ao direito do consumidor. 

Decisões desfavoráveis envolvendo valores substanciais poderão afetar adversamente 

o resultado da Devedora e sua condição financeira. Adicionalmente, decisões judiciais 

desfavoráveis poderão afetar adversamente a imagem da Devedora e a imagem de 

suas marcas, afetando, consequentemente, suas vendas e sua reputação, o que pode 

impactar de forma adversa os resultados da Devedora e, consequentemente, sua 

capacidade de cumprir com o pagamento dos Créditos Imobiliários, podendo afetar 

negativamente os titulares dos CRI. 

4.40. A legislação tributária e seus reflexos no segmento de varejo podem afetar 

regimes especiais ou benefícios fiscais, em decisões futuras dos órgãos 

competentes e, assim, afetar adversamente a Devedora. 

O governo brasileiro tem frequentemente implementado diversas alterações nos 

regimes fiscais que podem afetar a Devedora e seus clientes, inclusive como resultado 

da execução ou alteração de tratados fiscais. Essas alterações incluem mudanças nas 

alíquotas vigentes e/ou criação de tributos, temporários ou definitivos, cujos recursos 

são destinados a fins estabelecidos pelo governo. 

Algumas dessas mudanças podem resultar em aumentos da carga tributária para a 

Devedora, o que pode afetar adversamente a lucratividade da Devedora e os preços de 

seus serviços, bem como restringir sua capacidade de fazer negócios nos mercados 

existentes, afetando negativamente os resultados financeiros da Devedora. A Devedora 

não pode garantir que será capaz de manter o fluxo de caixa projetado e rentabilidade 

após quaisquer aumentos nos tributos aplicáveis à Devedora, sortimentos e suas 

operações. 

Além disso, o mercado varejista e a Devedora, atualmente usufruem de certos 

benefícios fiscais. Não podemos assegurar que estes benefícios serão mantidos ou 

renovados. Caso a Devedora não seja capaz de mantê-los, eles poderão ser suspensos 

ou cancelados. Ainda, dado o cenário brasileiro quanto à concessão de benefícios 

fiscais não podemos afastar o risco de questionamento quanto à constitucionalidade 

deles quando relacionados ao ICMS, por meio do ajuizamento de ações. Caso a 

Devedora não consiga renová-los, tais benefícios seriam modificados, limitados, 

suspensos, ou revogados, o que poderá afetar adversamente os resultados, a Devedora 

e as suas atividades. 

Ademais, algumas leis fiscais podem ser interpretadas controversamente pelas 

autoridades fiscais, incluindo, mas não limitado à regulamentação aplicável a 

reestruturações societárias. A Devedora pode ser adversamente afetada no caso de 

uma interpretação diferente daquela em que se baseou para realizar suas transações 

prevalecer perante as autoridades fiscais, o que faz com que os resultados financeiros 

e operacionais da Devedora podem ser adversamente afetados, impactando de forma 
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negativa sua capacidade de cumprir com o pagamento dos Créditos Imobiliários, 

podendo prejudicar os titulares dos CRI. 

4.41. A regulamentação da internet no Brasil é recente e ainda limitada e várias 

questões legais relacionadas à internet são incertas. 

Em 2014, foi promulgada a Lei n.º 12.965, de 23 de abril de 2014 (“Marco Civil da 

Internet”) com a finalidade de estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para 

o uso da internet no Brasil, bem como estabelecer disposições sobre a responsabilidade 

do provedor de aplicações de internet, a privacidade dos usuários e a neutralidade de 

rede. Em maio de 2016, foi promulgado o Decreto n.º 8.771 para regulamentar o Marco 

Civil da Internet. Ainda há pouca jurisprudência em torno do Marco Civil da Internet e as 

decisões existentes não são consistentes. 

A incerteza jurídica proveniente de orientações limitadas decorrentes das leis em vigor 

que versam sobre o tema permite que diferentes juízes ou tribunais decidam de forma 

diversa em processos de objetos semelhantes, resultando em jurisprudência 

contraditória. Essa insegurança jurídica pode afetar negativamente a imagem da 

Devedora e o uso dos serviços perante seus clientes, o que, consequentemente, poderia 

impactar de forma adversa seus negócios, resultados operacionais e condição 

financeira, afetando sua capacidade de cumprir com suas obrigações, no âmbito da 

Oferta e, consequentemente, a Remuneração dos CRI e dos Investidores. 

Riscos Relacionados aos Países Estrangeiros onde a Devedora atue 

Atualmente, a Devedora não atua em países estrangeiros. 

Riscos Relacionados a Questões Socioambientais 

4.42. A Devedora está sujeita à legislação e regulamentação ambiental. 

A Devedora está sujeita a legislações e regulamentações federais, estaduais e 

municipais relacionadas à preservação e à proteção do meio ambiente. Entre outras 

obrigações, essas legislações e regulamentações estabelecem exigências de licenças 

ambientais e padrões para o descarte de efluentes, emissões atmosféricas, gestão de 

resíduos sólidos, bem como exigências relacionadas a áreas especialmente protegidas. 

Quaisquer violações da legislação e regulamentação ambientais poderão expor a 

Devedora a sanções administrativas e criminais, além da obrigação de reparar ou 

indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros. 

A Devedora não pode garantir que essas legislações e regulamentações não se tornem 

ainda mais rígidas, exigindo que a Devedora aumente de forma significativa seus 

investimentos a fim de cumprir a legislação e a regulamentação ambientais. Caso isso 

ocorra, poderá haver redução dos recursos disponíveis para outros investimentos, o que 

poderá, por sua vez, afetar adversamente os resultados da Devedora de forma 

significativa todo e, consequentemente, impactar de forma negativa sua capacidade de 

cumprir com o pagamento dos Créditos Imobiliários, podendo prejudicar os titulares dos 

CRI. 

Riscos Relacionados a Questões Políticas e Econômicas 
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4.43. O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa 

sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica 

e a política brasileira, podem causar um efeito adverso relevante nas atividades 

e nos resultados operacionais e mesmo no preço das ações de emissão da 

Devedora. 

A economia brasileira é caracterizada por intervenções do Governo Federal e pela 

ocorrência de ciclos econômicos instáveis. O Governo Federal frequentemente intervém 

na economia do País e ocasionalmente realiza modificações significativas em suas 

políticas e normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias. As medidas tomadas pelo 

Governo Federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, 

frequentemente implicaram aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, 

controle de salários e preços, bloqueio ao acesso a contas bancárias, desvalorização 

cambial, controle de capital e limitação às importações, dentre outras medidas. As 

atividades, situação financeira, resultados operacionais e o preço de mercado das ações 

de emissão da Devedora podem vir a ser prejudicados de maneira relevante por 

modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais como: 

(i) expansão ou retração da economia brasileira, conforme medida por taxas de 

crescimento do Produto Interno Bruto; 

(ii) inflação; 

(iii) política fiscal e monetária; 

(iv) disponibilidade de crédito; 

(v) controle de importação 

(vi) taxas de juros; 

(vii) fornecimento de energia elétrica; 

(viii) liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; 

(ix) instabilidade social e política; 

(x) movimentos de taxas de câmbio e controle cambial; e 

(xi) outros acontecimentos econômicos, políticos, diplomáticos e sociais, que 

venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. 

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas 

políticas ou normas que venham a afetar esses e outros fatores no futuro pode contribuir 

para a incerteza econômica no Brasil, agravada pelos impactos da pandemia de Covid-

19, o que pode prejudicar as atividades e os resultados operacionais da Devedora, 

podendo, inclusive, vir a afetar adversamente o preço de negociação de ações de sua 

emissão. 

A Devedora não possui nenhum controle sobre a situação e não pode prever quais 

políticas ou ações o governo brasileiro poderá tomar no futuro. Qualquer um desses 

fatores pode ter um impacto adverso sobre a economia brasileira, os negócios, condição 

financeira, resultados de operações da Devedora e nas cotações de suas ações. O 
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governo brasileiro pode estar sujeito a pressão interna para mudar suas políticas 

macroeconômicas atuais a fim de alcançar taxas mais elevadas de crescimento 

econômico e tem historicamente mantido uma política monetária restritiva com altas 

taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento 

econômico. Desta forma, o atual governo pode ceder a pressões internas para aprovar 

políticas macroeconômicas voltadas à retomada do crescimento econômico. 

A Devedora não pode prever quais políticas serão adotadas pelo governo brasileiro. 

Além disso a economia brasileira tem sido afetada por acontecimentos políticos do país, 

que também têm afetado a confiança dos investidores e do público em geral, o que 

prejudica o desempenho da economia brasileira. Adicionalmente, qualquer falta de 

decisão pelo governo brasileiro na implementação de alterações em determinadas 

políticas ou regulamentos podem contribuir para a incerteza econômica no Brasil e 

aumentar a volatilidade do mercado acionário. 

Qualquer desses fatores pode afetar adversamente as atividades, situação financeira, 

resultados operacionais e a capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários pela 

Devedora e, consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI. 

4.44. Variações nas taxas de câmbio podem afetar adversamente a condição 

financeira e resultados operacionais da Devedora. 

A moeda brasileira tem sofrido, historicamente, depreciações em relação ao dólar 

americano e outras moedas estrangeiras. O governo brasileiro já implementou vários 

planos econômicos e políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, 

pequenas desvalorizações periódicas, controles de câmbio, mercado de câmbio duplo 

e sistemas de taxa de câmbio flutuante. 

Embora a desvalorização de longo prazo do real esteja geralmente relacionada à taxa 

de inflação no Brasil, a desvalorização do real em períodos mais curtos resultou em 

flutuações significativas na taxa de câmbio entre a moeda brasileira, o dólar dos Estados 

Unidos e outras moedas. Em 2018, o real apresentou uma desvalorização de 21,9% 

passando de R$ 3,18 por dólar norte-americano no início do ano para uma taxa de R$ 

3,88 por dólar no final de 2018. No ano de 2019, o real seguiu apresentando 

desvalorização com alta de 3,5% na taxa de câmbio, saindo de uma cotação de R$ 3,87 

por dólar norte-americano no início do ano para uma taxa de R$ 4,03 por dólar no final 

de 2019. Em 2020, o real sofreu nova desvalorização frente ao dólar, dessa vez de 29%, 

fechando o ano na cotação de R$ 5,20 por dólar norte-americano. Já em 2021, 

novamente houve uma desvalorização do real frente ao dólar, dessa vez em 7,47%. A 

moeda norte-americana fechou o ano cotada a R$5,57. 

A Devedora não pode garantir que o real não sofra qualquer apreciação ou depreciação 

em relação ao dólar norte-americano. A depreciação do real em relação ao dólar norte-

americano pode criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e resultar em aumento 

das taxas de juros, afetando negativamente a economia brasileira como um todo e os 

resultados operacionais da Devedora, devido a uma retração no consumo e aumento 

nos custos financeiros. A depreciação do real em relação ao dólar norte-americano 

também pode aumentar os custos operacionais relacionados à importação de 

mercadorias e despesas e passivos financeiros relacionados a empréstimos e 
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financiamentos da Devedora denominados em dólares norte-americanos. A Devedora 

pode ser afetado negativamente por mudanças em tais políticas de câmbio. 

As variações cambiais do real em relação a outras moedas, principalmente o dólar norte-

americano, afetaram e continuarão afetando os resultados operacionais da Devedora, 

expressos em reais, afetando sua capacidade financeira e consequentemente sua 

capacidade de arcar com as obrigações da presente Oferta, podendo gerar prejuízo à 

Remuneração dos CRI e dos Investidores. 

A Devedora não pode garantir que será capaz de implementar com sucesso suas 

políticas de hedge, ou manter o nível de lucratividade ou que as flutuações nos valores 

de moeda que opera não afetarão adversamente os seus resultados operacionais. Em 

razão do acima, não há garantias de que a Devedora será capaz de se proteger contra 

os efeitos de flutuações da moeda em relação a moedas estrangeiras, assim sendo, sua 

capacidade financeira poderá ser afetada negativamente e, consequentemente, a 

Remuneração dos CRI e dos Investidores. 

4.45. A inflação e as medidas do governo brasileiro para controlar a inflação, 

inclusive aumentando as taxas de juros, podem contribuir para a incerteza 

econômica no Brasil e afetar a Devedora de maneira adversa. 

O Brasil experimentou, no passado, taxas de inflação extremamente altas e, portanto, 

seguiu políticas monetárias que contribuíram para uma das maiores taxas reais de juros 

do mundo. A inflação e as medidas do governo brasileiro para combatê-la tiveram e 

podem ter efeitos significativos sobre a economia brasileira e os negócios da Devedora. 

Políticas monetárias rígidas com altas taxas de juros e altas exigências de depósitos 

compulsórios podem restringir o crescimento do Brasil e a disponibilidade de crédito. 

Por outro lado, políticas mais brandas do governo e do Banco Central e quedas nas 

taxas de juros podem desencadear aumentos da inflação e, consequentemente, a 

volatilidade do crescimento e a necessidade de aumentos repentinos e significativos da 

taxa de juros. 

Como resultado dessas medidas, a taxa básica de juros no Brasil tem flutuado 

significativamente. A taxa de inflação brasileira, segundo o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor - IPCA, medido pelo IBGE, para os exercícios findos em 30 de junho de 

2022 e em 31 de dezembro de 2018, 2019, 2020 e 2021, foi de 3,2%, 3,8%, 4,3%, 4,5% 

e 10%, respectivamente. Da mesma forma, entre 31 de dezembro de 2018 e 31 de 

dezembro de 2021, a taxa de juros estabelecida pelo Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia, ou SELIC, variou entre 11,75% e 2,0% ao ano. 

As pressões inflacionárias podem resultar em intervenções governamentais na 

economia, incluindo políticas que podem afetar adversamente o desempenho geral da 

economia brasileira, o que poderia, por sua vez, afetar adversamente operações e o 

preço de negociação das notas da Devedora. A inflação, medidas para conter a inflação 

e especulação sobre medidas potenciais também podem contribuir para uma incerteza 

significativa em relação à economia brasileira e enfraquecer a confiança dos 

investidores, o que pode afetar a capacidade de acesso ao financiamento da Devedora, 

incluindo o acesso aos mercados de capitais internacionais. 
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Medidas futuras do governo brasileiro, incluindo reduções nas taxas de juros, 

intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do real, podem 

desencadear aumentos na inflação, afetando adversamente o desempenho geral da 

economia brasileira. 

A inflação também pode aumentar os custos e despesas da Devedora, que pode não 

ser capaz de transferir tais custos aos clientes, reduzindo suas margens de lucro e lucro 

líquido. Além disso, índices inflacionários elevados geralmente aumentam as taxas de 

juros domésticas e, portanto, o serviço da dívida da parcela em reais da dívida da 

Devedora, que é indexada a taxas flutuantes, também pode aumentar, e com isso, o 

lucro líquido pode diminuir. A inflação e seus efeitos relacionados às taxas de juros 

domésticas poderiam, além disso, reduzir a liquidez nos mercados de capital e 

financeiro domésticos, o que afetaria a capacidade de refinanciar o endividamento da 

Devedora nesses mercados. Além disso, a inflação também pode afetar indiretamente 

a Devedora, pois os seus clientes também podem ser afetados e ter sua capacidade 

financeira reduzida. Qualquer redução em suas vendas líquidas ou lucro líquido, bem 

como qualquer redução em no desempenho financeiro e preço de negociação das notas 

da Devedora. Os seus clientes e fornecedores podem ser afetados por altas taxas de 

inflação e tais efeitos em seus clientes e fornecedores o podem afetar adversamente os 

negócios da Devedora. Qualquer desses fatores pode afetar adversamente as 

atividades, situação financeira, resultados operacionais e a capacidade de pagamento 

dos Créditos Imobiliários pela Devedora e, consequentemente, afetar adversamente os 

titulares dos CRI. 

4.46. Variações nas taxas de juros podem aumentar o custo do serviço de 

endividamento da Devedora. 

O aumento das taxas de juros pode afetar a capacidade da Devedora de obter 

empréstimos e aumentar o custo do endividamento, resultando em maiores despesas 

financeiras. Esse aumento pode afetar adversamente a capacidade de pagar suas 

obrigações na medida em que sua posição de caixa seja reduzida. Além disso, 

descasamentos nas taxas de inflação para as quais os seus ativos e passivos são 

indexados, bem como flutuações significativas nas taxas de juros podem resultar em 

perdas financeiras para a Devedora. 

A Devedora utiliza recursos gerados por suas atividades operacionais para administrar 

as operações, bem como para garantir seus investimentos e crescimento. Para 

complementar suas necessidades de caixa para crescimento, a Devedora obteve 

empréstimos e financiamentos das principais instituições financeiras no Brasil.  

Tal efeito adverso poderá prejudicar a sua capacidade de pagamento dos Créditos 

Imobiliários e, consequentemente, afetar adversamente os titulares dos CRI.  

4.47. A crise econômica e política no Brasil pode ter um efeito adverso relevante 

sobre os negócios, operações e condição financeira da Devedora. 

O ambiente político no Brasil influenciou e continua a influenciar o desempenho da 

economia do país. As crises políticas afetaram e continuam afetando a confiança dos 

investidores e do público em geral, podendo resultar em desaceleração econômica e 

aumento da volatilidade dos valores mobiliários emitidos pelas empresas brasileiras. 
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Desta forma, a Devedora não pode estimar completamente o impacto dos 

desenvolvimentos políticos e macroeconômicos brasileiros e globais em seus negócios. 

Além disso, instabilidades econômicas e políticas podem levar a uma percepção 

negativa da economia brasileira e a uma maior volatilidade nos mercados de valores 

mobiliários brasileiros, o que também pode afetar adversamente a Devedora, assim 

como os seus valores mobiliários. Qualquer instabilidade econômica continuada e 

incerteza política também podem afetar adversamente os negócios da Devedora. 

Estes desenvolvimentos, bem como potenciais crises e formas de instabilidade política 

daí decorrentes ou qualquer outro desenvolvimento imprevisto, podem afetar 

negativamente a Devedora, prejudicando a sua capacidade de pagamento dos Créditos 

Imobiliários e, consequentemente, afetando adversamente os titulares dos CRI. 

Riscos Relacionados às Ações de Emissão da Devedora 

4.48. A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores 

mobiliários poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de 

vender as ações emitidas pela Devedora pelo preço e na ocasião que desejarem. 

O investimento em valores mobiliários no Brasil, tais como as ações de emissão da 

Devedora envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados 

mundiais com condições políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos 

considerados, em geral, de natureza mais especulativa. O mercado de capitais brasileiro 

é substancialmente menor, menos líquido e mais concentrado do que os principais 

mercados de valores mobiliários do mundo, podendo, inclusive, ser mais volátil que 

alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Investimentos nessa 

classe de ativos financeiros estão sujeitos a certos riscos políticos e econômicos, tais 

como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório fiscal, econômico e político 

que possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em 

relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a 

repatriamento do capital investido. 

Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar 

substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações de emissão da 

Devedora, de que sejam titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que pode ter 

efeito substancialmente adverso no preço das ações de emissão da Devedora. Se um 

mercado ativo e líquido de negociações não for desenvolvido e mantido, o preço de 

negociação das ações de emissão da Devedora pode ser negativamente impactado. 

Qualquer desses acontecimentos pode prejudicar a negociação das ações ordinárias de 

emissão da Devedora, além de dificultar seu acesso ao mercado de capitais e o 

financiamento de suas operações no futuro, seja em termos aceitáveis ou absolutos. 

Estes desenvolvimentos, bem como potenciais crises e formas de instabilidade política 

daí decorrentes ou qualquer outro desenvolvimento imprevisto, podem afetar 

negativamente a Devedora e o valor de mercado de suas ações, prejudicando a sua 

capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, afetando 

adversamente os titulares dos CRI. 

4.49. Os titulares de ações de emissão da Devedora poderão não receber 
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dividendos. 

De acordo com a Lei de Sociedades por Ações e com o Estatuto Social da Devedora, 

os acionistas da Devedora fazem jus a um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido 

anual, devidamente ajustado. Os ajustes do lucro líquido reduzem o valor disponível 

para pagamento dos dividendos, por conta de contribuições a diversas reservas legais 

e estatutárias que afetam negativamente a base de cálculo dos dividendos. Por outro 

lado, e mesmo considerando a exigência legal de pagamento do dividendo mínimo 

obrigatório, o Conselho de Administração da Devedora tem poderes para optar pelo não 

pagamento dos dividendos aos acionistas em um dado exercício fiscal. 

4.50. Qualquer rebaixamento da classificação de risco do Brasil (rating) pode 

afetar negativamente o preço de mercado dos CRI. 

A Devedora pode ser adversamente afetada pela percepção dos investidores quanto 

aos riscos relacionados à classificação de crédito da dívida soberana do Brasil. As 

agências de classificação avaliam regularmente o Brasil e suas classificações 

soberanas, que se baseiam em uma série de fatores, incluindo tendências 

macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, métricas de endividamento e a 

perspectiva de mudanças em qualquer desses fatores. 

O Brasil perdeu sua classificação de dívida soberana de grau de investimento pela 

Standard and Poor's, Moody's e Fitch – as três principais agências de rating dos Estados 

Unidos. A Standard and Poor's rebaixou a classificação de dívida soberana do Brasil de 

"BBB-" para "BB+" em setembro de 2015, que foi rebaixada para o "BB" em fevereiro de 

2016, e manteve sua perspectiva negativa sobre a classificação, citando as dificuldades 

fiscais e a contração econômica do Brasil como sinais de piora da situação de crédito. 

Em janeiro de 2018, a Standard and Poor's rebaixou a classificação do Brasil de "BB" 

para "BB-". Em dezembro de 2020, a Standard and Poor's reafirmou o rating do Brasil 

em "BB-", com perspectiva estável, apontando a pandemia de COVID-19 como fator 

agravante do baixo crescimento econômico, da piora fiscal e do endividamento elevado. 

Em dezembro de 2015, a Moody's classificou a dívida soberana do Brasil como Baa3, 

que foi revista em fevereiro de 2016 para Ba2, com perspectiva negativa, citando a 

perspectiva de uma maior deterioração do endividamento brasileiro do Brasil em meio 

à recessão e ao ambiente político desafiador. Em 2020, a Moody’s manteve a 

classificação do Brasil em "Ba2", com perspectiva estável, em razão da deterioração 

das expectativas para a economia, para a política fiscal e do cenário político, conforme 

o agravamento da crise de saúde decorrente do COVID-19. A Fitch rebaixou a 

classificação de crédito soberano do Brasil para o "BB+", com perspectivas negativas, 

em dezembro de 2015, citando o déficit orçamentário de rápido crescimento no Brasil e 

recessão pior do que a esperada, e baixou a classificação da dívida soberana do Brasil 

em maio de 2016 para o "BB", com perspectiva negativa. Em fevereiro de 2018, a Fitch 

rebaixou a classificação de crédito soberano do Brasil novamente para "BB-", com base, 

entre outras razões, no déficit fiscal, aumento da dívida pública e incapacidade do 

Governo Federal brasileiro de implementar as reformas necessárias para melhorar as 

contas públicas. A Fitch também rebaixou a classificação de crédito soberano do Brasil 

para "BB-", com perspectiva negativa, em maio de 2020, citando a deterioração dos 

cenários econômico e fiscal brasileiros e os riscos de piora para ambas as dimensões, 
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diante da renovada incerteza política, além das incertezas sobre a duração e 

intensidade da pandemia de COVID-19. 

Recentemente, o cenário político e econômico brasileiro experimentou altos níveis de 

volatilidade e instabilidade, incluindo a contração de seu PIB, flutuações acentuadas do 

Real em relação ao dólar norte-americano, aumento do nível de desemprego e níveis 

mais baixos de gastos e confiança do consumidor. Tal cenário pode se intensificar com 

as políticas que vierem a ser adotadas pelo Governo Federal brasileiro. 

Na data deste Prospecto, a classificação de crédito soberana do Brasil é avaliada abaixo 

do grau de investimento pela Standard and Poor's, Moody's e Fitch. Como resultado, os 

preços dos títulos emitidos por empresas brasileiras foram afetados negativamente. A 

continuação ou o agravamento da atual recessão brasileira e a contínua incerteza 

política, entre outros fatores, pode resultar em novos rebaixamentos. Qualquer novo 

rebaixamento das classificações de crédito soberano do Brasil pode aumentar a 

percepção de risco dos investidores e, como resultado, afetar negativamente o preço de 

mercado das ações ordinárias de emissão da Devedora, prejudicando sua capacidade 

de pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, afetando de forma 

negativa os titulares dos CRI. 

5. Riscos do Regime Fiduciário 

5.1. Risco da existência de credores privilegiados 

A Medida Provisória nº 2.158‐35, ainda em vigor, em seu artigo 76, caput, estabelece 

que ''as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de 

patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos 

débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às 

garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos''. Ademais, em seu parágrafo 

único, o artigo 76 prevê que ''desta forma permanecem respondendo pelos débitos 

ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou 

sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação''. 

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele 

decorrentes poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e 

previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e 

previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo 

econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e 

subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em 

tais casos. 

Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os titulares dos 

CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários, 

em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que os Créditos Imobiliários não 

venham a ser suficiente para o pagamento integral dos CRI após o pagamento 

daqueles credores, o que afetará adversamente os titulares dos CRI. 

O artigo 26, parágrafo quarto, da Lei nº 14.430 estabelece que “a afetação ou a 

separação, a qualquer título, de patrimônio da companhia securitizadora a emissão 

específica de Certificados de Recebíveis produzem efeitos em relação a quaisquer 



 

199 

outros débitos da companhia securitizadora, inclusive de natureza fiscal, 

previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que 

lhes são atribuídos.”, de forma que a Medida Provisória nº 2.158‐35 não seria 

aplicável.  

Contudo, em razão da pouca maturidade da Lei nº 14.430 e da falta de jurisprudência, 

caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os Titulares dos 

CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários, 

em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos Imobiliários não 

venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento 

daqueles credores, causando prejuízos aos Titulares dos CRI. 

6. Riscos Relacionados à Emissora  

6.1. Risco relacionado ao crescimento da Emissora e seu capital 

O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas futuras exigências 

operacionais e manutenção do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode 

vir a precisar de fontes de financiamento externas. Não se pode assegurar que haverá 

disponibilidade de capital quando a Emissora necessitar, e, caso haja, as condições 

desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora. Caso a Emissora não 

consiga obter capital, poderá ser afetada sua capacidade de gerar resultados, o que 

poderia impactar suas atividades de administração e gestão do Patrimônio Separado e 

afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações assumidas 

junto aos Titulares dos CRI, gerando prejuízos aos mesmos. 

6.2. Risco relacionado aos incentivos fiscais para aquisição de CRI 

Mais recentemente, especificamente a partir de 2009, parcela relevante da nossa receita 

advém da venda de Certificados de Recebíveis Imobiliários às pessoas físicas, que são 

atraídos, em grande parte, pela isenção de Imposto de Renda concedida pela Lei 

12.024/09, que pode sofrer alterações. Caso tal incentivo viesse a deixar de existir, a 

demanda de pessoas físicas por CRIs provavelmente diminuiria, ou estas passariam a 

exigir uma remuneração superior, de forma que o ganho advindo da receita de 

intermediação nas operações com tal público de investidores poderia ser reduzido, 

afetando a capacidade financeira da Emissora, o que poderia impactar suas atividades 

de administração e gestão do Patrimônio Separado e afetar negativamente a 

capacidade da Emissora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares dos 

CRI, gerando prejuízos aos mesmos. 

6.3. Risco relacionado a importância de uma equipe qualificada 

A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a incapacidade de atrair 

e manter pessoal qualificado, pode ter efeito adverso relevante sobre as atividades, 

situação financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho da Emissora 

provém basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe 

especializada, para originação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto 

conhecimento técnico, operacional e mercadológico dos produtos da Emissora. Assim, 

a eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novos 

talentos poderia afetar a capacidade de geração de resultado da Emissora, afetando 
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sua capacidade de gerar resultados, o que poderia impactar suas atividades de 

administração e gestão do Patrimônio Separado e afetar negativamente a capacidade 

da Emissora de honrar as obrigações assumidas junto aos titulares de CRI. 

6.4. Risco relacionado a exigência de registro da CVM 

A Emissora atua no mercado como Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários, 

nos termos da Lei nº 14.430, e sua atuação depende do registro de companhia aberta 

junto à CVM. Caso a Emissora venha a não atender os requisitos exigidos pelo órgão, 

em relação à companhia aberta, sua autorização poderia ser suspensa ou até mesmo 

cancelada, o que comprometeria sua atuação no mercado de securitização imobiliária. 

Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação às 

companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, 

afetando assim a emissão dos CRI e, consequentemente, gerando prejuízo aos 

Investidores. 

6.5. Risco relacionado a fornecedores da Emissora 

A Emissora contrata prestadores de serviços independentes para execução de diversas 

atividades tendo em vista o cumprimento de seu objeto, tais como assessores jurídicos, 

agente fiduciário, servicer, auditoria de créditos, agência classificadora de risco, banco 

escriturador, dentre outros. Em relação a tais contratações, caso: (a) ocorra alteração 

relevante da tabela de preços; e/ou (b) tais fornecedores passem por dificuldades 

administrativas e/ou financeiras que possam levá‐los à recuperação judicial ou falência, 

tais situações podem representar riscos à Emissora, na medida em que a substituição 

de tais prestadores de serviços pode não ser imediata, demandando tempo para análise, 

negociação e contratação de novos prestadores de serviços, afetando sua capacidade 

de gerar resultados, o que poderia impactar suas atividades de administração e gestão 

do Patrimônio Separado e afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar 

as obrigações assumidas junto aos titulares de CRI.  

6.6. Risco relacionado à falência, recuperação judicial ou extrajudicial da 

Emissora. 

Ao longo do prazo de duração dos CRI, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de 

falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais contingências da 

Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais 

créditos imobiliários, principalmente em razão da falta de jurisprudência em nosso país 

sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio, o que poderá afetar negativamente a 

capacidade da Emissora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares dos 

CRI, podendo gerar prejuízos aos mesmos. 

6.7. Risco de Potencial Conflito de Interesses Decorrente do Relacionamento 

entre a Emissora e a XP. 

Conforme descrito na seção “Relacionamentos”, subseção “Entre a XP e a Emissora”, 

na página [•] deste Prospecto Preliminar, a XP Investimentos S.A., holding brasileira da 

XP, detém debêntures conversíveis em ações ordinárias de emissão da controladora da 

Securitizadora, qual seja, a Virgo Holding S.A. Adicionalmente, a XP celebrou um acordo 

de parceria com sociedades do grupo econômico da Securitizadora (sendo as empresas 



 

201 

do grupo econômico da Securitizadora, a Securitizadora e a Virgo Holding S.A. 

denominadas em conjunto “Grupo Virgo”), por meio do qual a XP poderá apresentar 

potenciais clientes e/ou transações ao Grupo Virgo, diretamente ou por meio de seus 

parceiros, no âmbito de operações de dívida e/ou de assessoria financeira ou 

consultoria. A existência desse relacionamento relevante pode configurar um potencial 

conflito de interesses entre tais partes no âmbito da estruturação da Oferta, o que pode 

representar um risco aos Investidores e, consequentemente, aumentar o risco do 

investimento nos CRI, podendo gerar perdas financeiras aos Titulares dos CRI. 

Riscos relacionados aos setores da economia nos quais a Emissora atua 

6.8. Inflação 

No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários 

momentos de instabilidade no processo de controle inflacionário. As medidas 

governamentais promovidas para combater a inflação geraram efeitos adversos sobre 

a economia do país, que envolveram controle de salários e preços, desvalorização da 

moeda, limites de importações, alterações bruscas e relevantes nas taxas de juros da 

economia, entre outras. 

A aceleração da inflação costuma contribuir para um aumento das taxas de juros, 

comprometendo também o crescimento econômico, podendo causar, inclusive, 

recessão no país e a elevação dos níveis de desemprego, o que pode aumentar a taxa 

de inadimplência, afetando os CRIs e, consequentemente, gerando prejuízo aos 

Investidores. 

6.9. Política Monetária 

As taxas de juros constituem um dos principais instrumentos de manutenção da política 

monetária do Governo Federal. Historicamente, esta política apresenta instabilidade, 

refletida na grande variação das taxas praticadas. A política monetária age diretamente 

sobre o controle de oferta de moeda no País, e muitas vezes é influenciada por fatores 

externos ao controle do Governo Federal, tais como os movimentos do mercado de 

capitais internacional e as políticas monetárias dos países desenvolvidos, 

principalmente dos Estados Unidos.  

Em caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderia entrar em 

recessão, uma vez que com a alta das taxas de juros básicas, o custo do capital 

aumentaria, os investimentos tenderiam a se retrair e assim, o desemprego, e 

consequentemente os índices de inadimplência tenderiam a aumentar. 

Da mesma forma, uma política monetária mais restritiva que implique no aumento da 

taxa de juros reais de longo prazo afeta diretamente o mercado de securitização e, em 

geral, o mercado de capitais, dado que os investidores têm a opção de alocação de seus 

recursos em títulos do governo que possuem alta liquidez e baixo risco de crédito dado 

a característica de ''risk‐free'' de tais papéis, o que desestimula os mesmos investidores 

a alocar parcela de seus portfólios em valores mobiliários de crédito privado, como os 

CRI. 



 

202 

6.10. Ambiente Macroeconômico Internacional 

O valor dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras no mercado 

é influenciado pela percepção do investidor estrangeiro do risco da economia do Brasil 

e de outros países emergentes. A deterioração desta percepção pode ter um efeito 

negativo na economia nacional. Acontecimentos infaustos na economia e as condições 

de mercado em outros emergentes, especialmente da América Latina, podem 

influenciar o mercado em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. As 

reações dos investidores aos acontecimentos nestes outros países podem também ter 

um efeito adverso no valor de mercado de títulos e valores mobiliários nacional. 

No passado, o desenvolvimento de condições econômicas adversas em outros países 

de economia emergente resultou, em geral, na saída de investimentos e, 

consequentemente, na redução de recursos externos investidos no Brasil e direta ou 

indiretamente, impactaram o mercado de capitais e a econômica brasileira, como as 

flutuações no preço dos títulos emitidos por empresas listadas, reduções na oferta de 

crédito, deterioração da econômica global, flutuação das taxas de câmbio e inflação, 

entre outras. A crise financeira originada nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 

2008 resultou em um cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos que, 

direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa a economia e o mercado de capitais 

do Brasil, como (i) oscilações no preço de mercado de emissores brasileiros; (ii) 

indisponibilidade de crédito; (iii) redução do consumo; (iv) desaceleração da economia; 

(v) instabilidade cambial; e (vi) pressão inflacionária. Além disso, as instituições 

financeiras podem não estar dispostas a renovar, estender ou conceder novas linhas de 

crédito em condições economicamente favoráveis, ou não serem capazes ou não 

estarem dispostas a honrar seus compromissos. Qualquer desses acontecimentos pode 

prejudicar a negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia, além de 

dificultar seu acesso ao mercado de capitais e o financiamento de suas operações no 

futuro, seja em termos aceitáveis ou absolutos. Estes desenvolvimentos, bem como 

potenciais crises e formas de instabilidade política daí decorrentes ou qualquer outro 

desenvolvimento imprevisto, podem afetar negativamente a Devedora, afetando sua 

capacidade financeira e consequentemente sua capacidade de arcar com as obrigações 

da presente Oferta, podendo gerar prejuízo à Remuneração dos CRI e dos Investidores. 

Riscos relacionados à regulação dos setores em que a Emissora atue 

6.11. Regulamentação do mercado de CRI 

A atividade que desenvolvemos está sujeita a regulamentação da CVM no que tange a 

ofertas públicas de Certificados de Recebíveis Imobiliários. Eventuais alterações na 

regulamentação em vigor poderiam acarretar um aumento de custo nas operações de 

securitização e consequentemente limitar o crescimento e/ou reduzir a competitividade 

dos produtos da Emissora, podendo afetar a capacidade da Emissora de gerar 

resultados, o que poderia impactar asatividades de administração e gestão do 

Patrimônio Separado e afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as 

obrigações assumidas junto aos titulares de CRI. 
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7. Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos 

7.1. Impacto de crises econômicas nas emissões de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários  

As operações de financiamento imobiliário apresentam historicamente uma correlação 

direta com o desempenho da economia nacional. Eventual retração no nível de atividade 

da economia brasileira, ocasionada por crises internas ou crises externas, pode acarretar 

elevação no patamar de inadimplemento de pessoas físicas e jurídicas, inclusive dos 

devedores dos financiamentos imobiliários. 

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no País poderá impactar 

o balanço de pagamentos, o que poderá forçar ao Governo Federal maior necessidade de 

captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a 

taxas de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de 

inflação brasileiros e eventual desaceleração da economia americana podem trazer impacto 

negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando 

despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por 

empresas brasileiras, podendo gerar prejuízos aos Investidores. 

7.2. Interferência do Governo Brasileiro na economia pode causar efeitos 

adversos nos negócios da Emissora e da Devedora 

O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente, 

modificar sua política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de 

salários, preços, câmbio, remessas de capital e limites à importação, entre outros, que 

podem causar efeito adverso relevante nas atividades da Emissora e da Devedora. 

As atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora e da Devedora 

poderão ser prejudicados de maneira relevante ou adversamente afetados devido a 

modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais como (i) 

taxas de juros; (ii) controles cambiais e restrições a remessas para o exterior, como 

aqueles que foram impostos em 1989 e no início de 1990; (iii) flutuações cambiais; (iv) 

inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; (vi) política 

fiscal; e (vii) outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a 

ocorrer no Brasil ou que o afetem. 

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal, nas 

políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir 

para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores 

mobiliários brasileiro. Sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na 

economia brasileira poderão prejudicar ou causar efeitos adversos nas atividades e 

resultados operacionais da Emissora e da Devedora, que poderão afetar a capacidade de 

ambas de cumprir com suas obrigações, no âmbito da Oferta e, consequentemente, gerar 

prejuízos aos Investidores. 

7.3. Efeitos dos mercados internacionais 

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é 

influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros 

países, tanto de economias desenvolvidas quanto emergentes. A reação dos 
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investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso 

sobre o valor de mercado dos valores mobiliários das companhias brasileiras. Crises em 

outros países de economia emergente ou políticas econômicas diferenciadas podem 

reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, 

incluindo os CRI, o que poderia prejudicar seu preço de mercado. Ademais, 

acontecimentos negativos no mercado financeiro e de capitais brasileiro, eventuais 

notícias ou indícios de corrupção em companhias abertas e em outros emissores de 

títulos e valores mobiliários e a não aplicação rigorosa das normas de proteção dos 

investidores ou a falta de transparência das informações ou, ainda, eventuais situações 

de crise na economia brasileira e em outras economias poderão influenciar o mercado 

de capitais brasileiro e impactar negativamente os títulos e valores mobiliários emitidos 

no Brasil, gerando prejuízo aos Investidores. 

7.4. A inflação e os esforços da ação governamental de combate à inflação 

podem contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil e 

podem provocar efeitos adversos no negócio da Emissora e da Devedora 

A inflação, juntamente com medidas governamentais destinadas a combatê-la, 

combinada com a especulação pública sobre possíveis medidas futuras, podem ter 

efeitos negativos significativos sobre a economia brasileira, contribuindo para a 

incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado 

de valores mobiliários brasileiro. 

As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm podem 

incluir uma manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, 

restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. 

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive aumento ou redução das taxas de juros, 

intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real poderão 

desencadear um efeito material desfavorável sobre a economia brasileira, a Emissora, 

e sobre a Devedora, podendo impactar negativamente o desempenho financeiro dos 

CRI. Pressões inflacionárias podem levar a medidas de intervenção do Governo Federal 

sobre a economia, incluindo a implementação de políticas governamentais, que podem 

ter um efeito adverso nos negócios, na condição financeira e resultados da Emissora e 

da Devedora, podendo afetar a capacidade de ambas de cumprir com suas obrigações, no 

âmbito da Oferta e, consequentemente, gerar prejuízos aos Investidores.  

7.5. A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios e resultados 

da Emissora, Devedora e o preço dos CRI. 

O ambiente político do Brasil historicamente influenciou, e continua a influenciar, o 

desempenho da economia do país. Crises políticas afetaram, e continuam a afetar, a 

confiança dos investidores e do público em geral, o que pode resultar na desaceleração 

da economia e no aumento da volatilidade dos valores mobiliários emitidos por 

companhias brasileiras. 

A recente instabilidade política e econômica levou a uma percepção negativa da 

economia brasileira e um aumento na volatilidade no mercado de valores mobiliários 

brasileiro. Qualquer instabilidade econômica recorrente e incertezas políticas podem 

afetar adversamente os negócios da Emissora e da Devedora e, consequentemente, a 
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capacidade de pagamento das obrigações da Devedora relativas aos Créditos 

Imobiliários, podendo causar prejuízos aos Investidores. 

7.6. Acontecimentos e percepção de riscos em outros países  

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é 

influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros 

países, inclusive países da América Latina e países de economia emergente, inclusive 

nos Estados Unidos. 

A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um 

efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias 

brasileiras, inclusive dos certificados de recebíveis do agronegócio e certificados de 

recebíveis imobiliários, emitidos pela Emissora. Crises em outros países de economia 

emergente, incluindo os da América Latina, têm afetado adversamente a disponibilidade 

de crédito para empresas brasileiras no mercado externo, a saída significativa de 

recursos do País e a diminuição na quantidade de moeda estrangeira investida no País, 

podendo, ainda, reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das 

companhias brasileiras, o que poderia prejudicar o preço de mercado dos certificados 

de recebíveis imobiliários e afetar, direta ou indiretamente, a Emissora e a Devedora, 

podendo afetar a capacidade de ambas de cumprir com suas obrigações, no âmbito da 

Oferta e, consequentemente, gerar prejuízos aos Investidores. 

7.7. Riscos relacionados à situação da economia global e brasileira poderão 

afetar a percepção de risco no Brasil e em outros países, especialmente nos 

mercados emergentes, o que poderá afetar negativamente a economia brasileira 

inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores mobiliários, incluindo 

os CRI 

Os investidores internacionais consideram, geralmente, o Brasil como um mercado 

emergente. Historicamente, a ocorrência de fatos adversos em economias em 

desenvolvimento resultará na percepção de um maior risco pelos investidores do 

mundo, incluindo investidores dos Estados Unidos e de países europeus. Tais 

percepções em relação aos países de mercados emergentes afetam significativamente 

o Brasil, o mercado de capitais brasileiro e a disponibilidade de crédito no Brasil, tanto 

de fontes de capital nacionais como internacionais, afetando a capacidade de 

pagamento da Devedora e, consequentemente, podendo impactar negativamente os 

CRI. 

Adicionalmente, a economia brasileira e o valor de mercado de valores mobiliários de 

emissão de companhias brasileiras são influenciados, em diferentes graus, pelas 

condições econômicas e de mercado do Brasil e de outros países, inclusive Estados 

Unidos, países da Europa e de economias emergentes. Ainda que as condições 

econômicas nesses países possam diferir consideravelmente das condições 

econômicas no Brasil, as reações dos investidores aos acontecimentos nesses outros 

países podem ter um efeito adverso na economia brasileira e no valor de mercado dos 

títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros. No passado, o desenvolvimento 

de condições econômicas adversas em outros países resultou, em geral, na saída de 
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investimentos e, consequentemente, na redução de recursos externos investidos no 

Brasil. 

O Brasil está sujeito à acontecimentos que incluem, por exemplo, (i) a crise financeira e 

a instabilidade política nos Estados Unidos, (ii) o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que 

desencadeou a invasão pela Rússia em determinadas áreas do território ucraniano, 

dando início a uma crise militar e geopolítica com reflexos mundiais, (iii) a guerra 

comercial entre os Estados Unidos e a China, e (iv) crises na Europa e em outros países, 

que afetam a economia global, que estão produzindo e/ou poderão produzir uma série 

de efeitos que afetam, direta ou indiretamente, os mercados de capitais e a economia 

brasileira, incluindo as flutuações de preços de títulos de empresas cotadas, menor 

disponibilidade de crédito, deterioração da economia global, flutuação em taxas de 

câmbio e inflação, entre outras, que podem afetar negativamente a situação financeira 

da Emissora e da Devedora, e, consequentemente, o fluxo de pagamento dos CRI e a 

remuneração dos Investidores. 

7.7. Riscos relacionados à guerra entre Rússia e Ucrânia ou qualquer outra 

guerra. 

A guerra entre Rússia e Ucrânia pode levar a uma maior volatilidade no mercado de 

capitais global e na economia brasileira. Em 24 de fevereiro de 2022, o exército russo 

invadiu o território ucraniano, sendo considerado um dos maiores conflitos armados da 

atualidade na Europa. Ainda, a maior inflação resultante da invasão pode impactar o 

preço de diversos produtos, bem como influenciar no preço de combustíveis fósseis, 

encarecendo custos logísticos. Tal conflito poderia ensejar uma maior valorização do 

dólar, acarretando possíveis impactos negativos em toda economia brasileira. No mais, 

não se pode prever a possibilidade de novas guerras entre quaisquer países, que 

afetariam o mercado de capitais global e a economia brasileira. Este cenário de 

incerteza sobre a duração do conflito entre Rússia e Ucrânia, bem como, de eventuais 

futuros conflitos entre países, além das sanções econômicas impostas, afetam a 

economia e o mercado de capitais global, podendo impactar negativamente a economia 

brasileira e o mercado de capitais brasileiro, podendo ocasionar uma redução ou falta 

de liquidez para os CRI, bem como afetar os resultados financeiros da Devedora e, 

consequentemente, gerar prejuízos aos Investidores. 
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SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA NO BRASIL 

Visão geral do setor de securitização imobiliária 

A securitização de recebíveis teve sua origem nos Estados Unidos, em 1970, quando 

as agências governamentais ligadas ao crédito hipotecário promoveram o 

desenvolvimento do mercado de títulos lastreados em hipotecas. 

Nessa época, os profissionais que atuavam no mercado definiam a securitização como 

''a prática de estruturar e vender investimentos negociáveis de forma que seja distribuído 

amplamente entre diversos investidores um risco que normalmente seria absorvido por 

um só credor''. 

O mercado de securitização iniciou-se com a venda de empréstimos hipotecários 

reunidos na forma de pool e garantidos pelo governo. A partir desta experiência, as 

instituições financeiras perceberam as vantagens desta nova técnica financeira, que 

visava o lastreamento de operações com recebíveis comerciais de emissões públicas 

de endividamento. 

No Brasil, seu surgimento se deu em um momento histórico peculiar. Na década de 90, 

com as privatizações e a desestatização da economia, aliados a uma maior solidez na 

regulamentação, a negociação de crédito e o gerenciamento de investimentos próprios 

ficaram mais voláteis com a velocidade e a complexidade desse novo cenário. Dessa 

forma, tornou-se necessária a realização de uma reformulação na estrutura societária 

brasileira e uma profissionalização do mercado de capitais que passou a exigir títulos 

mais seguros e garantias mais sólidas nos moldes internacionais. Como consequência, 

o foco para a análise da classificação de riscos passou a ser a segregação de ativos. 

Apesar de as primeiras operações terem sido realizadas a partir da década de 90, foi no 

ano de 1997 que diversas companhias se utilizaram das securitizações como parte de 

sua estratégia de financiamento. 

O Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI  

A Lei 9.514/97, conhecida como Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu 

o Sistema de Financiamento Imobiliário, tornando-se um marco para o fomento do 

mercado de securitização de créditos imobiliários no Brasil. O intuito da Lei do Sistema 

de Financiamento Imobiliário foi o de suprir as deficiências e limitações do Sistema 

Financeiro Habitacional – SFH, criado pela Lei n.º 4.380, de 21 de agosto de 1964, 

conforme em vigor e das respectivas disposições legais referentes ao assunto. A 

introdução do SFI teve por finalidade instituir um arcabouço jurídico que permitisse 

promover o financiamento imobiliário em geral em condições compatíveis com as da 

captação dos respectivos fundos. 

A partir desse momento as operações de financiamento imobiliário passaram a ser 

livremente efetuadas pelas entidades autorizadas a operar no SFI, segundo condições 

de mercado e observadas as prescrições legais, sendo que, para essas operações, 

passou a ser autorizado o emprego de recursos provenientes da captação nos 

mercados financeiro e de valores mobiliários, de acordo com a legislação pertinente. 
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Dentre as inovações trazidas pela Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário, 

destacam-se: as companhias securitizadoras, os certificados de recebíveis imobiliários, 

o regime fiduciário e a alienação fiduciária de coisa imóvel. As principais características 

e implicações de cada um dos elementos estão listadas a seguir. 

Evolução Recente do Mercado Brasileiro de Securitização 

Uma característica interessante das operações registradas refere-se à natureza 

diversificada dos lastros utilizados. Ao longo dos anos, foram registrados CRI com lastro 

em operações de financiamento imobiliário residencial com múltiplos devedores 

pessoas físicas a operações com lastro em contratos de um único devedor, tais como 

os contratos de built-to-suit. Recentemente, foram registradas e emitidas operações com 

lastro em recebíveis ligados à atividade de shoppings centers. 

No escopo destas operações, observam-se locatários de diversas naturezas, que 

incluem desde instituições financeiras até fabricantes de produtos de consumo, 

varejistas e diferentes prestadores de serviços. Essa diversidade atesta que a 

securitização de créditos imobiliários tem sido um instrumento amplo, capaz de conciliar 

objetivos comuns de diversas indústrias diferentes. A comparação com a evolução de 

outros instrumentos de financiamento ajuda, ainda, a capturar novos indícios sobre o 

sucesso do SFI em geral e dos CRI (como instrumento de financiamento em particular). 

Fica claro que, mesmo diante da forte oscilação registrada entre os anos de 2005 e 

2006, os CRI vem aumentando a sua participação e importância, quando comparado a 

outras modalidades de financiamento disponíveis. 

Em 02 de maio de 2022 entrou em vigor a Resolução CVM 60, a qual estabelece um 

regime próprio e específico para companhias securitizadoras de forma distinta ao regime 

existente para as companhias abertas. Dessa forma, a regulamentação passou a levar 

em conta as especificidades desse tipo de mercado, modernizando e tornando-o mais 

atrativo para os investidores. A norma também consolidou as Instruções CVM 414 e 

600, que foram revogadas, conforme mencionado abaixo. 

Adicionalmente, foi divulgada em 15 de março de 2022 a Lei nº 14.430 que criou o marco 

regulatório para operações de securitização de direitos creditórios e emissão de 

Certificado de Recebíveis. Referida regulamentação tem o potencial de expandir o 

mercado de securitização para outros setores, além do agronegócio e imobiliário, 

fomentando ainda mais o mercado de capitais brasileiro. 

Companhias Securitizadoras 

Companhias securitizadoras de créditos imobiliários são instituições não financeiras 

constituídas sob a forma de sociedade por ações com a finalidade de adquirir e 

securitizar créditos imobiliários e emitir e colocar, no mercado financeiro, certificados de 

recebíveis imobiliários, podendo, ainda, emitir outros títulos de crédito, realizar negócios 

e prestar serviços compatíveis com as suas atividades. 

Adicionalmente, a Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário autoriza a emissão de 

outros valores mobiliários e a prestação de serviços compatíveis com suas atividades. 
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Assim, as companhias securitizadoras não estão limitadas apenas à securitização, 

sendo-lhes facultada a realização de outras atividades compatíveis com seus objetos. 

Embora não sejam instituições financeiras, a Lei do Sistema de Financiamento 

Imobiliário facultou ao CMN estabelecer regras para o funcionamento das companhias 

securitizadoras. 

Para que uma companhia securitizadora possa emitir valores mobiliários para 

distribuição pública, esta deve obter o registro de companhia aberta junto à CVM, 

conforme o disposto no artigo 21 da Lei 6.385/76, devendo, para tanto, seguir os 

procedimentos descritos na Resolução CVM 60. 

Certificados de Recebíveis Imobiliários 

O certificado de recebíveis imobiliários consiste em um título de crédito nominativo, de 

emissão exclusiva das companhias securitizadoras, de livre negociação, lastreado em 

créditos imobiliários e que constitui promessa de pagamento em dinheiro. 

Trata-se de um título de crédito que se mostra apropriado ao financiamento de longo 

prazo, visto que, de um lado, é compatível com as características das aplicações do 

mercado imobiliário, estando vinculado às condições dos financiamentos contratados 

com os tomadores, e, de outro lado, reúne as condições de eficiência necessárias à 

concorrência no mercado de capitais, ao conjugar a mobilidade e agilidade próprias do 

mercado de valores mobiliários, bem como a segurança necessária para garantir os 

interesses do público investidor. 

O certificado de recebíveis imobiliários é considerado valor mobiliário, para efeitos do 

artigo 2º, inciso III, da Lei 6.385/76, característica que lhe foi conferida pela Resolução 

CMN 2.517. Ainda, conforme mencionado anteriormente, o CRI somente pode ser 

emitido por companhias securitizadoras e seu registro e negociação são realizados por 

meio dos sistemas centralizados de custódia e liquidação financeira de títulos privados. 

Oferta Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários 

Até fins de 2004, a emissão de certificado de recebíveis imobiliários era regulada pela 

Instrução CVM 284, primeiro normativo sobre securitização de recebíveis imobiliários 

editado pela CVM. De acordo com a Instrução CVM 284, somente era possível a 

distribuição de certificado de recebíveis imobiliários cujo valor nominal fosse igual ou 

superior a R$300.000,00. Em 30 de dezembro de 2004, a CVM editou a Resolução CVM 

60, já mencionada acima, sendo ampliado o rol de possíveis investidores, pois não foi 

estipulado valor nominal mínimo para o certificado de recebíveis imobiliários. A Instrução 

CVM 414 revogou a Instrução CVM 284 e, em 23 de dezembro de 2021, a Resolução 

CVM 60 revogou a Instrução CVM 414, passando a regular a oferta pública de 

distribuição de certificados de recebíveis imobiliários e o registro de companhia aberta 

das companhias securitizadoras. Posteriormente a Instrução CVM n.º 554, de 17 de 

dezembro de 2014, inclui, revoga e altera dispositivos na Instrução CVM 539. De acordo 

com a Resolução CVM 60, somente poderá ser iniciada uma oferta pública de 

certificados de recebíveis imobiliários se o registro de companhia aberta da 

securitizadora estiver atualizado e após a concessão do registro pela CVM. 



 

210 

Regime Fiduciário 

A Lei do Sistema de Financiamento Imobiliários contemplou a faculdade de se adotar 

um mecanismo de segregação patrimonial para garantia do investidor que venha a 

adquirir os certificados de recebíveis imobiliários emitidos pela companhia 

securitizadora. Este mecanismo é denominado de regime fiduciário. 

O regime fiduciário é instituído mediante declaração unilateral da companhia 

securitizadora no contexto do termo de securitização de créditos imobiliários e 

submeter-se-á, entre outras, às seguintes condições: (i) a constituição do regime 

fiduciário sobre os créditos que lastreiem a emissão; (ii) a constituição de patrimônio 

separado, pelo termo de securitização, integrado pela totalidade dos créditos 

submetidos ao regime fiduciário que lastreiem a emissão; (iii) a afetação dos créditos 

como lastro da emissão da respectiva série de títulos; (iv) a nomeação do agente 

fiduciário, com a definição de seus deveres, responsabilidades e remuneração, bem 

como as hipóteses, condições e forma de sua destituição ou substituição e as demais 

condições de sua atuação. O principal objetivo do regime fiduciário é fazer que os 

créditos que sejam alvo desse regime não se confundam com o patrimônio comum da 

companhia securitizadora, de modo que o patrimônio separado só responda pelas 

obrigações inerentes aos títulos a ele afetados e que a insolvência da companhia 

securitizadora não afete o patrimônio separado que tenha sido constituído. 

Instituído o regime fiduciário, caberá à companhia securitizadora administrar cada 

patrimônio separado, manter registros contábeis independentes em relação a cada um 

deles. Não obstante, a companhia securitizadora responderá com seu patrimônio pelos 

prejuízos que causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por 

negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do patrimônio 

separado. 

Medida Provisória nº 2.158‐35 

Embora a Medida Provisória nº 2.158‐35 tenha trazido benefícios concretos com relação 

à tributação dos certificados de recebíveis imobiliários, seu artigo 76 acabou por limitar 

os efeitos do regime fiduciário que pode ser instituído por companhias securitizadoras, 

ao determinar que ''as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer 

título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos 

débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias 

e aos privilégios que lhes são atribuídos''. 

Assim, os créditos imobiliários e os recursos dele decorrentes que sejam objeto de 

patrimônio separado, poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e 

previdenciários da companhia securitizadora e, em alguns casos, por credores 

trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo 

grupo econômico da securitizadora, tendo em vista as normas de responsabilidade 

solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico 

existentes em tais casos. 

Sendo certo que nos casos de descaracterização do Patrimônio Separado para fins de 

pagamento de débitos fiscais, previdenciários ou trabalhistas da Emissora ou qualquer 
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empresa do seu grupo econômico, a Emissora deverá reembolsar todo o valor retirado 

no limite do Patrimônio Separado. 

PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE OS RISCOS RELACIONADOS À 

EXISTÊNCIA DE CREDORES PRIVILEGIADOS, VIDE ITEM ''RISCO DA EXISTÊNCIA 

DE CREDORES PRIVILEGIADOS'' NA SEÇÃO ''FATORES DE RISCO'' NA PÁGINA 

[•] DESTE PROSPECTO PRELIMINAR. 
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TRIBUTAÇÃO DOS CRI 

Os Titulares dos CRI não devem considerar unicamente as informações contidas abaixo 

para fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRI, devendo 

consultar seus próprios assessores quanto à tributação específica à qual estarão 

sujeitos, especialmente quanto a outros tributos eventualmente aplicáveis a esse 

investimento ou a ganhos porventura auferidos em operações com CRI.  

Investidores Residentes ou Domiciliados no Brasil 

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-

financeiras estão sujeitos à incidência do IRRF, a ser calculado com base na aplicação 

de alíquotas regressivas, estabelecidas pela Lei 11.033/04, de acordo com o prazo da 

aplicação geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até 180 dias: alíquota de 22,5%; (b) 

de 181 a 360 dias: alíquota de 20%; (c) de 361 a 720 dias: alíquota de 17,5% e (d) acima 

de 720 dias: alíquota de 15%. Este prazo de aplicação é contado da data em que o 

respectivo titular de CRI efetuou o investimento, até a data do resgate (artigo 1º da Lei 

11.033/04 e artigo 65 da Lei 8.981/95). 

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua 

qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de 

investimento, instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de 

capitalização, corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos 

e valores mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.  

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas 

com base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto 

de renda devido, gerando o direito à dedução do IRPJ apurado em cada período de 

apuração (artigo 76, I da Lei 8.981/95 e artigo 70, I da Instrução RFB 1.585). O 

rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

Como regra geral, as alíquotas em vigor do IRPJ correspondem a 15% e adicional de 

10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o 

equivalente à multiplicação de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do 

respectivo período de apuração, conforme a Lei 9.249/95. Já a alíquota em vigor da 

CSLL, para pessoas jurídicas não-financeiras, corresponde a 9%, conforme Lei n.º 

7.689, de 15 de dezembro de 1988. 

Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras tributadas sob 

a sistemática não cumulativa sujeitam-se à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas 

de 0,65% e 4%, respectivamente para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho 

de 2015, conforme Decreto 8.426.  

Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos 

de investimento, seguradoras, entidades de previdência privada fechadas, entidades de 

previdência complementar abertas, agências de fomento, sociedades de capitalização, 

corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento 

mercantil, regra geral, há dispensa de retenção do IRRF, nos termos do artigo 71, inciso 

I, da Instrução RFB 1.585. 
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Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de 

investimento em CRI por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de 

investimento, serão tributados pelo IRPJ, à alíquota de 15% e adicional de 10%; pela 

CSLL, à alíquota 15%, de acordo com o artigo 3º da Lei n.º 7.689, de 15 de dezembro 

de 1988, e das alterações trazidas pela Lei n.º 13.169, publicada em 7 de outubro de 

2015, exceção feita aos bancos, cuja alíquota voltou a ser de 20% a partir de 1º de 

março de 2020, por força do artigo 32 da Emenda Constitucional n.º 103, de 12 de 

novembro de 2019. Regra geral, as carteiras de fundos de investimentos estão isentas 

de Imposto de Renda (artigo 28, parágrafo 10, "a", da Lei 9.532). Ademais, no caso das 

instituições financeiras e determinadas entidades definidas em lei, os rendimentos 

decorrentes de investimento em CRI estão potencialmente sujeitos à contribuição ao 

PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente. 

Para as pessoas físicas, desde 1° de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por 

aplicação em CRI estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste 

anual), por força do artigo 3°, inciso II, da Lei 11.033/04. 

De acordo com a posição da RFB, expressa no artigo 55, parágrafo único, da Instrução 

RFB 1.585, tal isenção abrange, ainda, o ganho de capital auferido na alienação ou 

cessão dos CRI. 

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente 

na fonte, ou seja, o imposto não é compensável, conforme previsto no artigo 76, inciso 

II, da Lei 8.981/95. A retenção do imposto na fonte sobre os rendimentos das entidades 

imunes está dispensada desde que as entidades declarem sua condição à fonte 

pagadora, nos termos do artigo 71 da Lei 8.981/95, com a redação dada pela Lei 

9.605/95. 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

Com relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que 

invistam em CRI no país de acordo com as normas previstas na Resolução CMN n.º 

4.373, de 29 de setembro de 2014, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência 

do IRRF à alíquota de 15%. Exceção é feita para o caso de investidor domiciliado em 

país ou jurisdição considerados como de tributação favorecida, assim entendidos, regra 

geral, aqueles que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota máxima inferior a 

20%, ou cuja legislação não permita o acesso a informações relativas à composição 

societária de pessoas jurídicas, ou à sua titularidade ou à identificação do beneficiário 

efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes. 

A despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscais, são atualmente 

consideradas "Jurisdição de Tributação Favorecida" as jurisdições listadas no artigo 1º 

da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.037, de 04 de junho de 2010.  

Rendimentos obtidos por investidores pessoas físicas residentes ou domiciliados no 

exterior em investimento em CRI, por sua vez, são isentos de imposto de renda na fonte 

por força da posição da RFB, inclusive no caso de investidores pessoas físicas 

residentes ou domiciliados em Jurisdição de Tributação Favorecida, conforme artigo 85, 

§4º, da Instrução RFB 1.585. 
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IOF/Câmbio 

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros 

realizados nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e 

condições previstas na Resolução CMN 4.373, inclusive por meio de operações 

simultâneas, incluindo as operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRI, 

estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso e à alíquota zero 

no retorno dos recursos, conforme Decreto 6.306. Em qualquer caso, a alíquota do 

IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, 

até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a operações de câmbio 

ocorridas após esta eventual alteração. 

IOF/Títulos 

As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto 

6.306. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo 

por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 1,50% (ao dia, relativamente a 

operações ocorridas após este eventual aumento. 
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SUMÁRIO DA EMISSORA  

Este sumário é apenas um resumo das informações da Emissora. As informações 

completas sobre a Emissora estão no seu Formulário de Referência. Leia-o antes 

de aceitar a oferta. Asseguramos que as informações contidas nesta seção são 

compatíveis com as apresentadas no Formulário de Referência da Emissora.  

Conforme a faculdade descrita no item 5.1, Anexo III da Instrução CVM 400, para a 

consulta ao Formulário de Referência, acesse www.cvm.gov.br (neste website, abaixo 

da opção "Pesquisa de Dados", clicar em ''Companhias'', clicar em ''Informações 

Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM'', buscar por "Virgo Companhia de 

Securitização" no campo disponível, e, logo em seguida, clicar em "Virgo Companhia 

de Securitização'', depois selecionar no campo (a) Categoria, ''Formulário de 

Referência''; e (b) Período de Entrega, "de 3.12.2020 até a data da realização da 

consulta" e, por fim acessar o arquivo "ativo" com data mais recente).  

LEIA O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, O TERMO DE 

SECURITIZAÇÃO E O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA. 

Breve Histórico da Emissora 

A Virgo Companhia de Securitização (nova denominação social da ISEC 

Securitizadora S.A), foi constituída em 05 de março de 2007, como Imowel 

Securitizadora S.A e, permaneceu na condição pré-operacional até outubro de 2012. 

A companhia obteve o seu registro de companhia aberta na CVM em 02/07/2007. 

A atividade principal da companhia é securitização de créditos imobiliários e do 

agronegócio mediante a emissão e colocação, junto ao mercado financeiro e de 

capitais, de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou do Agronegócio. 

No final de 2015, após reestruturação societária, a empresa assumiu a estratégia de 

consolidar o mercado através da aquisição de outras securitizadoras, adquirindo 

assim a Nova Securitização S. A., a SCCI – Securitizadora de Créditos Imobiliários 

S/A. 

Outras aquisições foram feitas entre 2017 e 2019, como a Brasil Plural 

Securitizadora S.A e a Beta Securitizadora. 

Em julho de 2019 a Companhia emitiu debêntures com destinação específica para 

aquisição das ações da Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização, atualmente 

denominada Virgo II Companhia de Securitização. 

Em 14 de junho de 2021 a Companhia realizou a alteração da sua razão social, 

passando a ser denominada VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO.  

Principais Concorrentes A Emissora possui como principais concorrentes no 

mercado de créditos imobiliários e do agronegócio outras companhias 

securitizadoras, dentre esses se destacam: Octante Securitizadora S.A.; Opea 

Capital Securitizadora S.A.; Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A.; True Securitizadora S.A. e a Gaia Agro Securitizadora S.A. 
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Resumo das Demonstrações Financeiras da Emissora Adicionalmente, as 

informações divulgadas pela Emissora acerca de seus resultados, as demonstrações 

financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 

2020, 2019 e 2018, são elaboradas em conformidade com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 

brasileira, as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os 

pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em 

conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 

International Accounting Standards Board (IASB). 

Informações Cadastrais da Securitizadora  

Identificação da Emissora Sociedade anônima de capital fechado, com sede 

na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na 

Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, 

CEP 04.533-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

08.769.451/0001-08. 

Sede Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na 

Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, 

CEP 04.533-004. 

Registro na CVM Registro de companhia aberta perante a CVM, 

concedido em 05 de março de 2007, sob o n.º 

20818 (código CVM). 

Diretoria de Relações com 

Investidores 

Daniel Monteiro Coelho de Magalhães 

Empresa de Auditoria BDO RCS Auditores Independentes 

Jornais nos quais divulga 

informações 

As informações da Emissora são divulgadas no 

jornal “O Dia” e no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo 

Site na Internet www.virgo.inc 

 

Negócios, Processos Produtivos, Produtos e Serviços Oferecidos 

Para maiores informações sobre negócios, processos produtivos, produtos e mercados 

de atuação da Emissora e serviços fornecidos, vide item 7 do Formulário de Referência 

da Emissora. 
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Descrição dos produtos e/ou serviços em desenvolvimento 

Para maiores informações relativas à descrição dos produtos e/ou serviços em 

desenvolvimento vide item 10.8 do Formulário de Referência da Emissora. 

Fatores macroeconômicos que exerçam influência sobre os negócios da 

Emissora 

A Emissora atualmente possui seus negócios concentrados no mercado nacional, não 

possuindo títulos emitidos no exterior, havendo, neste sentido, uma relação de 

dependência com o mercado nacional.  

A atividade que a Emissora desenvolve está sujeita à regulamentação da CVM no que 

tange a ofertas públicas de CRI. Ademais, o Governo Brasileiro tem poderes para intervir 

na economia e, ocasionalmente, modificar sua política econômica, podendo adotar 

medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, remessas de capital e 

limites à importação, podendo afetar as atividades da Emissora. Mais informações 

acerca da influência de fatores macroeconômicos nas atividades da Emissora estão 

descritas na seção ''Fatores de Risco'', item 7 na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Efeitos da ação governamental nos negócios da Emissora  

A atividade desenvolvida pela Emissora está sujeita a regulamentação da CVM no que 

tange a ofertas públicas de certificados de recebíveis imobiliários e certificados de 

recebíveis do agronegócio. Eventuais alterações na regulamentação em vigor poderiam 

acarretar um aumento de custo das operações de securitização e consequentemente 

limitar o crescimento e/ou reduzir a competitividade dos produtos da Emissora.  

Contratos relevantes celebrados pela Emissora 

Salvo pela Escritura de Emissão de Debêntures e os instrumentos de garantia 

relacionados à Debênture e aquisição do controle da Cibrasec Companhia Brasileira de 

Securitização, não há contratos relevantes celebrados pelo emissor não diretamente 

relacionado com suas atividades operacionais, conforme informado no item 8.3 do 

Formulário de Referência da Emissora. 

Administração da Emissora 

A Emissora é administrada por um conselho de administração e por uma diretoria. 

Conselho de Administração 

O conselho de administração será composto por 3 (três) membros, eleitos e destituíveis 

a qualquer tempo por deliberação dos acionistas, por meio de Assembleia Geral.  

Além dos poderes estabelecidos em Lei, compete ao Conselho de Administração: I 

Fixação da orientação geral dos negócios e do planejamento estratégico da Companhia; 

II Eleição e Destituição dos Diretores da Companhia; III Manifestação prévia sobre o 

relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do 

exercício, bem como exame dos balancetes mensais; IV Proposta de criação de nova 

classe ou espécie de ações, bem como mudanças nas características das ações 

existentes; V Aprovação do orçamento anual e/ou quaisquer modificações; VI 
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Aprovação da contratação, destituição ou substituição de auditores independentes da 

Companhia; e VII Proposta do plano anual de negócios da Companhia ou sua 

modificação, a ser encaminhada à Assembleia Geral. 

Diretoria 

A diretoria será composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 07 (sete) membros 

eleitos pelo Conselho de Administração, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) 

Diretor de Relações com os Investidores; 01 (um) Diretor de Operações, 01 (um) Diretor 

de Gente e Inovação, 01 (um) Diretor de Tecnologia e 01 um) Diretor de Compliance, 

sendo permitido o acúmulo de funções pelos Diretores, salvo pelo Diretor de 

Compliance, que não poderá acumular funções.  

Os membros da Diretoria têm amplos poderes de gestão dos negócios sociais para a 

prática de todos os atos e realização de todas as operações que se relacionem com o 

objeto da Companhia, segundo as diretrizes e normas determinadas pelo Conselho de 

Administração, podendo contrair Empréstimos e financiamentos, adquirir, alienar e 

constituir ônus reais sobre bens e direitos da Companhia. Compete a Diretoria, o 

levantamento do balanço geral, das demonstrações de resultado e dos relatórios da 

administração, bem como a submissão de tais informações para manifestação e 

aprovação pela Assembleia Geral. 

Descrição do Capital Social e Principais Acionistas da Securitizadora 

Capital Social Total 

(Data base 31 de 

dezembro de 2021) 

[•] 

Acionistas com mais 

de 5% de Participação 

no Capital Social 

[•] 

Para maiores informações relativas ao capital social e principais acionistas da Emissora 

vide item 15 e 17 do Formulário de Referência da Emissora. 

Descrição do Patrimônio Líquido da Emissora 

O patrimônio líquido da Emissora em 31 de março de 2022 era de 12.139.000,00 (doze 

milhões, cento e trinta e nove mil reais). 

Ofertas Públicas Realizadas  

Em 02 de junho de 2022, a Securitizadora possuía 517 (quinhentas e dezessete) séries, 

ainda em circulação, com saldo devedor no valor total de R$ 41.786.335.782,00 

(quarenta e um bilhões e setecentos e oitenta e seis milhões e trezentos e trinta e cinco 

mil e setecentos e oitenta e dois reais.)  
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Em 02 de junho de 2022, a Securitizadora possuía 517 (quinhentas e dezessete) séries 

ativas da Securitizadora, ou seja, 100% (cem por cento), foram emitidas com instituição 

de regime fiduciário com constituição de patrimônio separado sobre os ativos que 

lastreiam suas emissões. Nenhuma das emissões da Securitizadora conta com 

coobrigação da Securitizadora. 

Na presente data, o volume de certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio 

emitido pela Emissora corresponde a R$ 41.786.335.782,00 (quarenta e um bilhões e 

setecentos e oitenta e seis milhões e trezentos e trinta e cinco mil e setecentos e oitenta 

e dois reais.). 

A Emissora não detém quaisquer patentes ou licenças e está em processo de registro 

de marca.  

Pendências Judiciais e Trabalhistas 

A descrição dos processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob 

sigilo, em que a Emissora ou suas controladas sejam parte, e considerados relevantes 

para os negócios da Emissora ou de suas controladas, constam do item 4.3 e seguintes 

do Formulário de Referência da Emissora, ressalvado, entretanto, que não há 

pendências judiciais e trabalhistas.  

Relacionamento com fornecedores e clientes 

Não há contratos relevantes celebrados pela Emissora. A Emissora contrata 

prestadores de serviço no âmbito da emissão de certificados de recebíveis do 

agronegócio. Além disso, entende-se por clientes os investidores que adquirem os 

certificados de recebíveis do agronegócio emitidos pela Emissora. O relacionamento da 

Emissora com os fornecedores e com os clientes é regido pelos documentos das 

respectivas emissões de certificados de recebíveis do agronegócio.  

Relação de dependência dos mercados nacionais e/ou estrangeiros 

A Emissora atualmente possui seus negócios concentrados no mercado nacional, pois 

não possui títulos emitidos no exterior, tendo, neste sentido, uma relação de 

dependência com o mercado nacional. 

Para maiores informações sobre a relação de dependência dos mercados nacionais 

e/ou estrangeiros vide itens 18.6 e 18.7 do Formulário de Referência da Emissora. 

Negócios com partes relacionadas 

Na data deste Prospecto, não existem negócios celebrados entre a Emissora e 

empresas ligadas ou partes relacionadas do grupo econômico da Devedora. 

Patentes, Marcas e Licenças 

A Emissora não detém quaisquer patentes ou licenças e está em processo de registro 

de marca. 
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Número de Funcionários e Política de Recursos Humanos 

Para maiores informações sobre o número de funcionários a política de recursos 

humanos vide o item 14 do Formulário de Referência da Emissora. 

Concorrentes 

A Emissora possui como principais concorrentes no mercado de créditos imobiliários e 

do agronegócio outras companhias securitizadoras, dentre esses se destacam: Octante 

Securitizadora S.A.; Opea Securitizadora S.A.; Eco Securitizadora de Direitos 

Creditórios do Agronegócio S.A.; True Securitizadora S.A. e a Gaia Agro Securitizadora 

S.A.  

Auditores Independentes responsáveis por auditar as demonstrações financeiras 

da Emissora nos 3 últimos exercícios sociais 

[•].  

Cinco principais fatores de risco da Emissora 

Os Fatores de Risco relativos à Emissora estão descritos no item ''Riscos Relacionados 

à Emissora'' da seção "Fatores de Risco" na página [•] deste Prospecto Preliminar, 

estando os cinco principais Fatores Risco replicados abaixo:  

Os incentivos fiscais para aquisição de CRI 

Mais recentemente, especificamente a partir de 2009, parcela relevante da nossa receita 

advém da venda de Certificados de Recebíveis Imobiliários às pessoas físicas, que são 

atraídos, em grande parte, pela isenção de Imposto de Renda concedida pela Lei 

12.024/2009, que pode sofrer alterações. Caso tal incentivo viesse a deixar de existir, a 

demanda de pessoas físicas por CRIs provavelmente diminuiria, ou estas passariam a 

exigir uma remuneração superior, de forma que o ganho advindo da receita de 

intermediação nas operações com tal público de investidores poderia ser reduzido. 

Risco relacionado a clientes da Emissora  

A Emissora é uma companhia securitizadora, constituída nos termos da Lei nº 14.430, 

conforme aplicável, de 20 de novembro de 1997, com objeto exclusivo de aquisição de 

créditos imobiliários para posterior securitização destes por meio da emissão de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e posterior colocação, inclusive por 

terceiros contratados, dos CRI junto aos mercados financeiro e de capitais. Desta forma, 

seus clientes são os investidores que adquirem os CRI emitidos. Portanto, não 

vislumbramos riscos relacionados aos clientes da Emissora.  

Regulamentação do mercado de CRIs 

A atividade que desenvolvemos está sujeita a regulamentação da CVM no que tange a 

ofertas públicas de Certificados de Recebíveis Imobiliários. Eventuais alterações na 

regulamentação em vigor poderiam acarretar um aumento de custo nas operações de 

securitização e consequentemente limitar o crescimento e/ou reduzir a competitividade 

dos produtos da Emissora. 
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Decisões judiciais sobre a Medida Provisória n.º 2.158‐35 podem comprometer o regime 

fiduciário sobre a série de CRl emitida 

A Medida Provisória nº 2.158‐35, em seu artigo 76, estabelece que "as normas que 

estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa 

física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, 

previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes 

são atribuídos." Em seu parágrafo único, prevê que "desta forma permanecem 

respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito 

passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de 

separação ou afetação.  

Caso prevaleça o entendimento previsto no dispositivo supra, os credores de débitos de 

natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista que a Emissora poderia vir a ter, estes 

poderiam concorrer com os titulares dos CRIs, sobre o produto de realização dos 

créditos imobiliários. Nesta hipótese, há a possibilidade de que os créditos imobiliários 

não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI, após o pagamento 

das obrigações da Emissora. 

Atuação Negligente e Insuficiência de Patrimônio da Emissora  

Nos termos da Lei nº 14.430, conforme aplicável, foi instituído regime fiduciário sobre 

os Créditos Imobiliários, a fim de lastrear a emissão dos CRI, com a consequente 

constituição do Patrimônio Separado. O patrimônio próprio da Emissora não será 

responsável pelos pagamentos devidos aos titulares de CRI, exceto na hipótese de 

descumprimento, pela Emissora, de disposição legal ou regulamentar, por negligência 

ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do Patrimônio Separado, 

conforme artigo 16, parágrafo segundo, da Lei nº 14.430, conforme aplicável. Nestas 

circunstâncias, a Emissora será responsável pelas perdas ocasionadas aos titulares de 

CRI, sendo que não há qualquer garantia de que a Emissora terá patrimônio suficiente 

para quitar suas obrigações perante os Titulares de CRI, o que poderá ocasionar perdas 

aos Titulares de CRI. O patrimônio líquido da Emissora, de R$12.139.000,00 (doze 

milhões, cento e trinta e nove mil reais), em 31 de março de 2022, é inferior ao Valor 

Total da Oferta, e não há garantias de que a Emissora disporá de recursos ou bens 

suficientes para efetuar pagamentos decorrentes da responsabilidade acima indicada
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INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA  

Coordenador Líder 

O Itaú BBA é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, constituída 

sob a forma de sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Bairro 

Itaim Bibi. 

O Itaú BBA é um banco de atacado brasileiro com ativos na ordem de R$ 1,0 trilhão e 

uma carteira de crédito no Brasil de R$ 285 bilhões, em dezembro de 2021. O banco 

faz parte do conglomerado Itaú Unibanco, sendo controlado diretamente pelo Itaú 

Unibanco Holding S.A. O Itaú BBA é a unidade responsável por operações comerciais 

com grandes empresas e pela atuação como Banco de Investimento. No Brasil, o Banco 

de Atacado atende aproximadamente 20 mil grupos empresariais e institucionais e está 

presente em 18 países (Cayman, Bahamas, Estados Unidos, México, Panamá, Uruguai, 

Colômbia, Peru, Paraguai, Argentina, Chile, Inglaterra, Portugal, Espanha, Alemanha, 

França e Suíça). 

A área de Investment Banking oferece assessoria a clientes corporativos e investidores 

na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda fixa, renda 

variável, além de fusões e aquisições. 

O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento do 

Brasil por instituições como Global Finance, Latin Finance e Euromoney. Em 2021, o 

Itaú BBA foi escolhido como o melhor agente de M&A da América Latina pela Global 

Finance. Em 2020 o Itaú BBA foi escolhido como Best Equity Bank na América Latina 

pela Global Finance e melhor departamento jurídico interno pelo Leaders League. Em 

2019 o Itaú BBA foi escolhido como melhor banco de cash management na América 

Latina segundo a Euromoney e top 3 nos mercados de Equity Capital Markets, Debt 

Capital Markets e fusões e aquisições por 11 anos consecutivos, segundo a ANBIMA. 

Em 2018, o Itaú BBA foi escolhido como o melhor banco de investimento do Brasil pela 

Latin Finance e líder nos mercados de Equity Capital Markets, Debt Capital Markets e 

fusões e aquisições pelo terceiro ano consecutivo, segundo a Dealogic. Em 2017 o Itaú 

BBA foi escolhido como o melhor banco de investimento da América Latina pela Global 

Finance. Em 2015, o Itaú BBA foi escolhido como o banco mais inovador da América 

Latina pela The Banker, além de também ter sido eleito como o melhor banco de 

investimento do Brasil pela Euromoney e da América Latina pela Global Finance. Em 

2014 o Itaú BBA foi escolhido como o Banco mais inovador da América Latina pela The 

Banker, além de eleito o melhor banco de investimento do Brasil e da América Latina 

pela Global Finance e melhor banco de investimento da América Latina pela Latin 

Finance. Em 2013, o Itaú BBA foi escolhido como melhor banco de investimento do 

Brasil e da América Latina pela Global Finance segmento de renda fixa, o Itaú BBA 

conta com equipe dedicada para prover aos clientes diversos produtos no mercado 

doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, commercial 

papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), 

certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e do agronegócio (CRA), fundos imobiliários 

(FII), fundos de investimento em infraestrutura (FIP-IE) e Fundo de Investimento nas 
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Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro). De acordo com o Ranking ANBIMA de 

Renda Fixa e Híbridos, o Itaú BBA tem apresentado posição de destaque no mercado 

doméstico, tendo ocupado o primeiro lugar no ranking de distribuição nos anos de 2004 

a 2011, a segunda colocação em 2012 e em 2013, primeiro lugar em 2014, segundo 

lugar em 2015 e em 2016 e a primeira colocação em 2017, 2018, 2019 e em 2020, 

mantendo participação de mercado de aproximadamente 20% a 30% na última década. 

Em 2021, o Itaú BBA também foi classificado em primeiro lugar no ranking de 

distribuição, tendo distribuído aproximadamente R$ 51,3 bilhões, com participação de 

mercado somando pouco mais de 25% de todo o volume distribuído.  

Dentre as emissões de debêntures coordenadas pelo Itaú BBA recentemente, 

destacam-se as ofertas de debêntures da CCR Dutra (R$ 1,0 bilhão), Sabesp (R$ 1,1 

bilhão e R$ 1,2 bilhão), Armac (R$ 1,0 bilhão), VLI (R$ 1,0 bilhão), Unidas (R$ 850 

milhões), Companhia de Locação das Américas (R$ 1,0 bilhão e R$ 1,1 bilhão), Vibra 

Energia (R$ 1,5 bilhão), Sul America (R$ 1,5 bilhão), CCR Autoban (R$ 1,4 bilhão), 

Copel G&T (R$ 1,5 bilhão), Vamos (R$ 2,0 bilhões), Autopista Litoral Sul (R$ 2,0 

bilhões), Hapvida (R$ 2,5 bilhões), Dasa (R$ 2,0 bilhões), Aegea (R$ 3,4 bilhões e R$ 

4,4 bilhões), Energisa (R$ 1,0 bilhão), Rumo Malha Paulista (R$ 1,3 bilhão), Holding do 

Araguaia (R$ 1,4 bilhão), Magazine Luiza (R$ 2,0 bilhões) Cromossomo (R$ 3,5 

bilhões), Itaúsa (R$ 2,5 bilhões), Cogna (R$ 900 milhões), Assai (R$ 1,6 bilhão), B3 (R$ 

3,0 bilhões), Hypera (R$ 1,0 bilhão), Comgas (R$ 1,0 bilhão), Cosan (R$ 1,7 bilhão), 

Iguá Saneamento (R$ 4,0 bilhões), Tim (R$ 1,6 bilhões), TOTVs (R$ 1,5 bilhão), Anima 

(R$ 2,5 bilhão), NTS (R$ 1,5 bilhão) Eletrobras (R$ 2,7 bilhões), Neoenergia (R$ 2,0 

bilhões) entre outras .  

Em operações de notas promissórias recentemente coordenadas pelo Banco Itaú BBA, 

destacam-se as operações de AES Brasil (R$ 650 milhões), Novo Horizon (R$ 500 

milhões), CCR (R$ 2,3 bilhões), MRS (R$ 500 milhões), EDP (R$ 350 milhões), Assai 

(R$ 2,5 bilhões), Holding do Araguaia (R$ 1,4 bilhão), CBD (R$ 500 milhões), Havan 

(R$ 500 milhões), Magazine Luiza (R$ 1,5 bilhão), Unipar (R$ 200 milhões), Rio Energy 

R$ 355 milhões, Cromossomo Participações (R$ 400 milhões), Movida (R$ 400 milhões) 

Dasa (R$ 500 milhões), Natura (R$ 750 milhões), Ambev (R$ 850 milhões), Ecorodovias 

(R$ 1,2 bilhão), Patria (R$ 1,0 bilhão), Rede D’Or (R$ 800 milhões), Enel (R$ 3,0 

bilhões), Cemig (R$ 1,7 bilhão e R$ 1,4 bilhão), EDP (R$ 300 milhões), Americanas S.A. 

(R$ 190 milhões), Atacadão (R$ 750 milhões), Prime (R$ 260 milhões), Elektro (R$ 350 

milhões), Arteris (R$ 650 milhões), Localiza (R$ 650 milhões), entre outras. 

Destacam-se ainda as operações de FIDC do Banco Volkswagen (R$ 1,0 bilhão), RED 

(R$ 400 milhões), Banco Votorantim (R$ 2,4 bihões), Cloudwalk (R$ 291 milhões e R$ 

950 milhões), Verdcard (R$ 300 milhões), Movile Pay (180 milhões), Listo (R$ 400 

milhões), Pravaler (R$ 130 milhões, R$ R$ 133 milhões, R$ 500 milhões. R$ 137 

milhões, R$ 86 milhões, R$ 126 milhões e R$ 315 milhões), Zoop (R$ 200 milhões), 

Stone (R$ 2,1 bilhões, R$ 580 milhões, R$1,6 bilhão, R$700 milhões e R$360 milhões), 

Braskem (R$ 400 milhões e 588 milhões), Blu (R$ 200 milhões), Eletrobras (R$ 3,7 

bilhões), Sabemi, (R$ 539 milhões, e R$ 254 milhões, R$ 431 milhões, R$ 318 milhões 

e R$ 254 milhões), Geru (R$ 240 milhões), Banco RCI (R$ 456 milhões), Renner (R$ 

420 milhões), Light (R$1,4 bilhão), entre outros. 
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Em operações de CRI, destaque para os de Assai (R$ 1,5 bilhão), Blue Macaw (R$ 1,2 

bilhão) MRV (R$ 240 milhões), Rede D’Or (R$ 1,5 bilhão), JHSF (R$ 260 milhões), MRV 

(R$ 400 milhões), Setin (R$ 75 milhões), Northwest/Rede D’Or (R$ 551 milhões), Cyrela 

(R$601 milhões), São Carlos (R$ 150 milhões) Aliansce Shopping Centers (R$ 180 

milhões), Multiplan (R$300 milhões), BR Malls (R$ 225 e R$ 403 milhões), Direcional 

Engenharia (R$ 101 milhões) e Ambev (R$ 68 milhões), Multiplan (R$ 300 milhões), 

Aliansce (R$ 180 milhões), Multiplan (R$ 300 milhões), Iguatemi (R$ 280 milhões), HSI 

(R$ 161 milhões), Sumaúma (R$ 180 milhões), Localiza (R$ 370 milhões), RaiaDrogasil 

(R$ 250 milhões), entre outros. 

No mercado de CRA destaques recentes incluem os CRA da Braskem (R$ 720 milhões), 

Açucareira Quatá (R$ 400 milhões), Petrobras Distribuidora (R$ 800 milhões) Tanac (R$ 

195 milhões), GDM (R$ 221 milhões), Unidas (R$ 200 milhões), Mantiqueira (R$ 230 

milhões), Marfrig (R$ 1,2 bilhão), BRF (R$ 1,0 bilhão), Minerva (R$ 1,6 bilhão), M Dias 

Branco (R$ 812 milhões), Usina Cocal (R$ 480 milhões), SLC (R$ 400 milhões), Vamos 

(R$ 400 milhões), Raízen (R$ 239 milhões), Klabin (R$ 966 milhões), Zilor (R$ 600 

milhões), Fibria (R$1,25 bilhão, R$ 941 milhões), Suzano (R$ 675 milhões), Klabin (R$ 

1 bilhão e R$ 600 milhões), VLI Multimodal (R$260 milhões), São Martinho (R$ 506 

milhões), Ultra (R$1 bilhão), Camil (R$ 600 milhões), Solar (R$ 657 milhões), Ultra (R$ 

970 milhões), Raízen (R$ 1 bilhão e R$ 900 milhões), entre outros. 

BTG Pactual 

O BTG Pactual é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central 

do Brasil, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital aberto, com 

escritório na Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, Botafogo, 

CEP 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0001-

45, e filial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, n.º 3.477, 10º a 15º andares, Pátio Victor Malzoni, Itaim Bibi, CEP: 04538-133, 

inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 30.306.294/0002-26. 

O BTG Pactual foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores 

mobiliários. Nos 13 (treze) anos seguintes, a empresa expandiu-se consideravelmente, 

com foco nas áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões & 

aquisições, wealth management, asset management e sales and trading (vendas e 

negociações). 

Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A., 

associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual 

S.A. foi adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. Em dezembro 

de 2010, o Banco emitiu US$ 1,8 bilhão em capital para um consórcio de respeitados 

investidores e sócios, representando 18,65% (dezoito inteiros e sessenta e cinco 

centésimos por cento) do BTG Pactual. 

Nos anos 2011 e 2012, o BTG Pactual adquiriu uma participação de 37,64% (trinta e 

sete inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) no Banco Pan Americano, bem 

como adquiriu as corretoras Celfin, no Chile, que também opera no Peru e na Colômbia 

e a Bolsa y Renta, na Colômbia, fazendo-se mais presente na América Latina. 
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A área de Debt Capital Markets (DCM) do BTG Pactual é uma área relevante para o 

banco. Assessorou instituições públicas e privadas nos mercados de capitais de renda 

fixa, nos diferentes mercados locais onde o BTG Pactual atua, através da emissão de 

debêntures, notas promissórias, certificados de recebíveis imobiliários, fundos de 

investimentos imobiliários ou fundos de investimento em direitos creditórios. DCM 

também atua no mercado internacional, através da emissão de bonds. Além disso, DCM 

auxilia empresas em processo de renegociação de termos e condições de dívidas em 

ambos os mercados. 

O DCM do BTG Pactual possui um modelo de negócios diferenciado, com plataforma 

integrada com outras áreas do banco. Cobre desde o processo de estruturação e 

investor education, até o comprometimento do BTG Pactual em atuar como formador de 

mercado no mercado secundário das transações. Serviços estes com forte suporte das 

áreas de Research de Renda Fixa (líder segundo a revista Institutional Investor) e de 

Sales & Trading localizadas em Nova Iorque, Londres, Hong Kong, Santiago e São 

Paulo. 

Em 2015, o BTG Pactual participou de 36 (trinta e seis) operações, totalizando um 

volume de R$3,9 bilhões distribuídos no mercado local, ocupando a 3ª posição no 

ranking de distribuição consolidado da ANBIMA e 2º lugar no ranking de distribuição de 

longo prazo com 12,8% e 16,5% do market share, respectivamente. Neste ano, 

destacamos as operações de Cielo (R$ 4,6 bilhões), Ecorodovias Infraestrutura (R$600 

milhões), DASA (R$400 milhões), EDP (R$ 892 milhões), AES Tietê (R$ 594 milhões) 

e o CRI da 108ª Emissão da RB Capital lastreado em créditos imobiliários devidos por 

e garantidos por empresas do grupo Iguatemi.  

Em 2016, o BTG Pactual distribuiu o volume de R$1,9 bilhões em 28 (vinte e oito) 

operações. Destacam-se nesse período a emissão de debêntures de infraestrutura da 

TCP-Terminal de Contêiners de Paranaguá, no volume de R$590 milhões, da EDP, no 

volume de R$250 milhões, e da CTEEP, no volume de R$148 milhões, as Notas 

Promissórias de Eletrosul e Energia dos Ventos, no montante de R$250 milhões e 

R$100 milhões, respectivamente, e o CRI lastreado em créditos imobiliários da Iguatemi, 

no volume de R$275 milhões. 

Em 2017, o BTG Pactual classificou-se na 3ª posição em volume no ranking de renda 

fixa de longo prazo, com R$1,8 bilhões distribuídos em 14 operações. Destacamos a 

participação como coordenador único na Oferta de FIDC da Eletrosul no volume de 

R$690 milhões, das Debêntures de Triangulo do Sol e MRV, no volume de R$110 

milhões e R$750 milhões, respectivamente, e das Debêntures de Infraestrutura de 

Energia dos Ventos e Transmissora Sul Litorânea no volume de R$100 milhões e R$150 

milhões, respectivamente.  

Em 2018, o BTG Pactual classificou-se na 3ª posição em volume de renda fixa de longo 

prazo, com R$7,2 bilhões distribuídos em 30 operações. Destacam-se, nesse período, 

a emissão de debêntures de infraestrutura da Pirapora Solar Holding no volume de 

R$220 milhões, a emissão de duas debêntures da Americanas S.A., como coordenador 

líder, no volume de R$1 bilhão cada, a Oferta de FIDC da Lojas Quero-Quero, também 

como coordenador único, no volume de R$ 300 milhões, a emissão de Debêntures da 
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Intervias, no volume de R$800 milhões, a emissão de Debêntures da Iguatemi, como 

coordenador único, no volume de R$395 milhões, a emissão de Debêntures da Celeo 

Redes Transmissão, como coordenador líder, no volume de R$565 milhões e a emissão 

de Debêntures da Movida, como coordenador único, no volume de R$ 600 milhões. 

Em 2019, o BTG Pactual atuou como coordenador em 54 operações de renda fixa 

distribuindo um volume de R$ 14,7 bilhões. Destacam-se, nesse período, a emissão de 

debêntures de infraestrutura da Rota das Bandeiras no volume de R$2,2 bilhões, da 

Rumo no volume de R$1,1 bilhões, a emissão de debêntures de Regis Bittencourt no 

volume de R$1,7bilhões, as debêntures de Natura no volume de R$1,57 bilhões e o FIP 

de infraestrutura de PERFIN APOLLO no volume de R$1,4 bilhões. Destaca-se que o 

BTG Pactual exerceu a função de Coordenador Líder em aproximadamente 80% das 

transações coordenadas nos últimos 24 meses. 

Em 2020, o BTG Pactual classificou-se na 2ª posição em volume de renda fixa 

distribuído no mercado e em 3ª posição em originação de renda fixa em termos de 

volume. Atuou como coordenador em 59 operações, estruturando um volume total de 

R$ 22,6 bilhões. Destacam-se, nesse período a emissão de debêntures da Aegea (R$ 

305 milhões), da Sabesp (R$ 1,45 bilhões), da Rumo (R$800 milhões), da Americanas 

S.A. (R$ 500 milhões), emissão de CRAs lastreados em recebíveis da Minerva (R$ 600 

milhões), CRAs lastreados em recebíveis da Vamos Locação (R$ 500 milhões), da 

Ecorodovias Concessões e Serviços (R$ 1 bilhão), da Paranaguá Saneamento (R$ 259 

milhões), da Usina Termoelétrica Pampa Sul via ICVM 400 (R$ 582 milhões) e via 476 

(R$ 340 milhões), do FIP de infraestrutura Proton Energy (R$ 470,4 milhões), das 

debêntures de infraestrutura via ICVM 400 (R$ 948 milhões), da B3 (R$ 3,55 bilhões), 

das debêntures da AETE do grupo Alupar (R$ 130 milhões), do FIP de infraestrutura 

Dividendos (R$ 826,9 milhões), das debêntures da CCR (R$ 960 milhões), das 

debêntures da CTEEP (R$ 1,6 bilhões). Destaca-se que o BTG Pactual exerceu a 

função de Coordenador Líder em aproximadamente 75% das transações coordenadas 

nos últimos 12 meses.  

Em 05 de abril de 2021, o BTG Pactual, em continuidade ao comunicado ao mercado 

divulgado em 26 de outubro de 2020, comunicou ao mercado e seus acionistas que 

concluiu a aquisição de 100% (cem por cento) do capital social da Necton Investimentos 

S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities. 

No ano de 2021, o BTG Pactual se posicionou em 2º lugar no ranking ANBIMA de 

distribuição consolidado e em 3º lugar no ranking ANBIMA de originação de renda fixa, 

tendo distribuído aproximadamente R$ 22,2 bilhões e originado aprox. R$ 40,5 bilhões 

no mercado local. Dentre as principais transações executadas, o BTG Pactual atuou 

como Coordenador Líder nas Debêntures da Concessionária da Rodovia MS 306 

(R$315 milhões), nas Debêntures da Ômega Geração (R$ 1,05 bilhão), nas Debêntures 

da Renner (R$ 1 bilhão), nas Debêntures de Corsan (R$ 600 milhões), nas Debêntures 

da Litoral Sul (R$ 550 milhões), nas Debêntures da Celeo Redes Expansões (R$ 137 

milhões) e nas Debêntures da Unifique Telecom (R$ 100 milhões), na emissão de CRAs 

da Tereos (R$ 300 milhões), na emissão de Debentures da TAESA (R$ 750 milhões) 

como Coordenador Líder, emissão de CRI lastreados em recebíveis da GAZIT Malls 

como Coordenador Único (R$ 650 milhões), na emissão de CRA lastreados em 
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recebíveis da JSL (R$ 500 milhões), na emissão de debentures da Eletrobras (R$ 2,7 

bilhões), na emissão de CRA lastreados em recebíveis da Minerva (R$ 1,6 bilhões) 

como Coordenador Líder), na emissão de debentures da Manaus Transmissora de 

Energia S.A. (R$ 750 milhões), da emissão de debentures da Companhia de 

Distribuição Brasileira (GPA) (R$ 1,5 bilhões), como Coordenador Líder na emissão de 

debêntures da Concessionária Rota das Bandeiras (R$600 milhões), como 

Coordenador Líder na emissão de debêntures da TAESA (R$ 750 milhões), como 

Coordenador na emissão de debêntures da C&A Modas S.A. (R$500 milhões), 

Coordenador na emissão de debêntures da Centauro (R$ 300 milhões), como 

Coordenador Líder na emissão de debêntures da Vamos Locação de Caminhões, 

Máquinas e Equipamentos S.A. (R$ 1 bilhão), Coordenador Líder na emissão de Letras 

Financeiras pelo Banco Pan S.A. (R$ 750 milhões), Coordenador Líder na emissão de 

debêntures da Via Oeste S.A. (R$ 450 milhões), Coordenador da emissão de 

debêntures da Eletrobras (R$ 2,7 bilhões), Coordenador na emissão de debêntures da 

Light Serviços de Eletricidade S.A. (R$ 916 milhões), Coordenador Líder na emissão de 

debêntures da Xingu Rio Transmissão de Energia S.A. (R$ 1,1 bilhão), Coordenador na 

emissão de debêntures da Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. (R$ 400 milhões), na 

emissão de debêntures da Rumo S.A. via ICVM 400 (R$ 1,043 bilhões), como 

Coordenador Líder na emissão de CRA lastrados em recebíveis da Usina Jacarezinho 

(R$ 80 milhões), Coordenador Líder na emissão de debêntures da Anemus Wind 

Holding S.A. (R$ 475 milhões), na emissão de debêntures da GNA (R$ 1,8 bilhões), na 

emissão de debêntures da CSN Mineração (R$ 1 bilhão), na emissão de CRA lastreados 

em recebíveis e debêntures da Eldorado Brasil e Celulose S.A. (R$ 500 milhões e R$ 

700 milhões, respectivamente), da emissão de debêntures da Engie Brasil Energia S.A. 

(R$ 400 milhões), na emissão de CRI lastrados em recebíveis da Almeida JR (R$ 192 

milhões), na emissão de CRA via ICVM 400 da Caramuru (R$ 300 milhões), como 

Coordenador da emissão de debêntures da Holding do Araguaia S.A. (R$ 1,4 bilhões), 

como Coordenador Líder na emissão de debêntures da Vamos Locação (R$ 1,0 

bilhões), da emissão de debêntures da Concessionária Via Oeste (R$ 450 milhões), da 

emissão de debêntures da Aura Minerals (R$ 400 milhões), da emissão de debêntures 

da RGE Sul – grupo CPFL – (R$ 603 milhões), como Coordenador da emissão de 

debêntures da Magazine Luiza (R$ 1,5 bilhão), da emissão de debêntures da Athena 

Saúde (R$ 1 bilhão) e da emissão de debêntures da Multiplan (R$ 450 milhões) e, como 

Coordenador Líder na emissão de debêntures da Contour Global (R$ 610 milhões), 

como Coordenador Líder na emissão de debêntures e de CRAs lastreados em 

recebíveis da Eldorado Brasil Celulose S.A. (R$ 700 milhões e R$ 500 milhões, 

respectivamente), como como Coordenador Líder na oferta de debêntures de Hapvida 

(R$ 2,5 bilhões), como Coordenador na emissão de CRIs lastreados em recebíveis da 

LOG CP (R$ 450 milhões), como Coordenador Líder na emissão de debêntures da 

Smartfit (R$ 1,06 bilhão), como Coordenador na emissão de debêntures do Hospital 

Mater Dei (R$ 700 milhões), como Coordenador Líder na oferta de debêntures da DASA 

(R$ 2,0 bilhões), como Coordenador Líder na emissão de debêntures da Camil 

Alimentos (R$ 600 milhões), como Coordenador na emissão de CRAs lastreados em 

recebíveis da Braskem (R$ 700 milhões), como Coordenador na emissão de CRAs 

lastreados em recebíveis agrícolas da Cereal (R$ 300 milhões), como Coordenador 
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Líder na emissão de notas promissórias da CCR S.A. (R$ 2,3 bilhões) e Coordenador 

Líder na emissão de debêntures da Desktop (R$ 350 milhões). 

No ano de 2022, o BTG Pactual se posicionou em 4º lugar no ranking ANBIMA de 

distribuição consolidado e em 4º lugar no ranking ANBIMA de originação de renda fixa, 

tendo distribuído aproximadamente R$1,8 bilhão e originado aprox. R$ 4,8 bilhões no 

mercado local. Dentre as principais transações executadas, o BTG Pactual atuou como 

Coordenador Líder na emissão de debêntures da Ambipar Participações e 

Empreendimentos (R$ 750 milhões), como Coordenador Líder na emissão de CRIs 

lastreado em recebíveis da Vinci Partners/Globo Comunicação e Participações (R$ 340 

milhões), como Coordenador na emissão de debêntures da TAESA (R$ 800 milhões), 

como Coordenador Líder na emissão de debêntures da State Grid Brazil Holding (R$ 

235 milhões), como Coordenador nas emissões de debêntures (R$ 500 milhões) e de 

CRAs lastreados em recebíveis da Marfrig Global Foods (R$ 1,5 bilhão), como 

Coordenador Líder na emissão de debêntures de infraestrutura da IP Sul 

Concessionária de Iluminação Pública (R$ 80 milhões), como Coordenador Líder na 

emissão de debêntures da CCR S.A. (R$ 1,7 bilhão), como Coordenador Líder na 

emissão de debêntures de infraestrutura da CCR S.A. (R$ 1,716 bilhão), como 

Coordenador Líder na emissão de debêntures da Eurofarma Laboratórios (R$ 1 bilhão), 

como Coordenador na emissão de CRIs lastreado em recebíveis da MRV Engenharia e 

Participações (R$ 700 milhões), como Coordenador Líder na emissão de CRAs via 

ICVM 400 lastreado em recebíveis do Madero Indústria e Comércio (R$ 500 milhões), 

como Coordenador Líder na emissão de CRAs via ICVM 400 lastreado em recebíveis 

da FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis (R$ 1,015 bilhão), como Coordenador 

Líder na emissão de CRAs via ICVM 400 lastreado em recebíveis da Neomille (Usina 

Cerradinho) (R$ 600 milhões), como Coordenador na emissão de CRIs lastreado em 

recebíveis da Log Commercial Proprieties e Participações (R$ 300 milhões), como 

Coordenador Líder na emissão de CRAs via ICVM 400 lastreado em recebíveis da 

Havan (~R$ 550 milhões), como Coordenador Líder na emissão de debêntures da Elfa 

Medicamentos (R$ 700 milhões), como Coordenador Líder na emissão de debêntures 

de infraestrutura de Hélio Valgas Solar Participações (R$ 1,287 bilhão), como 

Coordenador Líder na emissão de Letras Financeiras do Banco Pan (R$ 804,5 milhões), 

como Coordenador na emissão de debêntures do Grupo SBF (R$ 400 milhões), como 

Coordenador na emissão de debêntures da Iochpe-Maxion (R$ 750 milhões), como 

Coordenador Líder na emissão de CRAs lastreado em recebíveis da Hortus Comércio 

de Alimentos (R$ 200 milhões), como Coordenador na emissão de debêntures da Cosan 

(R$ 1,5 bilhão), como Coordenador na emissão de CRIs lastreado em recebíveis da 

Companhia do Metropolitano de São Paulo (R$ 400 milhões), como Coordenador na 

emissão de Letras Financeiras do Banco Daycoval (R$ 1 bilhão), como Coordenador na 

emissão de debêntures da BRK Ambiental Participações (R$ 1,6 bilhão), como 

Coordenador Líder na emissão de CRAs lastreado em recebíveis da FS Agrisolutions 

Indústria de Biocombustíveis (R$ 750 milhões), como Coordenador Líder na emissão de 

debêntures da Kora Saúde (R$ 700 milhões), como Coordenador Líder na emissão de 

debêntures de infraestrutura da RDVE Subholding (R$ 429,7 milhões), como 

Coordenador na emissão de CRAs via ICVM 400 lastreado em recebíveis da Vamos 

Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos (R$ 600 milhões), como 

Coordenador Líder na emissão de debêntures de infraestrutura da Energisa (R$ 750 
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milhões), como Coordenador Líder na emissão de debêntures de infraestrutura da 

Energisa Mato Grosso (R$ 260 milhões), como Coordenador Líder na emissão de 

debêntures da Aegea Saneamento e Participações (R$ 2,78 bilhões), como 

Coordenador Líder na emissão de CRAs lastreado em recebíveis da Nardini 

Agroindustrial (R$ 200 milhões). 

UBS BB 

O UBS BB foi constituído em 2020 por meio da combinação das operações de banco 

de investimento do UBS e do Banco do Brasil, incluindo, entre outras, atividades de 

mercado de capitais de renda fixa e variável, fusões e aquisições, além da corretora 

institucional. Essa parceria abrange o Brasil, assim como outros países da América 

Latina, incluindo Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.  

Essa combinação de forças cria um banco de investimento único, oferecendo para 

nossos clientes o alcance e o conhecimento global do UBS, research de primeira linha, 

plataforma de análise de dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em todos 

os principais mercados mundiais e uma das maiores corretoras institucionais do Brasil, 

e o melhor da rede de relacionamento do Banco do Brasil, com abrangência nacional e 

forte conhecimento dos clientes, principalmente em Corporate Banking. O Banco do 

Brasil também traz uma posição de liderança em mercados de capitais de dívida e 

histórico comprovado de operações de ECM, project finance e M&A no país, além de 

contar com uma capacidade competitiva na distribuição para o varejo.  

O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurich na Suíça e 

conta com escritórios espalhados nos maiores centros financeiros globais onde 

emprega mais de 73.000 (setenta e três mil) funcionários. O sucesso do UBS baseia-se 

em seu modelo de negócio diversificado, composto pelas áreas de: Wealth 

Management, Investment Bank, Personal & Corporate Banking e Asset Management, e 

detém mais de US$3,2 trilhões em ativos sob gestão e uma cadeia de relacionamento 

em mais de 50 países.  

Esse modelo que vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, 

com o UBS tendo recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido 

reconhecido em 2021, como “Global Investment Bank of the Year for Equity Raising” 

pelo The Banker e em 2019, pelo terceiro ano consecutivo, “Best M&A Bank” pela Global 

Finance. O UBS também foi nomeado “Most innovative Investment Bank for IPOs and 

equity raisings” nos anos de 2019 e 2018 e, em 2016, “Most Innovative Bank for M&A” 

pela The Banker, além de ter sido premiado em janeiro de 2021 com “Restructuring Deal 

of the year”, “Initial Public Offering Deal of the Year” e “Corporate Liability Management 

of the Year” pela Latin Finance referente ao ano de 2020. Em 2021 o UBS foi nomeado 

como “Best Bank for FX” em sete categorias diferentes, incluindo “Best Bank for 

EEMEA”, “Best Bank for USD/CHF” e “Best Bank for GBP/USD”. Ainda, em 2021, UBS 

também foi premiado como “#1 Equity Raising” nos Investment Banking Awards 2021 – 

The Banker e “Equity Derivatives House of the Year” nos Global Derivatives Awards 

2021 - GlobalCapital. 
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Além disso, recebeu o primeiro lugar na categoria “Bank of the Year” como parte dos 

Prêmios IFR em 2015, considerado um dos prêmios mais prestigiados da indústria 

global de mercados de capitais. Em 2020, ganhamos o prêmio da Latin Finance como 

Cross-Border M&A Deal of the Year na compra da Avon pela Natura. Outras plataformas 

do UBS também têm se destacado, como a de Private Banking que foi reconhecida pelo 

sexto ano consecutivo como "Best Global Private Bank" pela Euromoney em 2021. 

O Banco do Brasil, com 49,99% das ações, em seus mais de 213 anos de existência, 

acumulou experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do 

Brasil e tornando-se parte integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma 

das mais conhecidas no país, sendo reconhecido como “Banco Mais Sustentável do 

Mundo” em 2021 e 2022 pela Corporate Knights, Banco Mais Sustentável da América 

do Sul em 2021 pela cfi.co, “Melhor Banco no Brasil” em 2020 pela Euromoney, “Banco 

do Ano” na América Latina em 2019 pela The Banker e “Banco Mais Inovador da 

América Latina” em 2019 e 2020 pela Global Finance. 

Ao final do 1º trimestre de 2022, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$2,0 

trilhões de ativos totais e presença em 96,8% dos municípios brasileiros, resultado do 

envolvimento de 86,4 mil funcionários, distribuídos entre 3.985 (três mil, novecentos e 

oitenta e cinco) agências em 13 (treze) países diferentes.  

No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve 

forte atuação em fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações 

como: a aquisição do Éxito pelo Grupo Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura 

&Co, a aquisição da The Body Shop pela Natura, aquisição da Vale Fertilizantes pela 

Mosaic, fusão entre a BM&Fbovespa e Cetip, aquisição de participação pela Salic na 

Minerva Foods, o fechamento de capital da Souza Cruz, a aquisição da Reserva pela 

Arezzo e a aquisição da Farmax pela Vinci Partners.  

Desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em 

diversas ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, 

Terrafina, Senior Solution, Bioserv, Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, 

Fibra Uno, Avianca Holdings, Volaris, Grupo Financiero Inbursa, Oi, Ourofino Saúde 

Animal, OHL México, Santander México, Volaris, Via Varejo, Unifin Financiera, Grupo 

Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul Linhas Aéreas, CCR, Lojas 

Americanas, Magazine Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame Intermedica, Arco 

Platform, Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros, Centauro, Neoenergia, 

Banco Inter, Movida, Afya, XP Inc., Vasta Platform, Quero, D1000, Estapar, Moura 

Dubeux, Minerva Foods, Marfrig, Marisa, Pague Menos, CSN Cimentos, Caixa 

Seguridade, GetNinjas, Dotz, d.local, 3tentos, Desktop, Multilaser, Brisanet, 

Oncoclínicas e Nubank, entre outros. 

Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, no 1° trimestre de 2022, 

mais de 25 (vinte e cinco) emissões, se colocando em março na 3ª posição do Ranking 

ANBIMA de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 2022.  

A parceria estratégica também conta com a maior corretora institucional do país em 

volume de transações na B3 em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 
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Banco Safra 

O Grupo J. Safra, reconhecido conglomerado bancário e de private banking, possui mais 

de 175 anos de tradição em serviços financeiros e presença em mais de 20 países, com 

atividades nos EUA, Europa, Oriente Médio, Ásia, América Latina e Caribe. Entre as 

empresas financeiras incluídas no Grupo estão o Banco Safra S.A., Banco J. Safra S.A., 

o Safra National Bank of New York e o J. Safra Sarasin Holding. Em março de 2021, o 

Grupo J. Safra possuía, em valores agregados, gestão de recursos de terceiros no 

montante de R$1,8 trilhão.  

O Banco Safra S.A. atua como banco múltiplo e figura como o quarto maior banco 

privado por total de ativos, segundo ranking Valor 1000 divulgado em 2019 (por ativos 

totais). Em março de 2021, a gestão de recursos de terceiros totalizava R$315,6 bilhões 

e a carteira de crédito expandida somava R$128,1 bilhões.  

Fusões e Aquisições: atua na assessoria junto à empresas e fundos em processos de 

venda – parcial ou integral – e aquisições, tendo conduzido relevantes operações tais 

como a venda da Lotten Eyes para a Amil (2016), assessoria exclusiva na venda da 

Alesat para Glencore (2018), assessoria exclusiva na venda de 39 lojas do Grupo Pão 

de Açúcar para a gestora TRX (2020), assessoria exclusiva na venda do Hospital Leforte 

para a Dasa (2020), assim como assessoria exclusiva na venda da BrScan para Serasa 

Experian (2021), assessoria exclusiva da venda da Vindi para a Locaweb (2021), 

assessoria da Petro Rio na compra de participação da BP no campo de Wahoo (2021), 

assessoria exclusiva da Daviso na venda para a Viveo (2021) e assessoria exclusiva da 

Safra Corretora na compra do Credit Agricole Brasil (2021). 

Fundos de Investimento Imobiliário: assessorou no lançamento de Fundos de 

Investimento Imobiliários (FIIs) da BlueMacaw (2019), Autonomy (2020), VBI (2020), 

Mogno (2020), Pátria (2020), J. Safra (2020), Tishman Speyer (2021) e RBR (2021), 

como também dos Fundos de Investimento em Participações de Infraestrutura (FIP-IE) 

do BTG Pactual (2020) e da Perfin (2020). 

Private Banking: oferece assessoria financeira e patrimonial aos seus clientes e 

familiares, combinando soluções personalizadas com gerenciamento de riscos, 

alocação especializada de ativos e confidencialidade.  

Asset Management: atuante desde 1980 na gestão de recursos de terceiros através de 

carteiras administradas e fundos de investimento, com oferta de variedade de produtos 

aos diversos segmentos de clientes. Em março de 2021, possuía aproximadamente 

R$105,3 bilhões de ativos sob gestão. 

Sales & Trading: criada em 1967, a Safra Corretora atua nos mercados de ações, 

opções, índice de ações, dólar e DI, além de possuir equipe de pesquisa “Research”. 

Esta equipe é responsável pelo acompanhamento e produção de relatórios 

macroeconômicos e setoriais, incluindo a cobertura dos setores de Construção Civil, 

Bancos, Mineração, Siderurgia, Consumo, dentre outros.  

Renda Fixa: atua na originação, execução e distribuição de financiamentos estruturados 

e títulos de dívidas no mercado doméstico e internacional, incluindo bonds, CCB, CRA, 
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CRI, debêntures, FIDC, notas promissórias, dentre outros, configurando entres os 

líderes deste mercado. Durante o primeiro semestre de 2021,destacamos a participação 

do Banco Safra como coordenador nas ofertas do Bond de Marfrig, Debêntures da EDP 

São Paulo, CRI da Votorantim Cimentos., Debêntures da Corsan, CRA da Colombo 

Agroindústria, Debêntures da Equatorial Transmissão, Debêntures da Camil Alimentos, 

Debêntures da Celesc Distribuição, Debêntures da Via Varejo, CRI da Rede D’or, Bond 

da Gol, Debêntures da B3, CRA da Copersucar, Debêntures da C&A, Debêntures da 

Sendas Distribuidora, Bond da Petro Rio, Bond da CSN e o Bond da Azul. 

Mercado de Capitais (Renda Variável): em 2020, os principais destaques do Banco 

Safra foram a participação nas ofertas subsequente de ações (Follow-On) de Via Varejo, 

Lojas Americanas e Rumo, totalizando R$18,7 bilhões, assim como a participações nas 

ofertas públicas iniciais (IPOs) de Aura Minerals, Aeris, Melnick, Grupo Mateus e Rede 

D’Or São Luiz, totalizando R$18,2 bilhões. Em 2021, o Banco Safra teve participação 

na oferta subsequentes de ações de Petro Rio e o re-IPO da Dasa, totalizando R$5,7 

bilhões movimentados, e nas ofertas públicas iniciais (IPOs) de CSN Mineração, Mater 

Dei e Petro Reconcavo, bem como no spin-off e listagem do Assaí, totalizando R$7,6 

bilhões. 

XP 

O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e de serviços financeiros, 

que tem por missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das 

pessoas.  

A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, 

Brasil, como um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em 

investimentos em bolsa de valores e oferecendo educação financeira para os 

investidores, vindo a tornar-se uma corretora de valores em 2007.  

Com o propósito de oferecer educação e de melhorar a vida das pessoas por meio de 

investimentos independentes dos grandes bancos, a XP vivenciou uma rápida 

expansão. 

Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%. 

Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta 

inicial de ações na Nasdaq, sendo avaliada em mais de R$78 bilhões à época.  

O Grupo XP tem as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui 

serviços de corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e 

jurídica, coordenação e estruturação de ofertas públicas e, além disso, possui uma 

plataforma de distribuição de fundos independentes com mais de 590 fundos de 150 

gestores; (ii) asset management, com mais de R$40 bilhões de reais sob gestão, e que 

via XP Asset Management oferece fundos de investimentos em renda fixa, renda 

variável e fundos de investimentos imobiliários; e (iii) mercado de capitais, engloba um 

portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura de capital e 

assessoria financeira. Além da marca ''XP'' (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém 

as marcas ''Rico'' (www.rico.com.vc) e ''Clear'' (www.clear.com.br).  
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Em 9 de novembro de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.645.000 clientes ativos 

e mais de 7.000 Agentes Autônomos em sua rede, totalizando R$563 bilhões de ativos 

sob custódia, e com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Nova Iorque, 

Londres e Genebra.  

Atividade de Mercado de Capitais da XP 

A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes 

corporativos e investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma 

equipe altamente experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local 

(Debêntures, Debêntures de Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida 

Internacional (Bonds), Securitização, Equity Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, 

Project Finance e Development Finance.  

No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando 

o primeiro lugar no Ranking Anbima de Distribuição de Fundo de Investimento 

Imobiliário, tendo coordenado 32 ofertas que totalizaram R$ 10,2 bilhões em volume 

distribuído, representando 59,1% de participação nesse segmento até novembro 2020. 

Ainda no Ranking Anbima Distribuição de Renda Fixa, detém a 1ª colocação nas 

emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de CRI. Na visão consolidada que 

engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está classificada em 2º 

lugar, tendo distribuído R$ 2,7 bilhões em 24 operações no período. 

Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas 

primárias e secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito 

global com o apoio de uma equipe de equity sales presente na América do Norte, 

América Latina e Europa e de uma equipe de equity research que cobre mais de 45 

empresas de diversos setores. Em 2019, a XP atuou de forma ativa no segmento de 

Equity Capital Markets atuando como assessora do Grupo CB na estruturação da 

operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura societária da Via Varejo; follow-on 

da Petrobras no valor de R$7,30 bilhões; follow-on da Light no valor de R$2,5 bilhões; 

IPO da Afya no valor de US$250 milhões; follow-on da Movida no valor de R$832 

milhões; follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da Vivara no 

valor de R$2.041 milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões; 

follow-on de LOG Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no 

valor de R$1.627 milhões de reais e no IPO do Banco BMG no valor de R$1.391 milhões, 

follow-on de Cyrela Commercial Properties no valor de R$760 milhões; IPO da XP Inc. 

no valor de R$9.276 milhões e no follow-on de Unidas no valor de R$1.837 milhões. 

Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de varejo em 

ofertas de renda variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, 

respectivamente, do total de ativos de renda variável alocados nos referidos anos. 
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À DEVEDORA  

ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA DEVEDORA. 

AS INFORMAÇÕES COMPLETAS DA DEVEDORA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE 

REFERÊNCIA DA DEVEDORA, LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. O 

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA DEVEDORA ESTÁ DISPONÍVEL PARA 

ACESSO NO WEBSITE DA DEVEDORA E DA CVM. 

Breve Histórico da Devedora  

A Americanas S.A. é uma plataforma de inovação tecnológica capaz de entregar a 

melhor experiência de consumo omnichannel do Brasil. 

Inicialmente, a Devedora resultou da fusão entre Americanas.com e Submarino, que 

deu origem à B2W. Após a fusão, a Americanas S.A. passou a ser a titular de ações 

representativas de 53,25% do capital social total e votante da B2W e aos antigos 

acionistas do Submarino coube uma participação de 46,75% do capital social total e 

votante da B2W. 

Como ato preparatório da operação de fusão entre Submarino e Americanas.com, a 

administração do Submarino decidiu pela incorporação da totalidade do patrimônio 

líquido da Toulon Empreendimentos e Participações Ltda., subsidiária integral do 

Submarino dedicada à participação em outras sociedades, a fim de simplificar a 

estrutura societária e otimizar os resultados dos negócios e operações desenvolvidos 

pelas referidas sociedades, na medida em que a operação propiciou uma diminuição de 

custos operacionais e uma administração mais eficiente. A incorporação foi realizada 

em 13 de dezembro de 2006. 

Em 31 de março de 2007, foi aprovada pelos acionistas da B2W e TV Sky Shop, 

subsidiária integral da B2W, a incorporação do acervo líquido da B2W pela TV Sky 

Shop, que teve como objetivo racionalizar as atividades de ambas as sociedades e 

flexibilizar a eficiência na gestão de seu patrimônio no âmbito do processo 

organizacional do grupo do qual as mesmas fazem parte, incluindo a simplificação da 

estrutura societária e trazendo vantagens para os acionistas, além de consideráveis 

benefícios de ordem administrativa, financeira e econômica às próprias Devedoras, com 

um melhor aproveitamento de recursos e uma perspectiva de expansão de seus 

negócios sociais. 

Após a incorporação, a TV Sky Shop passou a ser denominada “B2W – Devedora Global 

do Varejo”, a mesma sociedade identificada neste Prospecto Preliminar como “B2W”, 

“Emissor” ou “Devedora”. Foi também após a incorporação que os administradores da 

Devedora solicitaram o registro de Devedora aberta junto à CVM, concedido em 26 de 

julho de 2007, bem como apresentaram à BM&FBOVESPA (atual B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 

Balcão) o pedido de listagem e adesão às regras do Novo Mercado. 

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2013 foi aprovada por 

unanimidade a alteração da denominação social da Devedora para B2W – DEVEDORA 

DIGITAL. 
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Em 2012, a B2W Digital montou um plano de negócios de três anos (2013-2015), que 

incluía um novo ciclo de investimentos. O plano de negócios tinha como objetivo 

principal o cliente, peça central da estratégia da Devedora. Estar mais próxima dos 

clientes, melhorar a experiência de compra e acelerar o crescimento eram componentes 

fundamentais. Os principais pilares do plano de negócios eram Logística, Distribuição e 

Tecnologia, para fazer frente aos desafios do e-commerce na América Latina. 

Após os investimentos na construção dos ativos de logística e tecnologia, o ciclo entre 

2017 e 2019 previa a migração no modelo de negócios da Devedora, de operador de 

vendas diretas (1P), para uma plataforma digital híbrida que combina o melhor do 1P, 

3P e serviços digitais. O ajuste no modelo de negócios permitiu a evolução no modelo 

financeiro da Devedora, que passou a conciliar crescimento com geração de caixa livre. 

Como resultado do forte crescimento do marketplace, em 2019, a B2W concluiu o ciclo 

Plataforma Digital com crescimento acima do mercado, ganhando market share, 

combinado com geração de caixa livre na visão anual. 

Em 2020, a Devedora iniciou um novo plano estratégico de 3 anos (2020-2022), com o 

objetivo de seguir acelerando o crescimento (GMV Total) e continuar gerando caixa. 

Neste ciclo, o objetivo principal era de de transformar a experiência do cliente e tornar 

a Devedora cada vez mais relevantes em sua vida, oferecendo “Tudo. A toda Hora. Em 

qualquer lugar”. Dentro desse objetivo, a Devedora ficou suas iniciativas em expandir 

cada vez mais nossa base de clientes, além de aumentar o engajamento e a recorrência 

de compras desses clientes, ampliando sua atuação em novas categorias, como 

mercados, que apresentam maior frequência de compras. 

Em decorrência da pandemia, transformações que levariam décadas aconteceram em 

apenas um ano. A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no 

comportamento dos consumidores e dos negócios, além de acelerar a adoção dos 

serviços digitais no cotidiano das pessoas. Nesse contexto, as plataformas digital e 

física do Universo Americanas passaram a ser cada vez mais integradas. Em 

decorrência disso, em 28/04/2021, a B2W – Devedora Digital (denominação social da 

Devedora à época) e a Americanas S.A. divulgaram fato relevante sobre a proposta de 

combinação de negócios, que foi aprovada nas Assembleias Gerais Extraordinárias no 

dia 10/06/2021, resultando na combinação das atividades operacionais na Devedora. 

Na mesma data, a Assembleia Geral Extraordinária da Devedora aprovou a mudança 

da sua denominação social para “Americanas S.A.”. 

Considerando a bem-sucedida combinação operacional de negócios, foi identificada a 

oportunidade de reorganização societária, consolidando as bases acionárias das 

Devedoras (LAME3, LAME4 e AMER3) no Novo Mercado. A transação, que simplificou 

a estrutura societária, foi aprovada nas Assembleias Gerais Extraordinárias, realizadas 

em 10 de dezembro de 2021 e concluída no dia 21 de janeiro, último dia de negociações 

de LAME4 e LAME3. 

Para tornar possível este novo passo, o antigo controlador da Americanas S.A. passou 

a ser um acionista de referência com 30% do capital da Devedora, abrindo mão do 

controle sem cobrar prêmio por isso. Este grupo, presente na Devedora desde os anos 

80, sempre teve como elemento norteador a estratégia de criação de valor de longo 

prazo, que garantiu o crescimento com rentabilidade da operação. Mais uma vez, o 
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acionista de referência reforça o seu compromisso com a visão de longo prazo como 

norteadora da geração de valor futura. 

Hoje, a Devedora e suas controladas combinam as plataformas digital (com as marcas 

Americanas, Submarino, Shoptime e Soub), física (com as Americanas tradicional, 

express, local, digital e Ame Go), franquias (Imaginarium, MinD, Puket e LoveBrands), 

fulfillment, fintech (Ame Digital), varejo especializado em frutas, legumes e verduras 

(Hortifruti Natural da Terra), publicidade (ads) e a plataforma de inovação (IF). Possui 

ativos únicos que impulsionam o seu crescimento com rentabilidade. Graças aos ativos 

únicos, como a ampla base de clientes ativos, foram construídos diferenciais 

competitivos como: amplo sortimento, capilaridade nacional e baixo custo de aquisição 

de clientes (CAC). 

Visão Geral e descrição das principais atividades da Devedora e suas controladas 

A Devedora é uma plataforma de inovação tecnológica com infinitas possibilidades que 

aceleram o crescimento, nos tornam mais ágeis, têm as pessoas no centro de tudo e 

multiplicam nossa capacidade de transformar. 

Tudo isso representado em um portfólio de marcas diverso que só cresce. Somos uma 

experiência completa, entre lojas físicas e digitais, unidades de inovação, logística e 

fintech. 

A Devedora opera com cinco formatos de lojas: i) Tradicional, com uma área de vendas 

média de 1.000 m², reposição automática de estoques e sortimento de até 60.000 itens; 

(ii) Express, com uma área de vendas média de 400 m², logística just-in-time e 

sortimento de até 15.000 itens; (iii) Conveniência (Local), com uma área de vendas 

média de 100 m², reposição diária de estoque e 80% do mix de produtos voltados para 

conveniência alimentar e sortimento de até 3.000 itens; (iv) Ame Go, com uma área de 

vendas média de 50 m² e sortimento voltado para conveniência, desenvolvida com 

tecnologia exclusiva que combina inteligência artificial e sensores possibilitando a 

compra de forma autônoma; e (v) Digital, com uma área de vendas média de 70 m², 

cerca de 70% do mix de produtos composto por eletroeletrônicos, com foco também na 

oferta de serviços e O2O. O sortimento da Devedora está em constante evolução, 

sempre com objetivo de atender às necessidades do cliente, superando suas 

expectativas. 

Em 31 de dezembro de 2021, operamos 2.379 lojas, sendo 1.012 no formato tradicional, 

786 no formato express, 55 no formato conveniência, 2 no formato digital, 3 no formato 

Ame Go, 79 no formato Hortifruti Natural da Terra e 442 franquias, totalizando uma área 

de vendas de 1.343 mil metros quadrados, estrategicamente localizadas em 892 

cidades em todos os estados do Brasil e abastecidas pelos 25 fulfillment centers da 

LET’S localizados em Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, 

Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 

Além disso, a Devedora é considerada uma das maiores varejistas no país em termos 

de valor de mercado, atingindo aproximadamente R$ 28,5 bilhões em 31 de dezembro 

de 2021. Sendo considerada também, por instituições renomadas como Interbrand, 

como uma das marcas mais valiosas do Brasil, e MERCO, como uma das varejistas 

brasileiras de melhor reputação. 
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Já as nossas lojas online são formadas pelas americanas.com, a maior loja online do 

Brasil, pelo submarino.com, referência em produtos para o público jovem, 

shoptime.com, o maior site de home shopping da América Latina, soubarato.com.br, o 

outlet da americanas.com, e o Now, plataforma de supermercado online. 

Americanas.com 

A maior Loja. Os menores preços. 

A Americanas.com é a maior loja online brasileira, com milhões de produtos disponíveis, 

em mais de 40 categorias, sendo conhecida por ter tudo, desde produtos internacionais 

à produtos de mercado. Eleita pelos clientes como a nº 1 em atendimento e a loja mais 

querida da internet, a Americanas.com oferece a melhor experiência de compra e 

diversas opções de entrega aos clientes. 

A marca é democrática, inclusiva e presente no dia a dia dos brasileiros. Os clientes 

podem comprar pelo site, app ou em quiosques instalados nas lojas e receber seus 

produtos em casa, ou nos mais de 19 mil pontos de retirada conectados ao nosso 

ecossistema (lojas da Devedora, lojas de sellers parceiros e lockers), em mais de 5,3 

mil municípios do Brasil, espalhadas por todo o país. 

Submarino 

Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. 

O Submarino é uma marca digital, referência em livros, games, tecnologia e 

entretenimento. O objetivo da marca é levar a melhor experiência aos clientes, através 

dos principais assuntos que rolam na internet e os maiores lançamentos a todo 

momento, sempre com um conteúdo de qualidade e curadorias feitas por quem entende 

do assunto. Além disso, nosso site e app contam com uma navegação ágil para 

potencializar nossa experiência de compra e a busca por novos produtos. 

Shoptime 

Produtos exclusivos e demonstração ao vivo. 

O Shoptime é o maior canal de home shopping da América Latina. Especializada na 

demonstração de produtos ao vivo, está no ar 24 horas todos os dias, levando aos 

clientes conteúdo e entretenimento. O Shoptime oferece itens exclusivos e soluções 

práticas para o dia a dia com suas marcas próprias Casa & Conforto (cama, mesa e 

banho), Fun Kitchen (eletroportáteis), La Cuisine (utilidades domésticas) e Life Zone 

(esporte e lazer). 

Soub 

O maior outlet da Internet. 

O Sou Barato é a melhor opção quando o cliente busca por uma oportunidade imperdível 

de compras. Perfeito para os caçadores de ofertas e novidades, o Soub oferece 

produtos com preço ao alcance de todos. Os clientes podem escolher entre produtos 

internacionais, reembalados e usados, sempre com um precinho que é o maior barato. 

O Soub! é multideparmental e oferece mais de 70 milhões de ofertas, com entrega 

rápida e garantida para todo o Brasil, seja dos produtos nacionais ou importados. 



 

239 

Marketplace 

O marketplace da Devedora oferece a melhor proposta de valor para os sellers, que 

podem acessar as marcas com a melhor reputação da internet e um tráfego altamente 

qualificado para alavancar suas vendas nos sites Americanas.com, Submarino e 

Shoptime. A operação difere da venda direta, entre outros aspectos, por não 

sobrecarregar estoques. Pela disponibilização das plataformas, a Devedora recebe uma 

comissão sobre as vendas realizadas e as soluções adicionais ofertadas. 

Dentre os benefícios para os sellers estão o acesso à diversas marcas, e às plataformas 

de tecnologia e de logística, distribuição e atendimento ao cliente. Os benefícios para a 

Devedora incluem maior sortimento de produtos, atraindo mais clientes para os sites, e 

maior crescimento de receita e rentabilidade em decorrência do recebimento de 

comissões. 

O ganho de escala, percebido pelos sellers, leva-os a utilizar cada vez mais as 

plataformas de serviços da Devedora e acelerar o ciclo virtuoso. A expectativa para os 

próximos anos é que o número de sellers cresça de maneira expressiva, o que significa 

maior sortimento, mais tráfego, mais clientes, maior venda e maior rentabilidade. 

Em março de 2019, a Devedora lançou a Americanas Mundo, operação de Cross Border 

que possibilita que os clientes comprem produtos de todos os lugares do mundo 

(incluindo Estados Unidos e China), criando uma nova frente de crescimento para a 

Devedora. A operação segue em rápido crescimento e vem sendo importante na 

expansão de sortimento do nosso marketplace. 

Em 2020, a Devedora anunciou a aquisição do Supermercado Now, plataforma 

inovadora de e-commerce com foco na categoria de supermercado online. O modelo de 

negócios, de comprovado sucesso em outros países, possui grande oportunidade de 

crescimento no Brasil e tem permitido a expansão de nossa presença na categoria de 

supermercado, acelerando o marketplace e abrindo uma nova frente de crescimento. 

Após a aquisição do Supermercado Now e a sua rápida integração na Americanas.com, 

a categoria de mercado já se tornou a maior da Devedora em unidades vendidas e 

segue sendo acelerada. 

Em abril de 2021, a Devedora firmou contrato de compra da Shipp, plataforma mobile 

de delivery on demand. A Shipp tem um modelo de negócios altamente escalável, 

contando com mais de 10 mil entregadores cadastrados e realiza entregas na média em 

36 minutos. A aquisição permitirá a nossa entrada no modelo de ultra fast delivery 

(entrega em poucos minutos). 

Parte relevante da estratégia da Devedora, o marketplace contribuirá fortemente para o 

seu crescimento, rentabilidade e geração de caixa. 

Crédito Seller 

Os sellers do marketplace podem contratar crédito (empréstimos) de maneira rápida, 

segura, simples e 100% online. As contratações podem ser feitas para pagamento em 

parcelas ou na modalidade de pagamento integral e, visando atender as solicitações 

dos sellers, estamos constantemente inovando e aperfeiçoando as funcionalidades e as 

formas de contratação desses produtos. 
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Ame 

A Ame é a fintech e plataforma mobile de negócios da Devedora, que simplifica a vida 

das pessoas e empresas, segue fidelizando e engajando os clientes, expandindo sua 

rede de aceitação de forma orgânica e por meio de parcerias estratégicas (como fizemos 

com Linx, Vtex, Cielo, Stone, Mastercard, Banco do Brasil, BR Distribuidora, entre 

outras). A Ame também segue ampliando sua atuação em soluções de banking, 

expandindo a oferta de soluções financeiras. Neste sentido, após as aquisições da Bit 

Capital (Core Banking) e Parati (Banking as a Service), a Ame anunciou em maio de 

2021 a aquisição da Nexoos, fintech que conecta pequenas e médias empresas (PMEs) 

com investidores. 

A Ame disponibiliza mais de 87 funcionalidades e possui um roadmap fantástico para 

seguir aumentando a frequência de uso, se tornando um one-stop-app, cada vez mais 

relevante no dia a dia dos clientes. 

Atualmente a Ame conta com mais de 19 milhões de downloads e presença em todas 

as mais de 1.800 Americanas, além dos sites Americanas.com, Submarino, Shoptime, 

Sou Barato e em 3,6 milhões de outros lojistas do mundo físico e digital (off-us). 

Plataforma de Produtos e Serviços: +AQUI 

A +AQUI é a plataforma responsável pela gestão e promoção de serviços na Devedora 

e oferece aos clientes soluções nas verticais de crédito, seguros, cartões de conteúdo, 

serviços e operações de venda. 

Com a premissa de disponibilizar crédito, proteger o patrimônio e superar as 

expectativas dos clientes com um atendimento de excelência, a +AQUI busca parcerias 

com empresas especializadas que são destaques em seus setores de atuação, 

ampliando o portfólio de serviços da Devedora e garantindo soluções para as diversas 

demandas do seu público. 

Em 2018, a +AQUI se consolidou como a plataforma de serviços da Devedora, 

oferecendo serviços de mais de 10 parceiros, aumentando o seu portfólio e aprimorando 

a experiência em sua plataforma integrada. O sistema visa melhorar a experiência do 

cliente, otimizar o tempo da força de vendas e aumentar a assertividade na oferta de 

serviços a partir de um cadastro unificado. 

Em 2019, na busca de aprimorar a experiência do cliente, a plataforma internalizou o 

sistema integrado de atendimento e ampliou a sua capacidade. Além disso, também foi 

ativado o atendimento mobile via tablet em algumas lojas. No ano de 2019 também foi 

firmada uma parceria com a Ame, o que contribuiu para aumentar o número dos 

usuários e a oferta de benefícios. Foram feitas também parcerias com operadoras de 

telefonia para oferta de planos e concessão de descontos para a compra de aparelhos, 

além da renovação da parceria com a Blackhawk para venda de cartões de conteúdo. 

Em 2020, com o intuito de aprimorar ainda mais a experiência do cliente, foi 

implementada uma estratégia de venda especializada e diferenciada na ilha de 

tecnologia, focada na aceleração de sell-out de aparelhos celulares, venda de seguros, 

crédito e serviços. Dando sequência à parceria firmada com a Ame, podemos destacar 
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o início das vendas do novo cartão AME BB, parceria entre a Devedora, a Ame e o 

Banco do Brasil, que possibilitou a retomada da oferta de crédito nas lojas físicas. 

O cartão de crédito Ame, está sendo ofertado atualmente em 865 lojas com a presença 

da +AQUI e através do APP Ame. Em dez/21, o cartão de crédito Ame superou a marca 

de 1,3 milhão de cartões emitidos. 

+AQUI se consolidou como a plataforma de serviços da Devedora, ampliando a sua 

capacidade e buscando sempre melhoria na experiência do cliente e nas condições 

comerciais oferecidas. 

Capacidade Logística 

Em 2013 e 2014, a Devedora adquiriu as duas principais transportadoras especializadas 

em e-commerce do Brasil (Click-Rodo e Direct). Em 2016, estabeleceu acordo 

operacional com a Vialog, transportadora líder em entregas do comércio eletrônico na 

região Sul do país. 

Em 2018, foi criada a LET’s, plataforma de gestão compartilhada dos ativos de logística 

e distribuição da Devedora (na época, ainda B2W Digital e Americanas), com o objetivo 

de otimizar as suas operações, por meio de um modelo flexível de Fulfillment. A LET’s 

é a responsável pela operação do “Americanas Entrega” e pelo programa “Fast 

Delivery”, que vem diminuído continuamente os prazos de entrega do e-commerce. 

Atualmente, mais de 58% de todas as entregas da plataforma já são realizadas em até 

24 horas. 

A plataforma de logística e distribuição operada pela LET’s utiliza tecnologia inovadora 

(sistema proprietário de roteirização e controle de entrega) e malha completa (25 CDs 

e 200 Hubs) para fornecer serviços logísticos em todo o país, incluindo armazenagem, 

transporte, entrega de última milha, tecnologia, atendimento ao cliente e apoio de back-

end. Como resultado desses movimentos, criamos o B2W Fulfillment (hoje denominado 

Americanas Fulfillment), oferecendo nossas soluções completas de armazenagem, 

distribuição e atendimento ao cliente para os Sellers do marketplace. O “Americanas 

Fulfillment” vem ganhando cada vez mais tração e representatividade. 

Para suportar o crescimento dos sellers do marketplace, em março de 2019 lançamos 

o B2W Entrega (hoje Americanas Entrega), plataforma que opera e controla as entregas 

do 3P. Os sellers conectados à plataforma têm acesso a entregas mais baratas e 

rápidas, além de um melhor nível de serviço, o que permite que eles alavanquem suas 

vendas. Em 2020, lançamos o B2W Delivery (hoje Americanas Delivery), serviço de frete 

para Sellers internacionais, que permite maior controle da operação, com redução de 

50% do prazo de entrega e um melhor nível de serviço. 

Em 2019, lançamos nossa plataforma proprietária de crowdshipping, a Ame Flash, com 

o objetivo de acelerar as iniciativas de O2O. A Ame Flash conecta entregadores 

independentes (moto, bicicleta e outros modais), possibilitando a entrega de produtos 

aos clientes em até 3 horas, das mais de 1.800 lojas físicas da Americanas e das lojas 

físicas dos sellers do marketplace. Em dezembro de 2019, a Ame concluiu a aquisição 

das startups Pedala e Courri, especializadas em entregas rápidas e sustentáveis por 
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bicicletas e patinetes. As aquisições têm por objetivo acelerar a operação da Ame Flash, 

fazendo entregas nos grandes centros urbanos com diferentes modais. 

Americanas Advertising 

Com um time especializado com mais de 50 pessoas nas frentes de negócios e 

tecnologia, Americanas Ads é uma plataforma completa de publicidade com foco em 

alavancar a venda de parceiros de negócios, incluindo sellers, anunciantes e agências 

de publicidade. A plataforma oferece soluções de publicidade com uma abordagem 

integrada de O2O, permitindo impactar o cliente em diversos momentos da sua jornada 

de compra. 

Americanas ao Vivo 

Reforçando o compromisso em oferecer a melhor experiência de compra da internet 

brasileira, a Devedora trouxe para o Brasil, em 2020, um novo modelo de venda com o 

Americanas ao Vivo (Live Commerce), que combina compras e entretenimento, 

incluindo a participação de diversos influenciadores digitais para demonstração ao vivo 

dos produtos. 

Principais desafios enfrentados pela plataforma digital 

A Devedora opera uma plataforma digital híbrida de vendas online, que combina vendas 

diretas (1P) e dos sellers do marketplace (3P). Este modelo de operação representa um 

grande desafio do ponto de vista operacional, visto que os estoques dos sellers, em sua 

maioria, estão descentralizados. 

A Devedora entende que um dos maiores desafios ao crescimento do e-commerce é a 

quantidade de ofertas disponíveis, motivo pelo qual a Devedora vem aumentando 

significativamente o sortimento e a quantidade de itens oferecidos online. 

Adicionalmente, convém mencionar que os meios de pagamentos disponíveis para 

pagamentos online representam um desafio para vendas online, visto que as suas 

condições estruturais não permitem o pagamento em espécie ou no débito, que são 

meios de pagamento significativos no varejo físico do país. Desta forma, as vendas 

online dependem, em grande parte, de pagamentos via cartão de crédito, que 

representam custos maiores de transação de capital de giro devido ao parcelamento 

oferecido aos clientes. 

Para maiores informações, favor verificar a seção 4 do Formulário de Referência da 

Devedora, na qual constam os fatores de risco relacionados à Devedora e às suas 

atividades. 

Governança e Gestão 

A administração da Devedora é composta por um Conselho de Administração e por uma 

Diretoria, regidos pelo disposto na Lei das Sociedades por Ações, e no estatuto social 

da Devedora. 

Conselho de Administração, Comitês e Diretoria  
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O Conselho de Administração é composto por 7 (sete) membros, sendo 3 membros 

independentes, indicados pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) 

anos, permitida a reeleição. 

A Devedora possui atualmente os seguintes comitês de assessoramento do Conselho 

de Administração: Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Nomeação Estatutário, 

Comitê de Gente e Sustentabilidade, Comitê Digital e Clientes, Comitê Ame e Comitê 

Financeiro, todos compostos por, no mínimo 2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) membros, 

eleitos pelo Conselho de Administração. 

Nome Profissão Cargo 
Data de 

Eleição 

Prazo do 

Mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivo

s 

Eduardo 

Saggioro 

Garcia 

Engenheiro Presidente 

do Conselho 

de 

Administraçã

o 

10/06/202

1 

Agosto/202

3 

1 

Paulo 

Alberto 

Lemann 

Economista Conselho de 

Administraçã

o (Efetivo) 

10/06/202

1 

Agosto/202

3 

1 

Cláudio 

Moniz 

Barreto 

Garcia 

Economista Conselho de 

Administraçã

o (Efetivo) 

10/06/202

1 

Agosto/202

3 

1 

Mauro 

Muratóri

o Not 

Administrado

r 

Conselho de 

Administraçã

o (Efetivo) 

10/06/202

1 

Agosto/202

3 

1 

Sidney 

Victor da 

Costa 

Breyer 

Engenheiro Conselho de 

Administraçã

o (Efetivo) 

10/06/202

1 

Agosto/202

3 

1 

Carlos 

Alberto 

da Veiga 

Sicupira 

Administrado

r 

Conselho de 

Administraçã

o (Efetivo) 

10/06/202

1 

Agosto/202

3 

1 

Vanessa 

Claro 

Lopes 

Auditora Conselho de 

Administrado

r 

Independent

e (Efetivo) 

10/06/202

1 

Agosto/202

3 

1 

Eduardo 

Saggioro 

Garcia 

Engenheiro Presidente 

do Conselho 

de 

Administraçã

o 

10/06/202

1 

Agosto/202

3 

1 
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Diretoria 

A diretoria da Devedora é um órgão administrativo com plenos poderes para administrar 

e gerir os negócios da Devedora, incluindo a implementação das diretrizes, conforme 

especificado pelo conselho de administração ou pela assembleia geral, de acordo com 

os termos previstos em lei e no estatuto social da Devedora. 

A Diretoria é composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 22 (vinte e dois) membros, 

todos pessoas físicas, residentes no Brasil e eleitos pelo Conselho de Administração, 

sendo um sendo designado Diretor Presidente, o outro Diretor de Relação com 

Investidores e, os demais para o cargo de Diretor. O mandato dos membros da Diretoria 

será de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição.  

Nome Profissão Cargo 
Data de 

Eleição 

Prazo do 

Mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivo

s 

José 

Timotheo 

de Barros 

Engenheir

o 

CEO da 

Plataforma 

Física e 

CFO da 

Americana

s S.A. 

10/06/202

1 

Agosto/202

4 

1 

Miguel 

Gomes 

Pereira 

Sarmient

o 

Gutierrez 

Engenheir

o 

Diretor 

Presidente 

/ Diretor de 

Relações 

com 

Investidore

s 

10/06/202

1 

Agosto/202

4 

1 

Anna 

Christina 

Ramos 

Saicali 

Educadora CEO – 

Plataforma 

de 

Inovação e 

Fintech 

10/06/202

1 

Agosto/202

4 

1 

Marcio 

Cruz 

Meirelles 

Engenheir

o 

CEO – 

Plataforma 

Digital 

10/06/202

1 

Agosto/202

4 

1 

 

Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal, cujas suas atribuições obedecem ao disposto na Lei das Sociedades 

por Ações, foi instalado na Assembleia Geral do dia 29 de abril de 2022. O Conselho 

Fiscal da Devedora deve ser integrado por 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual 

número de suplentes, sendo atualmente composto por 3 (três) membros e igual número 

de suplentes. 
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Nome Profissão Cargo 
Data de 

Eleição 

Prazo do 

Mandato 

Número de 

Mandatos 

Consecutivo

s 

Vicente 

Antônio 

de 

Castro 

Ferreira 

Administrado

r 

Presidente 

do 

Conselho 

Fiscal 

Eleito 

p/Minor. 

Ordinarista

s  

29/04/202

2 

Agosto/202

3 

1 

Carlos 

Alberto 

de 

Souza 

Contador Presidente 

do 

Conselho 

Fiscal 

Eleito 

p/Minor. 

Ordinarista

s  

29/04/202

2 

Agosto/202

3 

12 

Ricardo 

Scalzo 

Auditor Conselho 

Fiscal 

(Efetivo) 

Eleito 

p/Minor. 

Ordinarista

s 

29/04/202

2 

Agosto/202

3 

4 

Márcio 

Luciano 

Mancino 

Administrado

r de 

Empresas 

Conselho 

Fiscal 

(suplente) 

p/Minor. 

Ordinarista

s 

29/04/202

2 

Agosto/202

3 

4 

André 

Amaral 

de 

Castro 

Leal 

Estatístico Conselho 

Fiscal 

(suplente) 

p/Minor. 

Ordinarista

s 

29/04/202

2 

Agosto/202

3 

1 

Pedro 

Carvalh

o de 

Mello 

Economista Conselho 

Fiscal 

(suplente) 

p/Minor. 

Ordinarista

s 

29/04/202

2 

Agosto/202

3 

12 

 

Cinco principais fatores de risco da Devedora nos termos do Formulário de 
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Referência 

Os principais fatores de risco da Devedora indicados abaixo estão descritos completos 

no item “4. Riscos Relacionados à Devedora e ao Setor de Atuação da Devedora” da 

seção "Fatores de Risco" deste Prospecto. 

A extensão, a percepção e a forma pela qual a pandemia declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do coronavírus 

(COVID-19), impactará os negócios da Devedora depende de desenvolvimentos 

futuros, que são incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso 

para a Devedora e seus negócios, condição financeira, resultados das operações 

e fluxos de caixa e, finalmente, a capacidade da Devedora de continuar operando 

seus negócios. 

A extensão, a percepção e a forma pela qual a pandemia declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do coronavírus (COVID-19), 

impactará os negócios da Devedora depende de desenvolvimentos futuros, que são 

incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso para a Devedora e seus 

negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e, finalmente, 

a capacidade da Devedora de continuar operando seus negócios. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, o estado 

de pandemia em razão da disseminação global do coronavírus (COVID-19). Tal 

disseminação criou incertezas macroeconômicas, volatilidade e perturbação 

significativas. Em resposta, muitos governos implementaram políticas destinadas a 

impedir ou retardar a propagação da doença, tais como a restrição à circulação e até 

mesmo o isolamento social, e essas medidas podem permanecer em vigor por um 

período significativo. 

Essas políticas influenciaram o comportamento dos clientes da Devedora e da 

população em geral, resultando na queda ou até mesmo na paralisação das atividades 

de empresas de diversos setores, incluindo o setor de comércio, no qual a Devedora 

está inserida. 

Até o momento do presente Prospecto Preliminar, o fim do estado de pandemia. Ainda 

existe certo grau de incerteza quanto aos impactos e sua extensão nos próximos 

trimestres, bem como quanto à possibilidade de surgimento de novas ondas 

ocasionadas por variantes do Coronavírus que desencadeiem uma série de novas 

medidas restritivas. 

Consequentemente, não é possível prever os efeitos diretos e indiretos da pandemia do 

COVID-19 e das respostas do governo brasileiro sobre os negócios, resultados 

operacionais e condição financeira da Devedora, incluindo (i) o impacto do COVID-19 

em sua condição financeira e resultados operacionais, incluindo as tendências e 

perspectivas econômicas gerais, de capital, investimentos e recursos financeiros ou 

posição de liquidez; (ii) o impacto nas operações futuras da Devedora; (iii) o impacto 

nas despesas ou acesso a recursos de capital e financiamento, (iv) o surgimento de 

contingências relevantes relacionadas ao COVID-19; (v) como o COVID-19 irá afetar os 

ativos no balanço patrimonial da Devedora e em sua capacidade de registrar 

oportunamente tais ativos; (vi) a antecipação de quaisquer perdas relevantes, aumentos 
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nas provisões de perdas em operações de crédito, encargos de reestruturação ou outras 

despesas; (vii) quaisquer alterações na aplicação de julgamentos contábeis devido a 

dados novos ou revisados; (viii) o valor total da redução na demanda por bens e serviços 

e interrupções dos canais de venda, especialmente aqueles afetados pelas medidas de 

isolamento social; (ix) o impacto na cadeia de fornecimentos da Devedora; (x) o impacto 

na relação entre custos e receitas; (xi) a incerteza econômica e social geral, incluindo o 

aumento nas taxas de juros, as variações nas taxas de câmbio, a inflação e o 

desemprego; (xii) o impacto da pandemia do COVID-19 na capacidade de cumprir as 

obrigações relacionadas ao nosso endividamento; e (xiii) outros impactos e 

consequências imprevistas, que poderão causar prejuízos aos Titulares dos CRI. 

A Devedora pode não ser capaz de implementar sua estratégia de crescimento, 

afetando adversamente suas operações. 

A Devedora possui diversas iniciativas estratégicas para alavancar a sua plataforma, 

tais como: 

(x) gestão das variáveis comerciais e de marketing (dentre as quais se destacam 

gestão de estoques, aumento e adequação de sortimentos, manutenção do valor de 

suas marcas); 

(xi) evolução do segmento de marketplace, com o aumento da base de vendedores 

(sellers) e sua contínua capacitação para que vendam cada vez mais na plataforma da 

Devedora; 

(xii) o desafio de melhorar cada vez mais os tempos de entrega dos produtos, através 

da LET’S, e a experiência de compra online; 

(xiii) desenvolvimento de plataformas tecnológicas que proporcionem uma 

experiência de compra mais fluida e rápida aos seus clientes, além de oferecerem 

recursos exclusivos como o de comprar produtos frescos em supermercados parceiros 

e selecionar produtos disponíveis em nossas plataformas para retirada em loja no 

mesmo dia ou recebimento em casa no mesmo dia (Pegue na Loja hoje ou Receba em 

casa hoje); 

(xiv) aperfeiçoamento da experiência do cliente por meio de suas plataformas de 

vendas; 

(xv) garantia de uma oferta adequada de produtos, ampla e variada, que atenda as 

demandas dos clientes, em especial diante de situações adversas como a gerada pelo 

Covid-19; 

(xvi) abrir novas lojas e expandir a cobertura geográfica, incluindo a capacidade de 

continuar a desenvolver com sucesso as lojas de conveniência; 

(xvii) expandir sua base de clientes; e 

(xviii) fortalecer e expandir a oferta de serviços e produtos financeiros para a sua base 

de clientes. 

A Devedora não pode assegurar que quaisquer desses objetivos serão realizados com 

êxito. O insucesso em implementar a estratégia de crescimento da plataforma digital 
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poderá afetar adversamente os negócios e os resultados da Devedora e, 

consequentemente, sua capacidade de cumprir com o pagamento dos Créditos 

Imobiliários, podendo afetar negativamente os titulares dos CRI. 

A Devedora pode enfrentar dificuldades em explorar novas oportunidades de 

negócios com sucesso. 

O crescimento da Devedora está fortemente ligado à capacidade de expandir sua 

plataforma digital, à sua capacidade de ampliar sortimento, de abrir e operar lojas e 

explorar novas oportunidades de negócios com sucesso. 

A capacidade de abrir e operar lojas com êxito depende de inúmeros fatores, dentre os 

quais se destacam a disponibilidade de recursos financeiros ou acesso a financiamentos 

em termos aceitáveis para abertura e operação de novas lojas, à sua capacidade de 

crescer vendas nas mesmas lojas, à evolução e eficiência de sua plataforma de logística 

e distribuição, considerando a capilaridade do negócio, a um custo aceitável para 

atender à demanda de seus clientes, bem como a contratação, treinamento e retenção 

de pessoal qualificado para as lojas, especialmente em nível gerencial. Caso a 

Devedora não consiga administrar fatores e incertezas relacionados ao sucesso de 

vendas em suas lojas, os negócios e o resultado das operações da Devedora poderão 

ser negativamente afetados, afetando sua capacidade financeira e consequentemente 

sua capacidade de arcar com as obrigações da presente Oferta, podendo gerar prejuízo 

à Remuneração dos CRI e dos Investidores. 

Adicionalmente, como parte de sua estratégia de crescimento, a Devedora analisa 

constantemente oportunidades de negócios (o que inclui aquisições, parcerias, joint 

ventures, entre outras formas associativas ou de aquisição) que julga interessantes para 

suas atividades, relacionadas a seu mercado de atuação ou a novos mercados. A 

implementação bem-sucedida destes novos negócios poderá requerer o investimento 

de recursos financeiros não disponíveis para a Devedora em termos aceitáveis. Além 

disso, a implementação de novos negócios envolve uma série de riscos e desafios que 

podem causar efeitos adversos sobre os objetivos de crescimento da Devedora, como 

riscos relacionados à integração das estratégias de negócios, às operações, aos 

sistemas de informação, ao pessoal, aos produtos e à base de clientes, às autorizações 

governamentais, incluindo das autoridades de defesa da concorrência, à geração dos 

retornos esperados, e à exposição de obrigações e contingências. O processo de 

diligência e auditoria financeira, operacional e legal que a Devedora conduz para avaliar 

a situação dos potenciais novos negócios e quaisquer eventuais garantias contratuais 

ou indenizações que recebe da contraparte ou negócios prospectados podem ser 

insuficientes para proteger ou indenizar a Devedora em função de eventuais 

contingências. A concretização de qualquer um desses riscos ou a ausência de recursos 

financeiros para investimento poderá impactar negativamente a Devedora e, 

consequentemente, sua capacidade de cumprir com o pagamento dos Créditos 

Imobiliários, podendo afetar negativamente os titulares dos CRI. 

A Devedora pode enfrentar dificuldades em manter o ritmo de crescimento de 

suas vendas. 
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Os principais fatores que podem impactar o crescimento das vendas da Devedora (i) a 

capacidade de prever e responder às novas tendências de consumo em tempo hábil; (ii) 

a sua capacidade de atrair novos clientes e manter os atuais; (iii) a situação econômica 

nas áreas onde as lojas da Devedora estão localizadas; (iv) as mudanças nas políticas 

de crédito, propaganda e marketing da Devedora; e (v) a concorrência. A Devedora não 

possui controle sobre esses fatores e o gerenciamento desses fatores pela Devedora 

pode não ser suficiente para evitar que as vendas na categoria “mesmas lojas” não 

apresentem crescimento, o que pode impactar negativamente a Devedora e, 

consequentemente, sua capacidade de cumprir com o pagamento dos Créditos 

Imobiliários, podendo afetar negativamente os titulares dos CRI. 

A Devedora pode ser afetada adversamente pela sazonalidade das vendas de seus 

produtos e serviços. 

A receita da Devedora proveniente do segmento de varejo está sujeita a flutuações 

sazonais, que variam trimestralmente, em decorrência de circunstâncias como a 

desaceleração da economia ou eventual paralisação das atividades da Devedora ou de 

seus fornecedores. Tais fatores podem reduzir a receita da Devedora para o período a 

que dizem respeito, o que poderá impactar negativa e adversamente os resultados 

operacionais e financeiros da Devedora, afetando sua capacidade financeira e 

consequentemente sua capacidade de arcar com as obrigações da presente Oferta, 

podendo gerar prejuízo à Remuneração dos CRI e dos Investidores. 

Considerando o aumento da atividade de vendas durante determinados trimestres de 

cada ano e durante outras datas comemorativas importantes no Brasil, a Devedora pode 

incorrer em custos e despesas adicionais significativas, incluindo maior estoque de 

produtos, aumento das obrigações com fornecedores e contratação temporária de 

equipes. Qualquer falha nas projeções de demanda, ou redução não prevista de 

demanda, para esse período, pode forçar a Devedora a se desfazer do estoque 

excedente a preços consideravelmente inferiores ao valor de mercado, o que pode 

impactar adversamente a Devedora e, consequentemente, sua capacidade de cumprir 

com o pagamento dos Créditos Imobiliários, podendo afetar negativamente os titulares 

dos CRI. 

Denominação Social, Sede e Objeto Social 

Denominação 

social 
Americanas S.A. 

Sede Rua Sacadura Cabral, nº 102, parte, Saúde, Rio de Janeiro, RJ 

Objeto Social 

A Devedora tem por objeto social: (i) o comércio varejista e 

atacadista em geral, incluindo produtos alimentícios, bebidas e 

fumo, no País e/ou no exterior, de quaisquer bens e produtos, 

podendo importar ou exportar de e para quaisquer países, 

podendo, ainda, utilizar meios eletrônicos para divulgação e/ou 

comercialização de seus produtos, em especial, a Internet, sem 

restrição a outros meios (telemarketing, televendas, TV, canais 

comuns de comércio, catálogos, lojas físicas, supermercados, 
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lanchonetes, lojas de conveniência, etc.), incluindo, ainda, a 

operação de franquias; (ii) prestar serviços de operação logística, 

compreendendo o armazenamento, gestão de estoques em 

depósitos próprios ou de terceiros; (iii) prestar serviços de 

assistência técnica, mercadológica, financeira, administrativa, de 

publicidade, de marketing e de merchandising, bem como 

promover marketing relacionado às empresas operantes em 

áreas afins ou não, de correspondente bancário, financiamento 

a clientes, recarga de aparelhos de telefonia móvel, de 

estacionamento rotativo e outros relacionados, direta ou 

indiretamente; (iv) participar de outras sociedades, comerciais e 

civis, como sócia ou acionista, no País ou no exterior; (v) 

promover a intermediação e distribuição de ingressos, 

passagens e tickets para atrações públicas, parques temáticos, 

teatros, shows e outros eventos destinados ao público, de caráter 

cultural ou não, transportes e outros similares ou não, excluindo-

se pules de apostas, tickets de jogo ou similares, nacionais ou 

não; (vi) promover e intermediar a distribuição de produtos da 

indústria cinematográfica, nacional ou internacional, bem como a 

comercialização de músicas via arquivo eletrônico, de artistas 

nacionais ou internacionais; (vii) representar empresas 

detentoras de softwares para visualização de imagens, sons e 

outros através de intermediação de downloads (cópias) não 

gratuitas; (viii) agir como representante de vendas de empresas 

diversas, utilizando-se do canal tecnológico desenvolvido para 

comércio eletrônico (e-commerce), ou ainda outro que pratique 

normalmente; (ix) programadora de comunicação eletrônica de 

massa por assinatura, programadora de canal de televendas ou 

infomerciais; (x) serviços de informática e congêneres; (xi) 

prestação de serviços de logística e transporte de carga em geral 

para toda a cadeia de suprimento, por quaisquer meios, incluindo 

o transporte aéreo, aquaviário e rodoviário no âmbito municipal, 

estadual, interestadual e internacional, atuando inclusive como 

operador multimodal – OTM. (xii) produção de conteúdo e filmes 

em estúdios cinematográficos, bem como reprodução de textos, 

desenhos e outros materiais, incluindo, ainda, a prestação de 

serviços para terceiros, de propaganda e publicidade; (xiii) 

atividades de apoio à educação, incluindo a comercialização de 

cursos online; (xiv) comercialização de produtos farmacêuticos, 

medicamentos, saneantes, cosméticos, perfumaria, bem como 

produtos médicos e acessórios; (xv) comercialização de artigos 

para animais, rações, acessórios, produtos de uso veterinário, 

produtos “pet”; e (xvi) atividades de impressão em geral, 

incluindo serviços de fotocópias e impressão de fotografias. 
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Constituição da Devedora, prazo de duração e data de registro na CVM 

Data de Constituição da Devedora 13/12/2006 

Forma de Constituição da Devedora Sociedade Anônima 

Pais de Constituição Brasil 

Prazo de Duração Prazo de Duração Indeterminado 

Data de Registro CVM 26/07/2007 
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Composição Acionária (em 31 de março de 2022) 

Acionist

as 
CPF / CNPJ 
do Acionista 

Ações 
Ordinária

s % 

Ações 
Preferenci

ais % 

Total de 
Ações % 

Acionista 
Controlad

or 

Participa 
de 

Acordo 
de 

Acionist
as 

Carlos 
Alberto 

da Veiga 
Sicupira 

041.895.317-
15 

1,973000 0,000000 1,973000 Não Não 

S. 
Velame 
S.à.r.l. 

40.489.215/00
01-32 

15,12100
0 

0,000000 
15,12100

0 
Não Sim 

Cathos 
Holding 
S.à.r.l. 

12.525.583/00
01-53 

1,086000 0,000000 1,086000 Não Não 

CEDAR 
TRADE 

LLC 

09.651.581/00
01-04 

0,219000 0,000000 0,219000 Não Não 

Invesco 
Ltda 

 7,168000 0,000000 7,168000 Não Não 

BRC 
S.à.r.l. 

27.692.513/00
01-67 

11,52400
0 

0,000000 
11,52400

0 
Não Não 

LTS 
Trading 
Compan

y LLC 

11.847.660/00
01-29 

0,011000 0,000000 0,011000 Não Não 

Outros - 
62,09800

0 
0,000000 

62,09800
0 

Não Não 

Ações 
Tesourari

a 
- 0,800000 0,000000 0,800000 Não Não 

Total: - 
100,0000

00 
0,000000 

100,0000
00 

  

 

Distribuição de capital 

Data da última assembleia / Data da última 

alteração 

29/04/2022 

Quantidade acionistas pessoa física 146.366 

Quantidade acionistas pessoa jurídica 2.089 

Quantidade investidores institucionais 563 

Ações em Circulação 
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Ações em circulação correspondente a todas as ações do emissor com exceção das de 

titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos administradores do 

emissor e das ações mantidas em tesouraria. 

Quantidade ordinárias 596.086.291 65,712% 

Quantidade preferenciais 0 0,000% 

Preferencial Classe A 0 0,000000% 

Total 596.086.291 65,712% 

 

Informações Adicionais sobre a Devedora 

[A ser confirmado] 
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Capitalização da Devedora e Impactos da Captação de Recursos  

A tabela a seguir apresenta, na coluna "Histórico", a capitalização total da Devedora 

(soma do total de empréstimos, financiamentos e debêntures e instrumentos financeiros 

derivativos passivos circulante e não circulante e do total do patrimônio líquido) com 

base nas informações financeiras intermediária consolidadas da Devedora em 30 de 

junho de 2022, e, na coluna "Ajustado por eventos subsequentes e pela Oferta", a 

capitalização total da Devedora ajustada para refletir os eventos subsequentes a 30 de 

junho de 2022, bem como os recursos que a Devedora estima receber com a Oferta, no 

montante de R$ [•] ([•]), e após a dedução das comissões e despesas que a Devedora 

estima serem devidas no âmbito da Oferta, conforme previstas na seção "Demonstrativo 

dos Custos da Oferta", na página [•] deste Prospecto, sem considerar o exercício da 

Opção de Lote Adicional. 

Em 30 de junho de 2022 

  Histórico 

Ajustado por 

eventos 

subsequentes 

Ajustado por 

evento 

subsequente 

e pela Oferta 

(2) 

      

Informações Financeiras [•] [•] [•] 

Empréstimos, Financiamentos e 

Debêntures – Circulante 

[•] [•] [•] 

Instrumentos financeiros derivativos 

passivos – Circulante 

[•] [•] [•] 

Empréstimos, Financiamentos e 

Debêntures – 

[•] [•] [•] 

Não Circulante [•] [•] [•] 

Instrumentos financeiros derivativos 

passivos - 

[•] [•] [•] 

Não Circulante [•] [•] [•] 
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Total de Empréstimos, 

Financiamentos, Debêntures e 

Instrumentos financeiros derivativos 

passivos 

[•] [•] [•] 

Total do Patrimônio Líquido [•] [•] [•] 

Total da Capitalização (1) [•] [•] [•] 

(1) O Total da Capitalização corresponde à soma do total de empréstimos, 

financiamentos e debêntures e instrumentos financeiros derivativos passivos circulante 

e não circulante e do total do patrimônio líquido. 

(2) Os saldos ajustados pela Oferta foram calculados considerando os recursos 

líquidos de R$ [•] ([•]) dos Certificados de Recebíveis Imobiliários objeto da presente 

Oferta, refletido em empréstimos, financiamentos e debêntures não circulante.  

Os dados acima deverão ser lidos em conjunto com as demonstrações financeiras 

auditadas consolidadas da Companhia em conjunto com as respectivas notas 

explicativas, incorporadas por referência a este Prospecto. 

Índices Financeiros 

Os índices da Devedora apresentados neste Prospecto foram elaborados com base nas 

informações contábeis derivadas das demonstrações financeiras consolidadas 

auditadas referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, em adição 

aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.  

Os recursos líquidos que a Devedora estima receber com a emissão das Debêntures 

(após a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta, conforme previstas 

na seção “Demonstrativo dos Custos da Oferta”) apresentarão, na data em que a 

Devedora receber tais recursos líquidos, impacto nos seguintes índices: (i) índices de 

liquidez (capital circulante líquido, índice de liquidez corrente e índice de liquidez 

imediata); e (ii) índices de endividamento (índice de endividamento geral e índice de 

cobertura de juros), os recursos líquidos que a Companhia estima receber com a 

emissão das Debêntures (após dedução das comissões e despesas estimadas da 

Oferta, conforme previstas na seção “Demonstrativo dos Custos da Oferta”, de forma 

individualizada, impactarão, na data em que a Companhia receber tais recursos, tais 

índices de acordo com a tabela abaixo. 

A tabela abaixo apresenta, na coluna “Histórico”, os índices referidos no parágrafo 

imediatamente anterior calculados com base nas demonstrações financeiras 

consolidadas auditadas referente ao período de três meses findo em 30 de junho de 

2022, e, na coluna “Ajustado por evento subsequente e pela Oferta”, esses mesmos 

índices ajustados com os eventos subsequentes aos seis meses findos em 30 de junho 

de 2022, bem como os recursos líquidos que a Companhia estima receber com a Oferta, 

no montante de R$ [•] ([•]), e após a dedução das comissões e despesas que a 
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Companhia estima serem devidas no âmbito da Oferta, conforme previstas na seção 

“Demonstrativo dos Custos da Oferta”, na página [•] deste Prospecto.  

Em 30 de junho de 2022 

  Histórico 

Ajustado por 

eventos 

subsequentes 

Ajustado por 

evento 

subsequente e 

pela Oferta (2) 

      

Índices de Liquidez(1) [•]  [•]  [•]  

Índice de Liquidez Corrente(2) [•]  [•]  [•]  

Índice de Liquidez Imediata(3) [•]  [•]  [•]  

Índice de Endividamento(4) [•]  [•]  [•]  

Endividamento Geral(5) [•]  [•]  [•]  

Margem Bruta(6) [•]  [•]  [•]  

Margem líquida(7) [•]  [•]  [•]  

(2) [•] 

(3) [•] 

(4) [•] 

(5) [•] 

(6) [•] 

(7) [•] 

A tabela a seguir apresenta informações financeiras e operacionais selecionadas da 

Companhia nos períodos indicados: 
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Período de três 

meses findo em 30 de 

junho de 

Exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 

Americanas S.A. 

Demonstrações 

Contábeis 

Consolidadas 

2022 2021 2021 2020 2019 

(R$ mil)         

Lucro Líquido  [•] [•]  543.795 -210.758 -318.238 

(+) Imposto de 

renda e 

Contribuição Social 

 [•] [•]  -560.031 -38.845 -144.458 

(+) Depreciação e 

Amortização 
 [•] [•]  1.300.292 601.763 522.704 

(+) Resultado 

Financeiro 
 [•] [•]  772.404 430.176 566.351 

EBITDA(1)  [•] [•]  2.056.460 782.336 626.359 

(+) Outras (receitas) 

despesas 

operacionais 

 [•] [•]  157.203 75.593 46.597 

(+) Equivalência 

Patrimonial 
 [•] [•]  83.812 85.594 3.714 

EBITDA ajustado(2)  [•] [•]  2.297.475 943.523 676.670 

Receita Líquida  [•] [•]  22.695.861 10.124.347 6.767.982 

Margem EBITDA 

ajustado 
 [•] [•]  10,10% 9,30% 10,00% 
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(1) Conforme Instrução CVM 527, EBITDA igual Resultado do Exercício, acrescido dos 

tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das 

depreciações, amortizações e exaustões; 

(2) EBITDA Ajustado igual Resultado do Exercício, acrescido dos tributos sobre o lucro, 

das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações, 

amortizações e exaustões, outras (receitas) despesas operacionais e equivalência 

patrimonial. 

 

Período 

de três 

meses 

findo em 

30 de 

junho de 

Exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 

Americanas S.A. 

Demonstrações Contábeis 

Consolidadas 

202

2 

202

1 
2021 2020 2019 

(R$ mil)         

(+) Empréstimos e financiamentos  [•] [•]  
10.192.04

0 
7.371.004 

6.233.12

6 

(+) Debêntures  [•] [•]  2.148.711 391.035 200.214 

Cash Flow Hedge Account(3)  [•] [•]  -376.120 -148.012 - 

(1) Endividamento curto e longo prazo  [•] [•]  
11.964.63

1 
7.614.027 

6.433.34

0 

(+) Caixa e equivalentes de caixa  [•] [•]  2.706.888 6.634.287 
3.535.80

7 

(+) Títulos e valores mobiliários  [•] [•]  4.297.525 4.491.969 
3.172.26

6 

(+) Cartões de crédito  [•] [•]  6.077.901 1.485.168 261.017 
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(+) Carteira Digital  [•] [•]  - 22.375 - 

(+) Fundo de Investimento em direitos 

creditórios (FIDC) 
 [•] [•]  579.506 270.625 448.982 

(+) Débitos eletrônicos e cheques  [•] [•]  114.524 - - 

(2) 

Disponibilidades+Cartões+FIDC+débit

os eletrônicos e cheques 

 [•] [•]  
13.776.34

4 

12.904.42

4 

7.418.07

2 

Caixa (Dívida) Líquida (1-2)  [•] [•]  1.811.713 5.290.397 984.732 

EBITDA Ajustado  [•] [•]  2.297.475 943.523 676.670 

Índice (Dívida Líquida/EBITDA 

Ajustado) 
 [•] [•]  0,79 5,61 1,46 

(3) A Devedora optou por adotar a metodologia Cash Flow Hedge Account nas 16ª e 5ª 

emissão de debentures (emissão dos bonds). Pelos princípios contábeis desta 

metodologia, o objeto do hedge é marcado a mercado no endividamento por custo 

amortizado, com contrapartida no Patrimônio Líquido. Para melhor comparabilidade 

entre os períodos, a dívida líquida ajustada deve ser considerada excluindo esse efeito. 

 
Período de três meses 

findo em 30 de junho 

de 

Exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 

Americanas S.A. 

Demonstrações 

Contábeis 

Consolidadas 

2022 2021 2021 2020 2019 

(R$ mil)         

Ativo circulante  [•] [•]  21.912.888 15.779.801 9.431.729 
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Passivo 

circulante 
 [•] [•]  13.336.854 5.386.842 4.847.910 

Índice de 

Liquidez 

Corrente(1) 

 [•] [•]  1,6 2,9 1,9 

Disponibilidades 
(2) 

 [•] [•]  7.004.413 11.126.256 6.708.073 

Passivo 

circulante 
 [•] [•]  13.336.854 5.386.842 4.847.910 

Índice de 

Liquidez 

Imediata(3) 

 [•] [•]  0,5 2,1 1,4 

(+) Cartões de 

crédito 
 [•] [•]  6.077.901 1.485.168 261.017 

(+) Carteira 

Digital 
 [•] [•]  - 22.375 - 

(+) Fundo de 

Investimento em 

direitos 

creditórios 

(FIDC) 

 [•] [•]        

 [•] [•]  579.506 270.625 448.982 

(+) Débitos 

eletrônicos e 

cheques 

 [•] [•]  114.524 - - 

Índice de 

Liquidez 

Imediata 

Ajustado(4) 

 [•] [•]  1 2,4 1,5 

(1) Divisão do ativo circulante pelo passivo circulante 

(2) Caixa + aplicações financeiras 
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(3) Divisão das disponibilidades pelo passivo circulante 

(4) Divisão da soma de disponibilidades, cartões de crédito, FIDC e débitos eletrônicos 

e cheques pelo passivo circulante. 
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RELACIONAMENTOS 

Nenhuma das operações descritas abaixo são vinculadas à Oferta e/ou à Emissão e 

não há, na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Emissora, a 

Devedora e os Coordenadores e/ou outras sociedades pertencentes aos seus 

respectivos grupos econômicos, conforme aplicável, que estejam vinculadas à Oferta 

e/ou à Emissão. Dessa forma, na data deste Prospecto, não há quaisquer operações 

entre os Coordenadores e/ou seus respectivos conglomerados econômicos, a 

Devedora, a Emissora e/ou seus controladores diretos e indiretos e/ou suas controladas 

a serem liquidadas, total ou parcialmente, com os recursos dos CRI, com exceção do 

pagamento da cessão dos Créditos Imobiliários.  

Entre o Coordenador Líder e a Emissora  

Além dos serviços relacionados (i) à presente Oferta; (ii) à prestação de serviços de 

mesma natureza em outras emissões; e (iii) ao eventual relacionamento comercial no 

curso ordinário dos negócios, o Coordenador Líder e as sociedades de seu 

conglomerado econômico, na data deste Prospecto Preliminar, não mantêm qualquer 

outro relacionamento relevante com a Emissora.  

As partes entendem que não há qualquer conflito de interesse resultante do 

relacionamento acima descrito.  

Entre o BTG e a Emissora 

Além dos serviços relacionados (i) à presente Oferta; (ii) à prestação de serviços de 

mesma natureza em outras emissões; e (iii) ao eventual relacionamento comercial no 

curso ordinário dos negócios, o BTG e as sociedades de seu conglomerado econômico, 

na data deste Prospecto, não mantêm qualquer outro relacionamento relevante com a 

Emissora.  

As partes entendem que não há qualquer conflito de interesse resultante do 

relacionamento acima descrito.  

Entre o Safra e a Emissora 

[=] 

Entre o UBS BB e a Emissora 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e de eventual relacionamento 

comercial no curso ordinário dos negócios, o UBS BB, na data deste Prospecto 

Preliminar, não mantém quaisquer tipos de relações societárias ou ligações contratuais 

relevantes com a Emissora. 
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A Emissora contratou e poderá, no futuro, contratar o UBS BB e/ou qualquer sociedade 

do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações 

financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 

investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de 

investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras 

operações financeiras necessárias à condução das suas atividades. 

O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 

valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários 

referenciados, conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da 

Emissora, suas controladoras, sociedades por controle comum e afiliadas. 

Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o UBS BB e/ou qualquer 

sociedade do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, 

adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Emissora, suas 

controladoras, sociedades por controle comum e afiliadas, com o fim de prover liquidez; 

(ii) negociar valores mobiliários de emissão da Emissora, suas controladoras, 

sociedades por controle comum e afiliadas, com o fim de realizar arbitragem entre 

valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de 

mercado e contrato futuro referenciado nas ações; e (iii) realizar operações destinadas 

a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do UBS BB no âmbito da Oferta 

decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou 

venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo. 

Não existem situações de conflito de interesses na participação do UBS BB na presente 

Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com a Emissora. Por esta razão, não 

foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses. 

Entre a XP e a Emissora 

Em 31 de agosto de 2021, a XP Investimentos S.A., subscreveu 40.000 (quarenta mil) 

debêntures conversíveis em ações, da espécie quirografária, sem garantia adicional, da 

1ª (primeira) emissão, em série única (“Debêntures Conversíveis Virgo”), da Virgo 

Holding S.A., que foram objeto de colocação privada, com valor nominal unitário de R$ 

1.000,00 (mil reais), totalizando o montante de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de 

reais). As referidas debêntures foram emitidas em 31 de agosto de 2021 por meio do 

“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures 

Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, Sem Garantia, em Série Única, para 

Colocação Privada, da Virgo Holding S.A.” celebrado na mesma data (“Escritura de 

Emissão Virgo”). 

A Virgo Holding S.A. é a única acionista da Emissora, que é, por sua vez, a única 

acionista da Virgo II Companhia de Securitização (atual denominação social da 

CIBRASEC Companhia Brasileira de Securitização). 

As Debêntures Conversíveis Virgo têm vencimento em 31 de agosto de 2026 (“Data de 

Vencimento Debêntures Conversíveis Virgo”) e farão jus a uma remuneração 

equivalente a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias 

dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma 



 

266 

percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e 

divulgada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua 

página na internet (www.b3.com.br), acrescida de sobretaxa de 3,5% (três inteiros e 

cinco décimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 

conforme fórmula constante da Escritura de Emissão. O pagamento do saldo devedor 

das Debêntures Conversíveis Virgo ocorrerá integralmente na Data de Vencimento 

Debêntures Conversíveis. As Debêntures Conversíveis Virgo não possuem garantias 

constituídas. 

Nos termos da Escritura de Emissão Virgo, a XP Investimentos S.A., poderá converter 

a totalidade, e não menos que a totalidade, das Debêntures Conversíveis Virgo em 

ações ordinárias de emissão da Virgo Holding, por opção exclusiva da XP Investimentos 

S.A., (“Conversão”), observadas as eventuais aprovações regulatórias necessárias. O 

número de ações decorrentes da Conversão poderá corresponder, no mínimo, a 20% 

(vinte por cento) do capital social total da Virgo Holding e, no máximo, a 30% (trinta por 

cento) do capital social total da Virgo Holding. 

A Conversão poderá ser exercida pela XP Investimentos S.A., a partir da data de 

integralização e até a Data de Vencimento Debêntures Conversíveis Virgo.  

A eventual conversão das Debêntures Conversíveis Virgo implicará na vigência de um 

acordo de acionistas entre os acionistas da Virgo Holding. 

Adicionalmente, os acionistas da Virgo Holding outorgaram a XP Investimentos S.A., 

por meio da Escritura de Emissão Virgo, uma opção de compra (“Opção de Compra”) 

para adquirir ações ordinárias da Virgo Holding, de titularidade dos acionistas atuais da 

Virgo Holding, na proporção detida por cada um dos atuais acionistas da Virgo Holding 

em quantidade suficiente para que a XP Investimentos S.A., detenha percentual de 

participação societária, após a Conversão, de até 45% (quarenta e cinco por cento) das 

ações ordinárias de emissão da Virgo Holding.  

Por fim, a XP celebrou com a Virgo Holding e determinadas controladas um contrato de 

parceria por meio do qual a XP poderá indicar potenciais oportunidades de negócio para 

que o Grupo Virgo atue (i) em operações de captação de recursos no mercado de 

capitais, dentre elas, a partir da securitização de recebíveis, e na própria estruturação, 

emissão, distribuição e monitoramento dos valores mobiliários, assim como na 

estruturação e colocação de outros instrumentos financeiros e valores mobiliários, 

conforme permitido pela regulamentação aplicável; e (ii) em operações de assessoria 

financeira ou consultoria em societárias ou de compra e venda de ativos (“Contrato de 

Parceria”).  

O Contrato de Parceria vigerá por 5 (cinco) anos contados da sua data de assinatura, 

qual seja, 31 de agosto de 2021. 

Em decorrência do relacionamento acima, os investidores deverão estar cientes do 

potencial conflito de interesses. Vide “Risco de Potencial Conflito de Interesses 

Decorrente do Relacionamento entre a Emissora e o Coordenador Líder” na página [•] 

deste Prospecto Preliminar. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.b3.com.br%2F&data=04%7C01%7C%7Ca239f71240e34ead1c2a08d989e01e94%7C8da5234eae8e41cd9f3edab90ada4aaa%7C0%7C0%7C637692417988374748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5pEWlduFGyis8uCKg5ABNiq0g2Bs9dXp86Hvyrr9PKk%3D&reserved=0
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Entre o Coordenador Líder e a Devedora  

Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, a 

Devedora mantém relacionamento comercial com o grupo econômico do Itaú BBA, que 

consiste principalmente nas seguintes transações relacionadas à prestação de serviços 

bancários em geral: 

• operação de empréstimo em nome de Hortigil Hortifruti S.A. (CNPJ/ME nº 

31.487.473/0001-99) no valor total de R$ 35,2 milhões, com data de início em 

08 de outubro de 2021 e vencimento em 08 de outubro de 2025, e taxa entre 

2,0% e 2,40% ao ano. Tal operação não conta com garantia; 

 

• 14 (quatorze) operações de derivativo (swaps de índices) em nome de Hortigil 

Hortifruti S.A. (CNPJ/ME nº 31.487.473/0001-99) no valor total de R$ 39,666 

milhões, com data de início em 29 de novembro de 2021 e vencimentos entre 26 

de julho de 2022 e 08 de novembro de 2025; 

 

• operação de capital de giro em nome de IMB Textil S.A. (CNPJ/ME nº 

58.500.398/0001-05) no valor total de R$ 36 milhões, com data de início em 16 

de maio de 2022 e vencimento de 16 de dezembro de 2024, e taxa entre CDI + 

2,00% e CDI+2,50% ao ano. Tal operação conta com garantias de aval 

(fidejussória) em nome de Americanas S.A. (CNPJ/ME nº 00.776.574/0001-56), 

alienação fiduciária de ações não listadas em nome de Único Comercio S.A. 

(CNPJ/ME nº 00.399.603/0001-08) e cessão fiduciária de recebíveis da IMB 

Textil S.A. (CNPJ/ME nº 58.500.398/0001-05); 

 

• linha de repasse de Finame em nome de Americanas S.A. (CNPJ/ME nº 

00.776.574/0006-60) no valor total de R$ 19,7 milhões, com data de início em 

27 de fevereiro de 2014 e vencimento em 15 de julho de 2023, com taxa efetiva 

cliente entre 2,5 e 3,5% ao ano. Tal operação conta com garantia de alienação 

fiduciária de máquinas e equipamentos em nome de Lojas Americanas S.A. 

(CNPJ/ME nº 33.014.556/0001-96); 

 

• 2 (duas) operações de derivativo em nome de Americanas S.A. (CNPJ/ME nº 

00.776.574/0001-56) no valor total de R$ 808,755 milhões, com data de início 

em 24 de novembro de 2020 e 16 de abril de 2022, e vencimento em 16 de 

dezembro de 2030 e 15 de junho de 2023. Nestas operações a empresa está 

ativa em IPCA e passiva em CDI. Tais operações não contam com garantias 

especificas; 

 

• operação de derivativo em nome da B2W DIGITAL LUX SARL no valor total de 

R$ 733,635 milhões, com data de início em 24 de novembro de 2020 e 

vencimento em 15 de dezembro de 2030 e 15 de junho de 2023. Nestas 

operações a empresa está ativa em Dólar e passiva em IPCA. Tal operação não 

conta com garantia específica; 
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• 3 (três) operações de fiança fiscal em nome de Americanas S.A. (CNPJ/ME nº 

00.776.574/0006-60) no valor total de R$ 12,3 milhões com data de início entre 

25 de outubro de 2019 e 10 de julho de 2020, com comissões entre de 2,0% e 

2,7% ao ano. Tais fianças possuem prazo indeterminado e não contam com 

garantia; 

 

• 21 (vinte e uma) operações de fiança judicial em nome de Americanas S.A. 

(CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60) no valor total de R$ 14,0 milhões com data 

de início entre 13 de novembro de 2013 e 10 de julho de 2020, com comissões 

entre 1,5% e 3,2% ao ano. Tais fianças possuem prazo indeterminado e não 

contam com garantia; 

 

• 4 (quatro) operações de fiança judicial em nome de BWU Comercio e 

Entretenimento S.A. (CNPJ/ME nº 00.019.388/0001-72) no valor total de R$ 

22,8 milhões com data de início entre 03 de dezembro de 2019 e 31 de maio de 

2022, com comissões que variam de 0,5% a 2,8% ao ano. Tais fianças possuem 

prazo indeterminado e não contam com garantia; 

 

• fiança judicial em nome de BWU Comercio e Entretenimento S.A. (CNPJ/ME 

nº 00.019.388/0001-72) no valor total de R$ 10,27 milhões com data de início 

entre 08 de abril de 2021, com comissão entre 2,0% e 2,75% ao ano. Tal fiança 

possui prazo indeterminado e não conta com garantia; 

 

• 17 (dezessete) operações de fiança fiscal em nome de Lojas Americanas S.A. 

(CNPJ/ME nº 33.014.556/0001-96) no valor total de R$ 57,7 milhões com data 

de início entre 23 de janeiro de 2018 e 26 de maio de 2020, com comissões que 

viaram de 1,0% a 2,5% ao ano. Tais fianças possuem prazo indeterminado e 

não contam com garantia; e 

 

• 3 (três) operações de fiança judicial em nome de Lojas Americanas S.A. 

(CNPJ/ME nº 33.014.556/0001-96) no valor total de R$ 6,99 milhões com data 

de início entre 02 de agosto de 2016 e 18 de setembro de 2018, com comissão 

entre 1,5% e 2,25% ao ano. Tais fianças possuem prazo indeterminado e não 

contam com garantia. 

Adicionalmente, o Itaú BBA, atua nos seguintes serviços: 

• até 01 de junho de 22, o grupo econômico da Devedora possui aproximadamente 

(i) R$ 199 milhões em Certificados de Depósitos Bancários; (ii) R$ 4,9 milhões 

em letras financeiras; e (iii) R$ 2 milhões em compromissada em aplicações 

financeiras;  

 

• prestação de serviços de pagamento para o grupo econômico da Devedora, com 

volumetria média de mensal de R$ 11 bilhões em 2022; 

 

• prestação de serviços de cobrança para o grupo econômico, com volumetria 

média de mensal de R$ 56 milhões em 2022; e 
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• aplicação dos recursos em conta no overnight, com volumetria média mensal R$ 

29 milhões em 2022. 

Entre o BTG e a Devedora 

Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, a 

Devedora mantém relacionamento comercial com o grupo econômico do BTG Pactual, 

que consiste principalmente nas seguintes transações relacionadas à prestação de 

serviços bancários em geral: 

Em 08 de julho  de 2022 atuou na qualidade de coordenador líder da 17ª emissão de 

debêntures simples, não conversíveis em ações da espécie quirografária, em série 

única, para distribuição pública, com esforços restritos da Americanas S.A. 

Em 03 de novembro de 2021 e em 12 de janeiro de 2022 atuou na qualidade de assessor 

financeiro em operações de M&A da Devedora. 

O BTG Pactual por si ou por sociedades integrantes do seu grupo econômico possui 

1.912.667 ações ordinárias de emissão da Devedora, adquiridas em operações 

regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado. 

Além disso, a Devedora e a Lojas Americanas S.A. realizaram operações com valores 

mobiliários em bolsa de valores por meio de sociedade corretora integrante do grupo 

econômico do BTG Pactual. Nos últimos 12 meses, realizou a aquisição de 

aproximadamente 14 milhões de ações da Devedora. 

A Devedora contratou com o BTG Pactual operação de fiança bancária, em 25 de 

fevereiro de 2021, no valor total objeto da Fiança atualizado de  aproximadamente, R$ 

67,6 milhões com taxa de remuneração de 1,6% a.a. 

A Devedora e a Lojas Americanas S.A. contratou, com sociedades integrantes do grupo 

econômico do BTG Pactual, 65 (sessenta e cinco) seguros no valor segurado agregado 

de aproximadamente R$731,5 milhões, com datas de emissão entre 02 de setembro de 

2021 e 01 de agosto de 2022, com início de vigência entre 14 de setembro 2021 e 08 

de outubro de 202 e fim de vigência entre 01 novembro de 2023 e 21 de março de 2027.  

Entre o Safra e a Devedora 

Além do relacionamento decorrente da Oferta, o Safra e o grupo econômico do qual faz 

parte não mantém relacionamento com a Devedora.  

Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores 

e acionistas controladores do Safra e a Devedora. 

Entre o UBS BB e a Devedora 

[•]  

Entre a XP e a Devedora 

[•] 
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Entre a Emissora e a Devedora  

Além do relacionamento decorrente da presente Oferta a Emissora não mantem 

qualquer relacionamento com a Devedora. Não há qualquer relação ou vínculo 

societário entre a Emissora e a Devedora. 

Entre o Coordenador Líder, o Agente Fiduciário e a Instituição Custodiante  

[•] 

Entre o BTG, o Agente Fiduciário e a Instituição Custodiante  

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e ao relacionamento no curso normal 

dos negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário entre as partes. Não há 

conflitos de interesse entre as partes desta seção. 

Entre o Safra, o Agente Fiduciário e a Instituição Custodiante 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Safra mantém relacionamento 

comercial com o Agente Fiduciário e com a Instituição Custodiante decorrentes do 

exercício de suas atividades sociais, tendo em vista a atuação do Agente Fiduciário e 

da Instituição Custodiante em outras operações de renda fixa, incluindo prestação de 

serviços em operações de securitização e outras operações no mercado de capitais 

estruturadas pelo Banco Safra.  

Não há qualquer relação ou vínculo societário, nem relações de empréstimos e 

financiamentos entre o Banco Safra e o Agente Fiduciário e a Instituição Custodiante 

e/ou sociedades de seu grupo econômico. 

As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima 

descrito. 

Entre o UBS BB, o Agente Fiduciário e a Instituição Custodiante 

[•] 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o UBS BB mantém relacionamento 

comercial com o Agente Fiduciário decorrente do exercício de suas atividades sociais, 

tendo em vista a atuação do Agente Fiduciário em outras operações de renda fixa, 

incluindo prestação de serviços em operações de securitização e outras operações no 

mercado de capitais estruturadas pelo UBS BB. 

Não há qualquer relação ou vínculo societário, nem relações de empréstimos e 

financiamentos, entre o UBS BB e o Agente Fiduciário.  

As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima 

descrito. 

Entre a XP, o Agente Fiduciário e a Instituição Custodiante  

[•] 
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Entre a Emissora, o Agente Fiduciário e a Instituição Custodiante  

Com exceção do serviço relacionado à presente Emissão e das emissões listadas no 

Anexo VIII do Termo de Securitização, o Agente Fiduciário não presta serviços como 

agente fiduciário em outras emissões da Securitizadora e/ou sociedades pertencentes 

ao seu Grupo Econômico: Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a 

Emissora e o Agente Fiduciário e o Custodiante. 

Entre a Devedora, o Agente Fiduciário e a Instituição Custodiante  

[•] 

Entre a Emissora e o Banco Liquidante / Escriturador  

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e ao relacionamento no curso normal 

dos negócios, não há qualquer relação ou vínculo societário entre as partes. Não há 

conflitos de interesse entre as partes desta seção. 

Entre a Devedora e o Banco Liquidante / Escriturador 

[•] 

Entre o Agente Fiduciário e a Instituição Custodiante 

[•] 
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