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INSTRUMENTO PARTICULARDE.ESCRITURA DA 2a (SEGUNDA) EMTSSAO PRTVADA DE

oreENrunrs srMpLEs, 'ilIo cct;rv6,siv*:"FM ng6es, DA espEcre
eurRoGRAFAnre, cou cenlffitm lorbrolrll rror:ilssonr& eu sEnrr 0nrc& oa
JFt HOLDING S.A.

Pelo presente "Instrumento Particular de Escritura da 2a (Segunda) Emissdo Privada de

Debdntures Simples, Ndo Conversiveis em Agdes, da Espdcie Quirognfiiria, com Garantia Adicional
Fidejussdria, em Sdrie inic4 da JFL Holding S.,,4. "('Escritura de Emisseo'), as partes:

na qualidade de emissora das Deb6ntures (conforme abaixo definidas) objeto desta Escritura de

EmissSo:

JFL HOLDING S,A., sociedade por a66es sem registro de companhia aberta perante a Comissdo

de Valores MobiliSrios CCVM'), com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Rua

Pedroso Alvarenga,691, conjunto 1.301, Parte, Itaim Bibi, CEP 04531-011, inscrita no Cadastro

Nacional da Pessoa lurldica do Minist6rio da Economia C'CNPJ/ME1 sob o no 31.093.563/0001-
03, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de 56o Paulo

C'JUCESP') sob o NIRE 35.300.535.723, neste ato representada na forma do seu estatuto social,

por sua diretora, Sra. Carolina Burg, brasileira, economista, solteira, inscrita no CPF/ME sob o no

269.422.888-70, com enderego comercial na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Rua

Pedroso Alvarenga, 691, conjunto 1.301, Itaim Bibi, CEP 04531-011 ('Emissora');

na qualidade de debenturista:

TRUE SECURfTIZADOM S.A., sociedade an6nima de capital aberto, com sede na Cidade de

SEo Paulo, Estado de Sio Paulo, na Avenida Santo Amaro, 48, 10 andar, conjunto 12, Itaim Bibi,

CEP 04506-000, inscrita no CNPJ/ME sob o no t2.t30.74410001-00, neste ato representada na

forma do seu estatuto social f'Debenturista" ou "Securitizadora'); e

(sendo a Emissora e a Debenturista doravante designadas, em conjunto, como "Partes" e,

individual e indistintamente, como "Palte",

e, ainda, na qualidade de fiador:

IORGE FELIPE LEMANN, brasileiro, casado em regime de separaESo total de bens, empresdrio,
portador da Cddula de Identidade RG no 08.606.916-8/SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o no

0tt,176.347-95, com enderego comercial na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Rua

Pedroso Alvarenga, 691, conjunto 1.301, Itaim Bibi, CEP 04531-011 C'Fiadorl.

Os termos aqui

a eles atribuido
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1.1. A 2a (segundeldirissio ffqf.sseo'llOE *U6ntures simples, n6o converslveis em

ag6es, da esp6cie quirograf6ria, .o, g.rrnti. aaiiiii'niinaeiuss6ria, em sdrie rinica, da Emissora,

de forma privada, sem qualquer esforgo de venda perante investidores, e a presente Escritura de

EmissEo s6o realizadas com base nas deliberag6es tomadas na Assembleia Geral da Emissora,

realizada em 04 de novembro de 2019 ('AGE Emissorat, nos termos do artigo 59, caput, daLei
n.o 6,404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ('Lei das Sociedades por Ag6esJ.

CLAUSULA SEGUNDA - REQUISITOS

Aus€ncia de Registro na ComissSo de Valores MobiliSrios

2.1.1. A EmissSo n6o ser6 objeto de registro perante a CVM ou a ANBIMA - Associag6o

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais C'ANBIMA'), uma vez que as

Deb6ntures ser6o objeto de colocagSo privada, sem (i) a intermediagSo de instituig6es integrantes

do sistema de distribuigSo de valores mobili6rios; ou (ii) qualquer esforgo de venda perante

i nvestidores indetermi nados.

2.2. Arquivamento na IUCESP e Publicagio da AGE Emissora

2.2.L. Nos termos do artigo 52, inciso I e do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ag6es, a

ata da AGE Emissora serd arquivada na IUCESP e publicada (i) na Central de Balangos C'CB'J do

Sistema P0blico de EscrituragEo Digital CSPED'J, bem como no sitio eletr6nico da Emissora,

obseruado o estabelecido na Poftaria do Minist6rio da Economia no 529, de 26 de setembro de

2019 f'Portaria ME no 5291L9'), ou (ii) na hip6tese de a Medida Provis6ria no 892, de 5 de

agosto de 2019 CMP 892') perder a sua validade, no (a) Di5rio Oficial do Estado de S5o Paulo

C'DOESP'), e (b) no jornal "Di6rio de Notfcias".

2,3. InscrigSo desta Escritura de EmissSo e seus eventuais aditamentos

2.3.1. A presente Escritura de Emiss6o, e seus eventuais aditamentog serSo inscritos na

JUCESP, conforne disposto no aftigo 62, inciso II e par6grafo 3o da Lei das Sociedades por A96es.

A Emissora dever6, no prazo de at6 2 (dois) Dias 0teis da presente data, protocolar a presente

Escritura de EmissSo para inscriESo na JUCESP. Os eventuais aditamentos i presente Escritura de

EmissSo deverSo ser protocolados para registro na JUCESP no prazo de at6 5 (cinco) Dias 0teis

contados da data de sua assinatura.

2.3.2. A Emissora dever6 entregar i Debenturista, no prazo de at6 2 (dois) Oias 0teis

(conforme abaixo definidos) contados da data do efetivo registro, 1 (uma) via eletr6nica (formato

pdf), contendo a chancela da JUCESP na AGE Emissora e nesta Escritura de

eventuais aditamentos, devidamente inscritos na IUCESP. Neste mesmo ptazo, a

2.L.
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providenciar o envio de !r(yro!) via original da Escritura de EmissEo devidamente registrada i
Oliveira Trust Distribuidofa-Si Tltul6i dlvaloresi$iQli6rios S.A., na qualidade de instituiEso

custodiante ('InstituiESotir3[6diante":ou.{tgente iidiii6rio dos Cil').

2.3.3. Em viftude da Fianga (conforme abaixo definida), de acordo com o disposto nos

artigos t29, t30 e 131 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de L973, conforme alterada, a

presente Escritura de EmissSo deverd ser levada a registro no cart6rios de registro de titulos e
documentos da Comarca da Cidade S5o Paulo, Estado de S5o Paulo f'RTD-SPI, em atd 2 (dois)

Dias tjteis contados da presente data, e seus eventuais aditamentos serSo averbados i margem

dos registros acima no prazo em at6 5 (cinco) Dias Uteis contados da celebragSo do respectivo

aditamento.

2.3.4. A Emissora dever6 entregar i Debenturista, no prazo de at6 2 (dois) Dias Oteis

contados da data do efetivo registro ou averbag5o, conforme o caso, 1 (uma) via eletr6nica

(formato pdf), desta Escritura de EmissSo e de seus eventuais adilamentos, devidamente

registrado ou averbado, conforme o caso, no RTD-SP. Neste mesmo prczo, a Emissora deverd

providenciar o envio de 1 (uma) via original da Escritura de EmissSo devidamente registrada i
Institui96o Custodiante.

2.4. Registro Para NegociagSo

2.4.L. As Deb6ntures n6o serSo depositadas ou registradas para distribuigSo no mercado
prim6rio, negociagHo no mercado secunddrio, cust5dia eletr6nica ou liquidagio em qualquer

mercado organizado.

CLAUSULA TERCEIRA . OBJETO SOCIAL DA EMISSORA

Em conformidade com seu Estatuto Social, a Emissora tem como objeto social a

participagSo em outras sociedades como acionista.

CLAUSULA QUARTA - DESTTNA9AO OOS RECURSOS

Os recursos obtidos por meio da EmissEo serEo destinados pela Emissora para (i) o

pagamento de despesas e gastos futuros, incluindo, mas n6o se limitando aos custos associados

ir obtengSo de licengas e gerenciamento das obras futuras nos im6veis indicados no Anexo I a

esta Escritura de EmissSo C'Im6veis Lastrol, obseruada a proporgSo dos recursos captados a ser

destinada para cada um dos Im6veis Lastro e o cronograma indicativo da destinagSo dos recursos,

conforme previsto no Anexo II desta Escritura de EmissSo; e (ii) o reembolso das despesas e

gastos incorridos, em ambos os casos, de natureza imobilidria relacionados com a aquisigSo, a

obtengSo de licenEas e gerenciamento de obras realizadas (a) no im6vel objeto da matricula no

154.885, do 10o Oficial de Registro de Im6veis da Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo

('Im6vel RebouEas'); e (b) no im6vel objeto da matricula no 188.324, do 40 Oficial (6 Registro

3.1.

4.L.
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de Im6veis da Cidade de.SEo.Qaulo, Egado de S5o Paulo ('Im6vel Vila Olimpia), ambos descritos
no Anexo II desta Escritufa^_Qetmissfr. '! 'i r--i,...;.. .:. .:. .i. :::
4.1.1. Os recursos poderEo ser transferidos para subsidi5rias da Emissora com o objetivo de

cumprir com a destinag6o de recursos prevista no item 4.1 acima at6 a Data de Vencimento
(conforme definida abaixo) por meio de: (i) aumento de capital social; (ii) adiantamento para

futuro aumento de capital - AFAC; ou (iii) mrituo.

4.L,2. O Anexo II a esta Escritura de EmissSo cont6m (i) descrigSo das despesas e gastos

incorridos, objeto de reembolso com os recursos obtidos por meio da EmissEo nos termos do item
4.1 acima, bem como (ii) o cronograma indicativo da destinag6o dos recurcos previstos para

gastos futuros referidos no item 4.1 acima.

4.1.3. A Emissora poder6, a qualquer tempo at6 a Data de Vencimento, alterar os percentuais

da proporgSo dos recursos captados com a EmissSo a ser destinada a cada Im6vel Lastro, indicado

no Anexo II desta Escritura de Emiss6o, independentemente da anu6ncia pr6via da Debenturista

e/ou dos Titulares dos CRI.

4.L.4. A alteragSo dos percentuais destinados a cada Im6vel Lastro indicados no Anexo II
nos termos do item 4.1.3 acima ser6: (i) informada ao Agente Fiduci6rio semestralmente, por

meio do envio de notificagEo pela Emissora, substancialmente na forma do Anexo VI desta

Escritura de Emiss6o; e (ii) refletida por meio de aditamento i presente Escritura de EmissSo, o

que dever6 ocorrer no prazo de at6 10 (dez) Dias 0teis contados do recebimento da referida

notificagSo pela Debenturista e pelo Agente Fiduci6rio.

4.1.5. O cronograma indicativo referido no item 4.1.2 acima 6 meramente tentativo e

estimativo, de modo que, caso, por qualquer motivo, ocorra qualquer atraso ou antecipagSo do

cronograma indicativo n6o ser6 necessdrio aditar a presente Escritura de Emissdo e/ou o Termo

de SecuritizagSo, e n5o restard configurada qualquer hip6tese de vencimento antecipado das

Deb6ntures ou resgate antecipado dos CRL

4.1.6. Os recursos obtidos por meio da Emiss5o destinados ao reembolso de despesas e

gastos incorridos nos termos do item 4.1 acima somente serSo utilizados para reembolso de

despesas e gastos incoridos nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores ir data de encerramento

da Oferta Restrita dos CRI (conforme abaixo definidos).

4.L.7. A Emissora deverd prestar contas i Securitizadora com c6pia ao Agente Fiducidrio

sobre a destinagSo dos recursos obtidos com a EmissSo: (i) semestralmente, no prazo de at6

30 (trinta) Dias titeis contados do tdrmino de cada perfodo de 6 (seis) meses, a partir da Data de

EmissSo f'Periodo de Verificag5oJ, por meio do envio de relat6rio substancialmente na forma do

Anexo III desta Escritura de Emiss6o ('Relat6rio de VerificacSot, informando o valor to[al dos

recursos oriundos da EmissSo efetivamente destinado pela Emissora para

5P - 26590332v1
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durante o Periodo de V-erifi6g5o inlediatamente anterior ir data do respectivo Relat6rio de

VerificagSo, acompanhad{ a'g.:oo.r,ii"nt6s comf(iritorios (conforme abaixo definido); (ii) na

data em que ocorrer d'VLhifimentrlortiniiriotulantecipado) e/ou resgate antecipado da

totalidade das Deb€ntures, por meio do envio de Relat6rio de VerificagSo, acompanhado dos

Documentos Comprobat6rios, informando o valor total dos recursos oriundos da EmissSo

efetivamente destinado pela Emissora para cada Im6vel Lastro durante o periodo entre o t6rmino

do 0ltimo Periodo de VerificagSo e a data do referido vencimento; e (iii) sempre que for solicitado
pelo Agente Fiduciilrio, em razEo do questionamento de qualquer um dos 6rg5os reguladores e/ou

fiscalizadores, em at6 10 (dez) Dias tjteis contados da referida solicitagEo ou em prazo inferior

caso necess6rio para atender a determinag6o dos Srgdos reguladores e/ou fiscalizadores.

4,1.8. A Emissora prestar6 contas ao Agente Fiducidrio sobre a destinag6o dos recursos das

Deb6ntures ao reembolso de custos e despesas (a) previamente is assinaturas da presente

Escritura de EmissSo e do Termo de Securitizag6o, mediante a apresentagio de c6pias dos

comprovantes das despesas elencadas no Anexo II desta Escritura de EmissSo e (b) previamente

i Data de IntegralizagSo, mediante apresentagSo da declaragEo prevista no Anexo VII desta

Escritura de EmissSo e, quanto ao pagamento de despesas e gastos futuros, por meio da

apresentagHo do Relat6rio de Veriflcagdo, em ambos os casos, acompanhado do cronograma

fisico-financeiro e do relat6rio de medigdo de obras elaborado pelo agente de veriflcagSo das

obras referente ao periodo anterior al6m das notas fiscais, comprovantes, comprovantes de

pagamentos e/ou demonstrativos cont6beis, atos societdrios e demais documentos

comprobat6rios que demonstrem a correta destinagSo dos recursos oriundos dos Cr6ditos

Imobili6rios ('Documentos Comprobat6riosJ.

4.L.9. Independentemente do disposto acima, a Securitizadora ou o Agente Fiducidrio

poder6 solicitar, sempre que julgar necessdrio, documentos comprobat6rios adicionais da

destinagSo dos recursos para os Im6veis Lastro, os quais dever5o ser apresentados pela Emissora,

por meio eletr6nico ou fisico, no prazo de at6 10 (dez) Dias tjteis contados do recebimento da

referida solicitag5o ou em prazo inferior, caso necessdrio para atendimento de solicitagSo realizada

por 6196o regulador ou autoridade governamental,

4.1.10. A Emissora ser6 a respons6vel pela cust6dia e guarda dos Documentos

Comprobat6rios e quaisquer outros documentos que comprovem a utilizagSo dos recursos

relativos irs Deb6ntures/ nos termos desta Escritura de EmissSo.

4.1.11. A Debenturista e o Agente Fiduci6rio deverSo tratar todas e quaisquer informag6es

recebidas nos termos desta Cldusula em car6ter sigiloso, com o fim exclusivo de verificar o

cumprimento da destinag6o de recursos aqui estabelecida, sendo cefto que o disposto acima n6o

se aplica em caso da solicitagSo prevista no inciso (iii) do item 4.t.7 acima.
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:"; i..! r::: i::: :ii. !::.4.t.12. O Agente f'r$ug'uirjo seri respons6vel por verificar, com base no Relat6rio de
Verificag6o e nos Docurire-Qtds Cdbrolat6riosj o'.b.rmprimento, pela Emissora, da efetiva
destinaEso dos recursos'bbtitos pot:treib Aestai:niiiao nos termos previstos nesta Cldusula

Quarta.

4,1.13. Caber6 i Emissora a verificagSo e andlise da veracidade dos Documentos

Comprobat6rios, originais ou c6pias, em via flsica ou eletr6nica, encaminhados atestando,

inclusive, que estes, n6o foram objeto de fraude ou adulteragSo, nEo cabendo ao Agente FiduciSrio

e i Securitizadora a responsabilidade por verificar a validade, qualidade, veracidade ou

completude das informag6es t6cnicas e financeiras de tais documentos.

4.1.14. Independentemente da ocorr6ncia de vencimento antecipado das obrigag6es

decorrentes desta Escritura de EmissSo ou do resgate antecipado total das Deb6ntures, os

recursos captados por meio da presente EmissSo deverSo seguir a destinagSo prevista nesta

ClSusula Quarta, at6 (i) a data de vencimento original dos CRI, conforme definidas nos Termos

de SecuritizagSo (conforme definido abaixo) ou (ii) que a Emissora comprove a aplicagSo da

totalidade dos recursos obtidos, o que ocorrer primeiro.

4.1.15. Uma vez comprovada a aplicagSo integral dos recursos oriundos da EmissSo, nos

termos da presente Escritura de Emiss5o, o que ser5 verificado pelo Agente Fiduci6rio (conforme

definido abaixo), a Emissora ficar6 desobrigada com relagEo is comprovagdes de que trata esta

ClSusula Quarta assim como o Agente Fiduci6rio ficaril desobrigado com relagSo a verificagSo de

que trata esta ClSusula Quafta.

cuusuu QUTNTA - cARAcrERisrrcls DA EMrssAo E DAs DEBENTURES

5.1. Nimero da Emissio

5.1.1. A presente Emiss6o representa a 2a (segunda) emissSo privada de Deb6ntures da

Emissora.

5.2. Valor Total da EmissSo

5.2.1. O valor total da EmissSo 6 de R$120.000.000,00 (cento e vinte milh6es de Reais)

('ValorTotalda EmissSoJ, na Data de Emissdo (conforme abaixo definida).

5.3. Quantdade de Deb€nturcs

5.3.1. Ser5o emitidas 120,000 (cento e vinte mil) Deb6ntures.

5.4. Nrimero de S6ries

5.4.1. A EmissSo serS realizada em sdrie [nica,
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5.5. Data de Emlts5oi'..: '! .! .i ,"r
5.5.1. Para os fins'tstiEitos lefaislCesta ftcrjfdra de EmissSo, a data de emissSo das

Deb€ntures ser6 4 de novembro de 2019 f'Data de Emiss6o1.

5.6.

5.5.1.

5.7.

5.8.

5.8.1.

5.7.1. As Deb6ntures ser6o da esp6cie quirografdria, nos termos do artigo 58, capufi da Lei

das Sociedades por Ag6es,

Conversibilidade

As Deb6ntures serSo simples, n5o conversrveis em agdes de emissSo da Emissora.

Esp6cie

Forma e ComprovagSo de Titularidade das Deb6ntures

As Deb€ntures serEo emitidas sob a forma nominativa, sem a emissSo de certificados.

Para todos os fins de direito, a titularidade das Deb6ntures serd comprovada pela inscrigdo do

titular das Deb6ntures no Livro de Registro de Deb6ntures Nominativas da Emissora. A Emissora

se obriga a promover a inscrigio da Debenturista no Livro de Registro de Deb6ntures Nominativas

em prazo n6o superior a 5 (cinco) Dias titeis a contar da assinatura da presente Escritura de

EmissSo. Para flns de comprovag5o do cumprimento da obrigagSo descrita na presente Cl6usula

quanto d inscrigSo da Debenturista, a Emissora dever6, dentro do prazo acima mencionado, enviar

ir Debenturista e ao Agente Fiduci6rio, c6pia autenticada da p6gina do Livro de Registro de

Deb6ntures Nominativas que contenha a inscrigSo do nome da Debenturista como detentora da

totalidade das Deb0ntures.

5.9. Prazo e Data de Vencimento

5.9.1. As Deb6ntures ter5o prazo de 7 (sete) anos a contar da Data de Emiss6o, vencendo-

se, portanto, em 4 de novembro de 2026 f'Data de Vencimento'), ressalvados os Eventos de

Vencimento Antecipado (conforme abaixo definidas) e Resgate Antecipado Facultativo (conforme

abaixo definida), nos termos desta Escritura de EmissSo.

5.9.2. A Emissora obriga-se a, na Data de Vencimento, realizar o pagamento das Deb6ntures
pelo saldo do Valor Nominal Unitdrio Atualizado (conforme abaixo definido) das Deb6ntures,

acrescido da RemuneragSo (conforme abaixo deflnida) e eventuais valores devidos e n5o pagos,

calculados na forma prevista nesta Escritura de EmissSo.

5.10. Valor Nominal Unit6rio

5.10.1. O valor nominal unitdrio das

EmissSo, mantendo-se o valor na primeira

SP - 26590332v1
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5.11. SubscrigSo,.ln.Tr",O?f"gi Fo*ldl.Pagamento e Preeo de IntegralizagSo

5.11.1. As Deb6ntur€S'S6rIo subdriHs e inteiraiftbdas (i) pelo seu Valor Nominal Unit6rio,

na primeira Data de IntegralizagSo, ou (ii) em caso de integralizagSo das Deb6ntures em Datas

de Integralizagio posteriores, pelo seu Valor Nominal Unitdrio Atualizado das Deb6ntures,

acrescido da Remunerag5o, calculada pro rata tempons, desde a primeira Data de IntegralizaESo,

at6 a data de sua efetiva integralizagEo ('Prego de IntegralizaSo').

5.11.2. As Deb6ntures tornar-se-Eo subscritas pela Debenturista mediante a assinatura do

Boletim de Subscrig6o das Deb€ntures, nos termos da minuta constante no Anexo IV a esta

Escritura de Emiss6o ('Boletim de SubscrigSo') e a inscrigSo da titularidade no livro pr6prio da

Emissora. Nos termos definidos no Boletim de SubscrigSo, as Deb6ntures serSo integralizadas ir

vista, em moeda corrente nacional, parcial ou totalmente, nas datas e na medida em que os CRI

(conforme abaixo definido) forem integralizados f'Data de IntegralizagSo), ap6s o

cumprimento cumulativo das seguintes condigSes precedentes C'Condig6es Precedentes'):

(i) protocolo da AGE Emissora e desta Ecritura de EmissSo na JUCESP, observados os

termos dos itens 2,2 e 2,3 acima, respectivamente;

(ii) registro desta Escritura de EmissEo no RTD-SP;

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

recebimento, pela Debenturista, de c6pia digitalizada do Boletim de Subscrig6o

assinado;

recebimento, pela Debenturista, das vias frsicas originais, ou c6pias autenticadas, dos

Documentos da SecuritizagSo (conforme definido no Termo de SecuritizagSo);

recebimento, pela Debenturista, de via digitalizada do parecer do assessor legal

referente i emissSo dos CRI;

efetiva subscrigSo e integralizagSo dos CRI, conforme Termo de Securitizag6o; e

(vii) recebimento, pela Debenturista, de comprovagEo, pela Emissora, de que todas as

autorizag6es de terceiros necessdrias ir realizagEo da Emiss6o foram obtidas.

5.11.3. A Emissora deverd entregar i InstituigSo Custodiante, no prazo de at6 3 (tres) Dias

tjteis contados da data da subscrigSo e integralizagSo das Deb6ntures, 1 (uma) via original do

Boletim de SubscrigSo.

5.12. RepactuagSo Programada

5.12.1. As Deb6ntures nEo serEo objeto de repactuagSo programada. fl
./

I
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5.13. AtualizagSq],lgnetiria'i'.3 'i i .!:":
5.13.1. O valor ltonnilU:tlrriulrioilasbeb6ntlr"S:i, o saldo do Valor Nominal Unit6rio das

Deb6ntures, conforme o caso, ser6 atualizado monetariamente f'AtualizagSo Monetiiria') a

paftir da primeira Data de IntegralizagSo atd a integral liquidagSo das Deb6ntures, pela variagSo

do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatistica - IBGE C'IPCA'), calculada de forma pro rata temporis por Dias Uteis,

sendo que o produto da AtualizagSo Monet6ria das Deb6ntures ser6 incorporado automaticamente

ao Valor Nominal Unit6rio ou ao saldo do Valor Nominal Unitdrio das Deb6ntures, conforme o caso

('Valor Nomina! Unitirio AtualizadoJ, segundo a seguinte f6rmula:

VNa=VNe xC

onde,

VNa = Valor Nominal Unitdrio Atualizado calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento;

VNe = Valor Nominal Unitdrio ou saldo do Valor Nominal Unit6rio ap6s incorporagSo de juros e

atualizagSo monet6ria a cada periodo, ou pagamento de amortizagSo, se houver), conforme o

caso, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = Fator acumulado das variag6es mensais do IPC& calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento, apurado da seguinte forma:

Onde:

n = Nilmero total de indices IPCA considerados na Atualizag5o Monetdria, sendo "n" um nftmero

inteiro;

NIk = Valor do ntmero-indice do IPCA do segundo m6s anterior ao m6s de atualizagdo, ou seja,

o valor do nrimero-indice do IPCA divulgado no m6s imediatamente anterior i Data de Anivers5rio;

NIk-l= valor do n0mero-indice do IPCA divulgado no m6s anterior ao m6s "k";

dup = n66.ro de Dias Uteis entre a primeira Data de IntegralizagSo e a data de cdlculo, para o

primeiro perfodo de capitalizagSo e o n0mero de Dias 0teis enre a Data de Aniversdrio

imediatamente anterior e a data de c6lculo para os demais periodos, sendo "dup" um n(mero
inteiro; e

c=fl[l,*l*]

(
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dut = (i) para a primei," ,t,,ri,acpi ;*;*i;"jjt.i'1.," de Dias uteis contidos entre a

primeira Data de Integralizagio-e;a pro'Nimi Data.Nq'Aliversdrio; e (ii) para as demais

atualizagSes, corresponde ao niifrrtlO de Dids tileis contidotintre a riltima Data de Aniversdrio e

a pr6xima data de anivers6rio, sendo "dut" um n(mero inteiro.

Sendo que:

(i) O nfimero-indice do IPCA dever6 ser utilizado considerando-se id6ntico nfmero de

casas decimais daquele divulgado pelo IBGE;

(ii) A aplicag6o do IPCA incidird no menor periodo permitido pela legislagSo em vigor, sem

necessidade de aditamento a esta Escritura de EmissSo ou qualquer outra

formalidade;

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Para fins de c6lculo, considera-se como "data de aniversdrio", as datas previstas no

tabela do Anexo V a esta Escritura de Emissdo C'Data de Aniversirio);

Considera-se como mds de atualizagSo, o periodo mensal compreendido entre 2
(duas) Datas de Anivers6rio consecutivas; e

os fatores resultantes da expressEo (;ffi)# s6o considerados com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento.

O produt6rio 6 executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em
seguida, os mais remotos, Os resultados intermediSrios s5o calculados com 16
(dezesseis) casas decimais, sem arredondamento.

5.13.2. Observado o disposto no item 5.13.3 abaixo, no caso de indisponibilidade tempordria

do IPCA ap6s 10 (dez) dias da data esperada para sua apuragSo, ou, ainda, no caso de sua

extingSo ou impossibilidade legal de aplicag5o irs Deb6ntures, ou por determinag6o judicial, serd

utilizado, em sua substituiE6o, seu substituto legal. Na falta do substituto legal, a Debenturista

deverS, no prazo mdximo de 4 (quatro) Dias Uteis, a contar do respectivo evento ou do fim do

prazo de 10 (dez) dias mencionado acima, convocar assembleia geral dos titulares dos CRI, nos

termos previstos nesta Escritura de Emiss6o, na Lei das Sociedades por Ag6es e no Termo de

SecuritizagSo, para escolha de novo indice. Caso (i) n5o haja acordo entre os titulares dos CRI

representando, no minimo, 50o/o (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulagSo, a Emissora

e a Debenturista em relagSo ao novo indice a ser utilizado; ou (ii) ndo haja qu6rum suficiente
para a instalaE6o e/ou deliberagSo em primeira ou segunda convocag6es da assembleia geral de

titulares dos CRI, a Emissora dever6 resgatar a totalidade das Deb6ntures no prazo de 30 (trinta)

dias contados da data da realizag5o da respectiva assembleia geral de titulares dos CRI, ou

contados da data em que referida assembleia geral de titulares dos CRI deveria ter ocorrido, pelo

respectivo Valor Nominal Unitdrio Atualizado, acrescido da respectiva RemuneragSo, cal
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pro rata temporis desde a primeiraPata de-IntegralizagSo ou da 0ltima Data de Pagamento de

Remunerag5o imediatamente l!',ti,1i6r, corifrr(f o casi,,:5tf a data do efetivo resgate. Nesta

alternativa, com a finalidaAe dd'a'pitar-sei*trhlizae#rq6irtt6ria com relagio is Deb6ntures a

serem resgatadas, ser5 utilizada para c6lculo do fator "C" a [ltima variagEo disponlvel do IPCA

divulgada ofi cialmente.

5.13.3. N5o obstante o disposto no item 5.13.2 acima, caso o IPCA venha a ser divulgado ou

volte a ser aplicdvel irs Deb6ntures antes da realizagSo da assembleia geral dos titulares dos CRI,

a referida assembleia geral n5o ser6 mais realizada e o IPCA entEo divulgado, a partir da respectiva

data de refer6ncia, ser6 empregado para apuragSo do fator "C" no c6lculo da AtualizagSo

Monetdria, n6o sendo devida nenhuma compensagSo entre a Emissora e a Debenturista quando

da divulgagSo posterior do IPCA que seria aplicdvelinicialmente.

5.14. RemuneragSo das Deb6nturcs

5.14.1. Sobre o Valor Nominal Unitdrio Atualizado das Deb6ntures incidir6o juros

remunerat6rios prefixados correspondentes a 8,00o/o (oito por cento) ao ano, base 252 (duzentos

e cinquenta e dois) Dias Uteis f'Spread" e "RemuneragSo'), observado o disposto no item 5.15

abaixo.

5.L4.2, A RemuneragSo serd calculada sob o regime de capitalizagdo composta de forma pro
rata temporis por Dias tjteis decorridos, desde a primeira Data de IntegralizagSo das Deb6ntures

ou a Data de Pagamento da Remuneragio imediatamente anterior, conforme o caso, at6 a data

do efetivo pagamento, de acordo com a seguinte f6rmula:

J=VNax(FatorJuros-1)

Onde:

J= Valor unitario da RemuneragSo devida, calculado com 8 (oito) casas decimais sem

arredondamento;

VNa = Conforme definido acima;

Fator Juros = Fator de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

apurado da seguinte forma:

FatorJuros - (1 + TaxQ#

Onde:

Taxa = Taxa de juros fixa, equivalente a (i) 8,0000o/o (oito por cento); ou (ii)
por cento), conforme previsto no item 5.15 abaixo.
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DP = N0mero de Dias Uteis entrea primeiJa Data de IniegralizagSo (ou a Data de Aniversdrio
imediatamente anterior, conforfiegtaso)'eia 0irta Ue ,itqfg, sendo "DP" um n0mero inteiro;

.:. .:. . ;

Observagdes

Excepcionalmente, para o primeiro perfodo de calculo da Remunerag6o, deve-se considerar 2
(dois) Dias titeis adicionais no "DP",

5.15. AlteragSo do Spread

5.15.1. O Spread que comp6e a Remunerag6o serii acrescido em 4,00o/o (quatro por cento)

ao ano, de modo que o Spread passard a ser de L2,00o/o (doze inteiros por cento) ao ano, a partir

de 4 de fevereiro de 2020 orlf no caso do item 5.15.2 abaixo, a partir de 4 de margo de 2020

CData LimiteJ, na hip6tese de a Emissora n5o comprovar d Securitizadora e ao Agente

Fiducidrio dos CRI, (i) a correta formalizagSo e constituigSo (a) de alienagSo fiduciSria do Im6vel

Rebougas em garantia das Obrigag6es Garantidas; e (b) de alienagSo fiduci6ria de ag6es ou

quotas de emissSo da sociedade de prop6sito especifico ('SPE Rebougas) titular do Imdvel

Rebougas em garantia das ObrigagSes Garantidas; ou (ii) a prenotagdo no caft6rio de registro de

im6veis competente de alienag5o fiduci6ria do Im6vel JK em garantia das Obrigag6es Garantidas

e a correta formalizagSo e constituigSo (a) de cessSo fiduci6ria sobre Certificados de Potencial

Adicional de Construgdo emitidos no dmbito da 5a DistribuigSo P0blica de Certificados de Potencial

Adicional de ConstrugEo - CEPAC pela Prefeitura da Cidade de S5o Paulo no Smbito da Operagdo

Urbana Consorciada Faria Lima em garantia das Obrigag6es Garantidas, sob condigSo resolutiva;

e (b) de alienagSo fiduci6ria de ag6es ou quotas de emissSo da sociedade de prop6sito especffico

titular do Im6vel JK C'SPE JK" e, em conjunto com a SPE Rebougas, "SPEst em garantia das

Obrigag6es Garantidas (sendo o inciso (i) ou (ii), referido individualmente como "FormalizagSo
das Garantias Reaist.

5.15.2. A Data Limite serd automaticamente prorrogada at6 4 de margo de202A, desde que

a Emissora comprove i Securitizadora estar envidando os seus melhores esforgos para cumprir

de forma tempestiva eventuais exig6ncias apresentadas pelos cart6rios de registro de im6veis ou

cart6rios de registro de t[tulos e documentos cujos registros sejam necessdrios para flns da

Formalizagdo das Garantias Reais.

5.15.3. Na hip6tese de a Emissora comprovar a FormalizagSo das Garantias Reais ap6s a Data

Limite, a Emissora deverii enviar notificagSo por escrito i Securitizadora e ao Agente Fiduci6rio

dos CRI de tal fato, acompanhada dos documentos necess6rios para tal comprovag6o, sendo cefto
gue nesta hip6tese, o Spread que comp6e a RemuneragSo ser5 reduzido em 4,00o/o (quatro por

cento) ao ano, a partir da Data Base (conforme definido abaixo), de modo que o Spread voltar6

a ser de 8,00o/o (oito por cento) ao ano, observado o disposto no item 5.15.4 abaixo.
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5.15.4. A Remuneragio de.ver6ser calcylada com b-ase no novo spread a paftir do inicio do
Periodo de CapitalizagSo imediita5n6nte s6iuiite lilibai&l-imite; ou (ii) i data de envio da

notificagEo de que trata o iteni'$.13.3 acimi'6fiata eaL.).:

5.15.5. Caso ocorra um dos eventos de alteragio do Spread previstos nos itens 5,15,1 ou

5.15.3 acima, a Securitizadora dever6, sem necessidade de qualquer aprovagEo dos Titulares dos

CRI, tomar as providAncias para tempestivamente alterar as condigdes dos CRI de forma a refletir
o novo Spread antes do inicio do per[odo de capitalizagSo subsequente ao da ocorr6ncia do evento,

incluindo, mas n6o se limitando ao envio de notificagSo ir 83 de tal fato em at6 1 (um) Oia titit e
ir celebrag6o de aditamento aos Documentos da SecuritizagSo, sem a necessidade de qualquer

aprovagEo por parte dos titulares de CRI.

5.16. PagamentodaRemuneragiodasDebentures

5.16.1. Sem prejulzo dos pagamentos em decorr6ncia dos Eventos de Vencimento Antecipado

das Deb€ntures ou do Resgate Antecipado Facultativo, nos termos desta Escritura de Emiss5o, a

Remunerag5o das Deb6ntures serd paga, sem carGncia, nas datas de pagamento listadas no

Anexo V desta Escritura de EmissSo, sendo o primeiro pagamento devido em 04 de dezembro de

2019 e o rlltimo, na Data de Vencimento (cada uma das datas, "Data de Pagamento de

RemuneracSot.

5.L7. AmortizagEo Programada das Deb6ntures

5.17.1. Sem prejuizo dos pagamentos em decorr6ncia dos Eventos de Vencimento Antecipado

das Deb6ntures ou do Resgate Antecipado Facultativo, nos termos desta Escritura de EmissSo, o

Valor Nominal Unitdrio Atualizado serd amortizado em cada uma das datas de amortizagSo,

conforme tabelas previstas no Anexo V desta Escritura de Emiss6o, sendo que a data do primeiro

e do fltimo pagamento a tltulo de amortizagSo programada das Deb6ntures 6 04 de dezembro de

2019 e a Data de Vencimento, respectivamente, calculado nos termos da fdrmula abaixo, cujo

resultado serd apurado pela Debenturista:

Aai =VNaxTai

onde:

Aai = Valor unit6rio da i-6sima parcela do Valor Nominal Unitdrio, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento;

VNa = Conforme definido acima;

Tai = Taxa da i-6sima parcela do Valor Nominal Unit6rio Atualizado, informada com 8 (oito) casas

decimais, conforme os percentuais informados nos termos estabelecidos no Anexo V abai;o iCesta

Escritura de Emiss6o.
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5.18.1. A Emissora poOerdrHzar, . ,"i."*iLrriro cilteild, o resgate antecipado da totalidade
das Deb6ntures ('Resgate AnEcipado Facultativot (i) a partir de 4 de novembro de 2023
(inclusive) nos termos do item 5.18,3 abaixo; ou (ii) at6 4 de novembro de 2023 (exclusive),

mediante o pagamento do valor previsto no item 5.18.3 abaixo.

5.18.2. A Emissora dever6 comunicar aos Debenturistas com c6pia ao Agente Fiduci6rio dos
CRI por meio de publicagdo de an[ncio, nos termos do item 5,23 abaixo ou, a exclusivo crit6rio
da Emissora, por meio de comunicado individual a ser encaminhado pela Emissora a cada

Debenturista, com 90 (noventa) dias de antecedencia da data do Resgate Antecipado Facultativo.
Tal comunicado deverd conter os termos e condig6es do Resgate Antecipado Facultativo
('ComunicagSo de Resgate Antecipado');

5.18.3. O valor a ser pago em relag6o a cada uma das Deb6ntures objeto do Resgate

Antecipado Facultativo ser6 equivalente (i) na hip6tese prevista no inciso (i) do item 5.18.1 acima,

ao Valor Nominal Unitdrio Atualizado, acrescido da respectiva RemuneragSo, calculada pro rata
temporis desde a primeira Data de IntegralizagSo ou a Data de Pagamento de RemuneragSo

imediatamente anterior, conforme o caso, at6 a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo,

acrescidos dos Encargos Morat6rios (conforme abaixo definido), se aplic5vel f'Saldo Devedor),
acrescido de pr6mio i Debenturista equivalente a (a) 3,00% (tr6s por cento) sobre o Saldo

Devedor, caso o Resgate Antecipado Facultativo ocorra entre 4 de novembro de 2023 (inclusive)

e 4 de novembro de 2024 (exclusive); (a) 2,00o/o (dois por cento) sobre o Saldo Devedor, caso o

Resgate Antecipado Facultativo ocorra entre 4 de novembro de 2024 (inclusive) e 4 de novembro

de 2025 (exclusive); ou (c) 1,00o/o (um por cento) sobre o Saldo Devedor, caso o Resgate

Antecipado Facultativo ocorra entre 4 de novembro de 2025 (inclusive) e a Data de Vencimento
(exclusive) ('P€mio Flat'); ou (ii) na hip6tese prevista no inciso (ii) do item 5.18.1 acima, ao

Saldo Devedor, acrescido do Ajuste Econ6mico Futuro das Deb6ntures. Para fins desta Escritura

de EmissSo, "Ajuste Eon6mico Futuro das Deb6ntures" significa a RemuneragSo e demais

Encargos Morat6rios que seriam devidos pela Emissora caso tal Resgate Antecipado Facultativo

n6o ocorresse, conforme estimado pela Debenturista, entre a data do Resgate Antecipado

Facultativo e a Data de Vencimento, trazidos a valor presente na referida data do Resgate

Antecipado Facultativo tendo por base uma taxa de desconto equivalente ao DI Futuro (conforme

abaixo deflnido), conforme cdlculo efetuado pela Debenturista, a qual, salvo manifesto erro

devidamente comprovado pela Emissora, serd vinculante e definitivo, Para fins desta Escritura de

EmissSo, "DI Futuro" significa a taxa de juros correspondente ao ajuste do contrato futuro de taxa

m6dia de DI - Dep6sitos Interfinanceiros de 1 (um) dia determinada pela 83 e referente

vencimento mais pr6ximo, por6m posterior, ir Data de Vencimento, viilida para o Dia

imediatamente anterior ir respectiva data do Resgate Antecipado Facultativo, divulgada pela

no informativo "Boletim DiSrio Vers5o Completa (Mercadorias e Futuros)", disponfvel
pdgina na internet, ou o meio que vier a substitul-lo ('Pr6mio DurationJ:

ao

ritit

83\
sua\ /

,iq
/
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5.18.4. O Resgate Antecipad.o.Faculta$vo pcorrere mediante publicagao de comunicagSo

dirigida i Debenturista, a ser 9'Vr-tgdd. notteifios Ao{eai'S.z: abaixo, ou, alternativamente, a

crit6rio da Emissora, envio Odtb?irirhicaddSA ouUentutfrtalEom c6pia ao Agente Fiduciairio dos

CRI ('Comunicagio de Resgate Antecipado Facultativo), bem como deverS ser precedida

de notificagSo por escrito enviada i Debenturista, com c6pia ao Agente FiduciSrio dos CRI, com

anteced6ncia minima de 90 (noventa) dias da data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo.

5.18.5. Na Comunicag6o de Resgate Antecipado Facultativo deverd constar: (i) a solicitagSo

para que a Debenturista realize os cdlculos referente ao valor do Pr€mio Flat ou do Pr6mio

Duration, conforme o caso, nos termos do item 5.18.3 acima; (ii) a data efetiva do Resgate

Antecipado Facultativo e pagamento ir Debenturista; (iii) o local de sua realizagSo; e (iv)
qualquer outra informaE6o relevante i pela Emissora para conhecimento da Debenturista,

5.18.6. As Deb6ntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo, nos termos previstos no

item 5.18 acima, deverdo ser canceladas pela Emissora,

5.18.7. Nio ser6 permitido o resgate antecipado parcial das Deb6ntures.

5.19. Local de Pagamento

5.19.1. Os pagamentos devidos pela Emissora e/ou pelo Fiador, conforme o caso, em favor

da Debenturista em decorr6ncia desta EmissSo serSo efetuados mediante dep6sito na conta de

cada patrimdnio separado dos CRI ('Patrim6nio Separado'), mantida em nome da

Debenturista, nas seguintes contas correntes: (i) conta corrente no 34908-0, agEncia no 0350,

do Itari Unibanco S.A. (341) ('Conta Centralizadora CRI 254'); (ii) conta corrente no 34909-

8, ag6ncia no 0350, do lta0 Unibanco S.A. (341) ('Conta Centralizadora CRI 255'); (iii) conta

corrente no 34910-6, agGncia no 0350, do Ita0 Unibanco S.A. (341) ('Conta Centralizadora
CRI 256'); (iv) conta corrente no 34883-5, agEncia no 0350, do Ita0 Unibanco S,A. (341)

('Conta Centralizadora CRI 257'); (v) conta corrente no 34884-3, agEncia no 0350, do Ita[
Unibanco S,A. (341) ('Conta Centralizadora CRI 258'); e (vi) conta corrente no 31168-4,

ag6ncia no 0350, do Itari Unibanco S.A. (341) f'Conta Centralizadora CRI 259" e, em conjunto

com as demais, "Contas Centralizadoras).

5.20, ProrrcgagSo dos Prazos

5.20.1. Considerar-se-6o automaticamente prorrogados os prazos referentes ao cumprimento

de qualquer obrigagio prevista nesta Escritura de Emiss6o at6 o 1o (primeiro) Dia Util

subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que n6o seja Dia 0til, neo sendo devido

qualquer acr6scimo aos valores a serem pagos.

SP - 26590332v1

(

@



5.20.2. Exceto quando prqyislo expresgamgnte de modo diverso na presente Escritura de

EmissSo, entende-se por "oia$jttil(eiii ciriafqueflia.lp quut haja expediente nos bancos

comerciais na Cidade de S5o pautbl,-Estaad'deSdo Paut6: -.'

5.21. Encargos Morat6rios

5.21.1. Sem prejufzo da RemuneragSo, ocorrendo atraso imputdvel i Emissora no pagamento

de qualquer quantia devida i Debenturista, o valor em atraso ficar6 sujeito, independentemente

de aviso, interpelag5o ou notificaE6o judicial ou extrajudicial, a: (i) multa morat6ria convencional,
irredutivel e de natureza n5o compensat6ria, de 2olo (dois por cento) sobre o valor devido e n5o

pago; e (ii) juros de mora n6o compensat6rios calculados pro rata temporis desde a data do

inadimplemento (inclusive) at6 a data do efetivo pagamento (exclusive), i taxa de 1olo (um por

cento) ao m6s sobre o montante devido e n6o pago; al6m das despesas incorridas para cobranp
('Encargos Morat6riosJ.

5.22. Decad6ncia dos Direitos aos Acr6scimos

5.22.1. O n5o comparecimento do Debenturista para receber o valor correspondente a

quaisquer das obrigag6es pecuniSrias da Emissora, nas datas previstas nesta Escritura de Emiss6o,

ou em comunicado publicado, ou enviado diretamente, pela Emissora i Debenturista, na forma
prevista no item 5.23 abaixo e do Termo de Securitizagdo, n6o lhe dar6 direito ao recebimento da

RemuneragSo e/ou Encargos Morat6rios no periodo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe,

todavia, assegurados os direitos adquiridos at6 a data do respectivo vencimento ou da

disponibilidade do pagamento, no caso de impontualidade no pagamento.

5.23. Publicidade

5.23.1. Os atos e decis6es relevantes a serem tomados decorrentes desta EmissSo que, de

qualquer forma, vierem a envolver interesses da Debenturista, deverSo ser obrigatoriamente
publicadas (i) na CB do SPED, bem como no sitio eletr6nico da Emissora, nos termos do artigo

62, inciso I, e do 54o do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ag6es, obseruado o estabelecido

na Poftaria ME no 529/19, (ii) na hip6tese de a MP 892 perder a sua validade, no (a) DOESP, e

(b) no jornal "DiSrio de Notlcias", em atendimento ao disposto no inciso I do artigo 62, no artigo

142, parigrafo 1o e no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ag6es; ou (iii) por meio de envio de

notificageo/comunicagEo direta a todos os Debenturistas, com c6pia para o Agente Fiduci6rio dos

CRI ('Avisos i Debenturista'J. Os avisos e/ou antncios aqui referidos deverdo ser divulgados

imediatamente ap6s a ciGncia do(s) ato(s) ou fato(s) que originou(aram) esses avisos ou an0ncios,

devendo os prazos para manifestagSo da Debenturista, caso necess6rio, obedecer ao disposto na

legislagEo em vigor ou nesta Escritura de Emiss6o, sendo certo que, caso a Emissora altere seu

jornal de publicagSo ap6s a Data de Emiss6o, deverS (A) enviar notificagSo i Debenturista, com \
c6pia ao Agente Fiducidrio dos CRI informando o novo jomal de publicagSo e (B) publicT,'nos , \ I
jornais anteriormente utilizados. 

) AV/ffi\ t tJ
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Direito ao RecebiFgnto dos Pagiamentos-;...: .! t! .i,-_i
A Debenturista far8'fIdtn receti'rnehto aosialiriis devidos no 6mbito desta EmissSo

5.24.

5.24.1.
enquanto permanecer nesta condigSo no encerramento do Dia 0til imediatamente anterior A

respectiva data de pagamento, sendo certo que as Deb6ntures serHo utilizadas como lastro dos

CRI, nos termos da ClSusula 5.26, abaixo.

5.25. Direito de Prefur6ncia

5.25.1. NEo haverd direito de preferOncia para subscrigio das Deb6ntures pelos atuais

acionistas da Emissora.

5.26. VinculagSo A Emiss5o de CRI

5.26.1. A paftir da primeira Data de Integralizag6o, as Deb6ntures serSo vinculadas i 254a,

255a,256a,257a,258a e 259a S6ries da 1a Emiss5o de Certificados de Receb[veis ImobiliSrios da

Debenturista CCRI'), sendo certo que os CRI serSo objeto de oferta p0blica de distribuigSo, nos

termos da Instrug5o da CVM no 476, de 16 de janeiro de 2019, conforme alterada f'InstrugSo
CVM 476') e do respectivo termo de securitizagHo de cada CRI, a serem celebrados entre a

Debenturista, na qualidade de securitizadora e emissora dos CRI, e o Agente Fiduciiirio dos CRI

('Termo de Securitizag6ot.

5.26.2. Em vista da vinculag5o mencionada no item 5.26.1 acima, a Emissora tem ci€ncia e

concorda que em razSo dos regimes fiducidrios a serem instituidos pela Debenturista, na qualidade

de securitizadora e emissora dos CRI, na forma do artigo 9o da Lei no 9.5L4197, todos e quaisquer

recursos devidos i Debenturista, em decorr6ncia da titularidade das Deb6ntures, estarSo

expressamente vinculados aos pagamentos a serem realizados aos investidores dos CRI e n6o

estarSo sujeitos a qualquer tipo de compensagEo,

5.27, Despesas

5.27.1,, As despesas flat (i.e., aquelas jd incorridas ou devidas at6 o 5o (quinto) Dia titil
contado da primeira Data de IntegralizagSo das Deb6ntures, "Despesas Flat'), e todas as demais

despesas abaixo listadas ('Despesas) serSo arcadas exclusivamente pela Emissora e/ou pelo

Fiador, sendo que (i) a constituigEo do Fundo de Reserua (conforme abaixo definido), as Despesas

Flat e a constituig6o do Fundo de Despesas serSo descontadas pela Debenturista do pagamento

do Prego de Integralizafro das Deb6ntures; e (ii) as demais despesas, se comprovadamente

incorridas no 6mbito da operagSo de securitizagSo/ conforme Termo de SecuritizagSo, serSo

arcadas e/ou reembolsadas, exclusivamente, direta ou indiretamente, pelo Fundo de Despesas,
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observado que, no caso de insuficiCncia do Fundo de Despesas, tais despesas deverSo ser arcadas

pelo Fundo de Reserva, em caso de insuficiEncia do Fundo de Reserva, por recursos do Patrimdnio
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Separado ou, ainda, em caso dg iqsu,liciOncia do.Patrim6grio Separado, diretamente pela Emissora

e/ou peto Fiador: .i..:i. .!. .i. .i. 
t::!

(i) emolumentos e taxas de registro da 83 S.A. - Brasil, Bolsa, BalcSo C'B3'), da CVM e

da ANBIMA, conforme aplic6veis, relativos tanto is c6dulas de cr6dito imobilidrio

vinculadas aos CRI quanto aos CRI;

(ii) remuneragHo devida i Securitizadora, no valor de R$78.784,47 (setenta e oito mil

(. ii)

setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), a ser paga no 1o

(primeiro) Oia 0tit contado da primeira data de integralizagdo dos CRI. A referida

despesa jii est6 acrescida dos seguintes impostos: ISS, CSLL, PIS, COFINS, IRRF e
quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneragSo da

Securitizadora, conforme o caso, nas aliquotas vigentes na data de cada pagamento;

pagamento mensal i Debenturista da taxa de administrag5o, no valor de R$3.095,10
(tr6s mil noventa e cinco reais e dez centavos) por cada s6rie de CRI, totalizando
R$18.570,62 (dezoito mil quinhentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), a

ser paga no 1o (primeiro) Dia Util contado da primeira data de integralizagSo dos CRI,

e as demais serem pagas mensalmente, nas mesmas datas dos meses subsequentes,

at6 o resgate total dos CRi. A referida despesa j6 est6 acrescida dos seguintes

impostos: ISS, CSLL, PIS, COFINS, IRRF e quaisquer outros tributos que venham a

incidir sobre a remuneragSo da Debenturista, conforme o caso/ nas aliquotas vigentes

na data de cada pagamento;

em qualquer reestruturagSo dos CRI, nos termos previstos no Termo de SecuritizagSo,

que vier a oconer ao longo do prazo de duragSo dos CRI, que implique a elaboragSo

de aditamentos aos Documentos da SecuritizagSo e/ou na realizagSo de assembleias

gerais de titulares dos CRI, ser6 devida, pela Emissora i Securitizadora, uma

remuneraE5o adicional, equivalente a R$500,00 (quinhentos reais) por hora de

trabalho dos profissionais da Securitizadora dedicados a tais atividades, corrigidos a

partir da data da emissSo dos CRI pela variagSo acumulada do IPCA no periodo

anterior. O pagamento da remunerag5o prevista neste item ocorrer6 sem prejuizo da

remunerag6o devida a terceiros eventualmente contratados para a prestagio de

seruigos acess6rios irqueles prestados pela Securitizadora, sendo certo que a

contratagSo de quaisquer terceiros no Ambito de uma ReestruturagSo depender6 da

pr6via aprovagSo da Emissora. Tal valor de remuneragSo adicional estar6 limitado a,

no mdximo, R$15.000,00 (quinze mil reais);

remuneragSo do escriturador e do banco liquidante dos CRI em parcelas anuais no

valor de R$33.764,77 (trinta e tr6s mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta

(iv)

(v)
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e sete centavos), devendo a primeira parcela ser paga, at6 o 10 (primeiro
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(vi)

(vii)

contado da 12a (dEiqaspgunda) pargela de p.agamento das Deb6ntures, e as demais

serem pagas anualirerlte', nas nlesriils data3idds ilnos subsequentes, at6 o resgate

total dos inI. o ,ir6?'&ireferidlt pir.urr, #"iilcrescido dos respectivos tributos

incidentes;

remuneragSo, a ser paga i InstituigSo Custodiante, (a) pela implantagSo, registro e

eventual aditamento das CCI dos servi@s descritos na Escritura de EmissSo de CCI,

parcela [nica no valor de R$2,276,61 (dois mil duzentos e setenta e seis reais e

sessenta e um centavos), a ser paga at6 o 1o (primeiro) Dia titil contado da primeira

Data de IntegralizagSo dos CRI; e (b) pelo servigo de cust6dia das CCI, ser5 devido

o valor anual de R$2.276,61 (dois mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e um

centavos), devendo a primeira parcela ser paga em atd 5 (cinco) Dias 0teis da primeira

Data de IntegralizagSo e as demais nas mesmas datas dos anos subsequentes at6 o

resgate total dos CRI corrigidas anualmente a partir da data do primeiro pagamento,

pela variaESo acumulada do IGP-M ou na falta deste, ou, ainda, na impossibilidade de

sua uUlizagSo, pelo indice que vier a substitui-lo, calculada pro rata die, se necess5rio.

Referido valor j5 estii acrescido dos seguintes impostos: ISS, CSLL, PIS, COFINS, IRRF

e serSo acrescidos de quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a
remuneragEo do Custodiante, conforme o caso, nas aliquotas vigentes na data de cada

pagamento;

remuneragSo do Agente Fiduci5rio dos CRI (a) a tltulo de implantagSo, parcela [nica
de R$20.489,47 (vinte mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete

centavos), a ser paga em at6 o 10 (primeiro) Dia 0til a contar da primeira data de

integmlizaESo dos CRI; e (b) i titulo de honor6rios pela prestagSo dos servigos,

parcelas anuais de R$88.787,71 (oitenta e oito mil setecentos e oitenta e sete reais e

setenta e um centavos), para o acompanhamento padrSo dos servigos de agente

fiduci6rio, devendo a primeira parcela ser paga at6 o 1o (primeiro) Dia 0til a contar

da primeira data de integralizagSo dos CRI e as demais a serem pagas, nos anos

subsequentes at6 o resgate total dos CRI ou at6 quando Agente Fiduci6rio dos CRI

cesse suas fung6es de agente fiduciSrio dos CRI, o que ocorrer primeiro, conigidas

anualmente a partir da data do primeiro pagamento, pela variaESo acumulada do IGP-

M ou na falta deste, ou, ainda, na impossibilidade de sua utilizag5o, pelo lndice que

vier a substltuf,-lo, calculada prc rata dre, se necessSrio; e (2) por cada verificagSo da

destinagSo dos recursos o valor de R$1.138,30 (mil reais cento e trinta e oito reais e

trinta centavos), incluindo aquela relativa a verificagSo do reembolso da largada da

emissSo, sendo esta devida at6 a aplicagSo integral dos recursos oriundos das

Deb6ntures em observ6ncia d destinagSo dos recursos prevista nesta Escritura de

EmissSo, observados os limites e demais condiE6es previstos no Termo de

SecuritizagSo. Referido valorj5 est5 acrescido dos seguintes impostos: ISS, CSLL, PIS,

COFINS, IRRF e serSo acrescidos de quaisquer outros tributos que venham a incidir
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(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

sobre a remuneragig dscustodiantg conforme o caso, nas aliquotas vigentes na data
de cada pagamentci ..5 'f i 'i l--;riooirr .!. .!. .!. :::
custos devidos is instituigSes financeiras onde se encontrem abertas as Contas

CenValizadoras que decorram da abertura e manutengSo das Contas Centralizadoras;

todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas pelo Agente

Fiduciiirio dos CRI que sejam necess6rias para proteger os direitos e interesses dos

T'itulares dos CRI ou para realizagHo dos seus cr6ditos;

honorSrios, despesas e custos de terceiros especialistas, advogados, auditores, bem

como demais prestadores de seruigos eventualmente contratados para resguardar os

interesses dos titulares de CRI;

despesas relativas i publicagEo de quaisquer avisos exigidos pela CVM no 6mbito da

emissSo dos CRI;

despesas relativas aos registros dos Documentos da Securitizag6o;

despesas com as publicag6es eventualmente necess6rias nos termos dos Documentos

da Securitizag6o;

remuneragSo do auditor independente respons6vel pela auditoria dos patrim6nios

separados dos CRI e de terceiros contratados para a elaborag5o dos relat6rios exigidos

pela InstrugSo CVM 600, no valor inicial de R$19,448,51 (dezenove mil quatrocentos

e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), por ano por cada auditoria a ser

realizada para os patrim6nios separados dos CRI. Estas despesas ser6o pagas, de

forma antecipada i realizagSo da auditoria, sendo o primeiro pagamento devido em

at6 1 (um) Dia titil contado da primeira Data de IntegralizagSo dos CRI e os demais

sempre no 10o (d6cimo) Dia Util do m6s de junho de cada ano, atd a integral

liquidaEdo dos CRI. A referida despesa j6 est6 acrescida dos seguintes impostos: ISS,

CSLL, PIS, COFINS, IRRF e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a

remunerag5o do auditor independente e terceiros envolvidos na elaborag6o das

demonstrag6es cont6beis dos Patrim6nios Separados, nas allquotas vigentes na data

de cada pagamento;

quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados por lei aos

patrim6nios separados dos CRI;

remuneragSo do Coordenador Lider da emissSo dos CRI, em parcela 0nica no valor de

R$6.752,95 (seis mil setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco

a ser paga no 1o (primeiro) Dia Util contado da primeira data de integral
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5.27,5. Quaisquer despesas n6o mencionadas no item 5.27.1 acima e relacionadas d emissSo

dos CRI e i oferta dos CRI, ser6o arcadas exclusivamente, direta ou indiretamente, pelo Fundo

de Despesas, e caso este seja insuficiente pelo Fundo de Reserva, na forma desta ClSusula,

inclusive as seguintes despesas razoavelmente incorridas ou a incorrer e devidamente

comprovadas pela Debenturista, na qualidade de securitizadora e emissora dos CRI: (i) registro

de documentos, notificag6es, extragSo de certid6es em geral, reconhecimento de firmas em

cart6rios, c6pias autenticadas em cart6rio e/ou reprogr6ficas, emolumentos cartor5rios, custas

processuais, periciais e similares, bem como quaisquer prestadores de servigo que venham a ser

utilizados para a realizag6o dos procedimentos listados neste item (i); (ii) contratag6o de

prestadores de servigos n6o determinados nos Documentos da OperagSo, inclusive assessores

legais, agentes de auditoria, fiscalizagSo e/ou cobranga; e (iii) publicag6es em jornais e outros

meios de comunicagSo, locagSo de im6vel, contrataE6o de colaboradores, bem como quaisquer

outras despesas necess5rias para realizagio de assembleias gerais dos titulares de CRI.

5.27.6, Caso o Fundo de Despesas e/ou o Fundo de Reserva n5o sejam suficientes para arcar

com quaisquer despesas relacionadas ir emissSo dos CRI e/ou d oferta dos CRI, descritas ou n6o

nos Documentos da Securitizagdo, a Debenturista, na qualidade de emissora e securitizadora dos

CRI, deverd solicitar diretamente i Emissora o pagamento de tais despesas, com antecedEncia de

5 (cinco) Dias tjteis, se possivel,

5.27.7. Os titulares dos CRI serSo responsdveis pelo pagamento dos tributos incidentes sobre

a negociagSo secund6ria e a distribuig6o de rendimentos dos CRI,

5.27.8. As despesas, que nio as Despesas Flat ou Despesas, que eventualmente sejam pagas

diretamente pela Debenturista, na qualidade de securitizadora e emissora dos CRI, com a devida

comprovag5o, por meio de recursos dos patrim6nios separados dos CRI, deverSo ser

reembolsadas pela Emissora e/ou pelo Fiador i Debenturista, na qualidade de securitizadora e

emissora dos CRI, em atd 5 (cinco) Oias 0teis a contar de notificagSo enviada pela Debenturista,

na qualidade de securitizadora e emissora dos CRI, observado que, em nenhuma hip6tese a

Debenturista, na qualidade de securitizadora e emissora dos CRI, possuir5 a obrigagdo de utilizar

recursos pr6prios para o pagamento de despesas.

5.27.9, Sem prejuizo do item 5.27.8 acima, na hipotese de eventual inadimplCncia da Emissora

e/ou do Fiador, a Debenturista, na qualidade de securitizadora e emissora dos CRI, poderii

promover as medidas judiciais cabfveis, iniciando a execugHo por quantia certa contra devedor ou

qualquer outra medida que entender cabivel, observados os termos e condig6es para pagamento

e reembolso pela Emissora e pelo Fiador, nos termos dos Documentos da OperaqSo.

...i i .!
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5.27.LO. Na hip6tese de.g .Da-ta de lencimento vir a ser prorrogada por deliberag6o da

Debenturista, mediante orieitagS6 aa j:foriibtei. gq1'd:F titulares dos CRI, ou ainda, ap6s a
Data de Vencimento, a oeudriliiiit., n. {u"ntade AeLaiitizadora e emissora dos CRI, o Agente
Fiduci6rio dos CRI e os demais prestadores de seruigo continuarem exercendo as suas fung6es,

as Despesas, conforme o caso, continuarSo sendo devidas pela Emissora ou pelo Fiador ('Custo
de AdministragSo').

5,27.LL. O Custo de Administragdo continuar6 sendo devido, mesmo ap6s o vencimento dos

CRI, caso a Debenturista, na qualidade de securitizadora e emissora dos CRI, ainda esteja atuando
em nome dos Titulares de CRI, remuneragSo esta que ser6 devida proporcionalmente aos meses

de atuagSo da Debenturista na qualidade de securitizadora e emissora dos CRI.

5,27,L2, Caso a Emissora e/ou o Fiador n6o paguem tempestivamente e os recursos do Fundo

de Despesas e/ou Fundo de Reseruas n6o sejam suficientes para o pagamento do Custo de

AdministraE6o, os titulares dos CRI arcarSo com a taxa de administrag5o, ressalvado seu direito
de, num segundo momento, requerer o reembolso das despesas, que ndo as Despesas Flat e
Despesas, junto i Emissora e/ou o Fiador ap6s a realizagSo do Patrimdnio Separado.

5.28. Fundo de Despesas

5.28.1. Na primeira Data de IntegralizagSo, serd retido, pela Debenturista, na qualidade de

securitizadora e emissora dos CRI, por conta e ordem da Emissora, do pagamento do Prego de

IntegralizagSo das Deb6ntures, o valor de R$369.401,70 (trezentos e sessenta e nove mil

quatrocentos e um reais e setenta centavos) f'Valor do Fundo de Despesas') para a

constituigSo de fundo de despesas para o pagamento de despesas pela Debenturista, na qualidade

de securitizadora e emissora dos CRI, no imbito da operagSo de securitizagSo, conforme previsSo

no Termo de Securitizag5o, em cada conta do Patrim6nio Separado f'Fundo de DespesasJ. Os

recurcos do Fundo de Despesas serSo aplicados e utilizados em conson6ncia ao disposto nesta

Escritura de EmissSo e no Termo de Securitizagio.

5.28.2. Se eventualmente, os recursos de qualquer Fundo de Despesas venha a ser inferior
ao valor de R$92.350,42 (noventa e dois mil trezentos e cinquenta reais e quarenta e dois

centavos) ('Valor Minimo do Fundo de Despesas), mediante comprovagEo, conforme

notificagHo da Debenturista, na qualidade de securitizadora e emissora dos CRI, A Emissora e ao

Fiador neste sentido, a Emissora e o Fiador irEo recompor, no prazo de at6 3 (tr6s) Dias titeis a
contar do recebimento de notificagSo, o Fundo de Despesas com o montante necessdrio para que

os recursos existentes no Fundo de Despesas, ap6s a recomposigEo, sejam, no mfnimo, iguais ao

Valor Minimo do Fundo de Despesas, mediante transfer6ncia dos valores necessdrios i sua

recomposigSo diretamente para a respectiva Conta Centralizadora, devendo encaminhar extrato
de comprovagdo da referida recomposig6o i Debenturista, na qualidade de securitizadora e 

^, \emissora dos CRI, com c6pia ao Agente Fiducidrio dos CRI. , - \\ \l^l rrll
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5.28.3. Os recursos daqlCoqtas Ceqtralizadoras, inclusive o Fundo de Despesas, estareo

abrangidos pela instituigSo !oi.ri,gimeiinf,lriarior;ho3'lermos do Termo de SecuritizagSo, e

integrarEo os Patrim6nios s<liiii8os, seiruoirrto qie deirerao ser aplicados peta Debenturista,

na qualidade de securitizadora e administradora das Contas Centralizadoras, nos Investimentos
Permitidos (conforme definido no Termo de SecuritizagSo), n5o sendo a Debenturista, na

qualidade de securitizadora e emissora dos CRI, responsabilizada por qualquer garantia minima

de rentabilidade, Os resultados decorrentes desse investimento integrarSo automaticamente o

Fundo de Despesas, ressalvados i Debenturista, na qualidade de securitizadora e emissora dos

CRI, e, portanto, titular da Conta Centralizadora, os beneficios fiscais desses rendimentos.

5.28.4. Caso, ap5s o cumprimento integral das obrigag6es assumidas pela Emissora nos

Documentos da Operag6o, ainda existam recursos no Fundo de Despesas, tais recursos deverSo

ser liberados, liquido de tributos, pela Debenturista, na qualidade de securitizadora e

administradora das Contas Centralizadoras, i Emissora, em at6 2 (dois) Oias 0teis contados da

data do cumprimento integral das obrigag6es assumidas pela Emissora nos Documentos da

SecuritizagSo, ressalvados ir Debenturista, na qualidade de securitizadora e administradora das

Contas Centralizadoras, os benefrcios fiscais decorrentes dos rendimentos do investimento dos

valores existentes no Fundo de Despesas nas aplicag5es financeiras referidas no item 5.28.3

acima.

CLAUSULA SEXTA . GARANTHS

6.1. Fianga

6.1.1. O Fiador, por este ato e na melhor forma de direito, presta fianEa em favor da

Debenturista ('Fiancat, obrigando-se solidariamente com a Emissora, em car6ter irrevogdvel e

irretrat6vel, como fiador e principal pagador, pelo fiel, pontual e integral cumprimento de todas

as obrigaE6es da Emissora nos termos das Deb6ntures e desta Escritura de Emiss6o, em

conformidade com o artigo 818 do C6digo Civil. A Fianga poderd ser excutida e exigida pela

Debenturista quantas vezes forem necess5rias at6 a integral e efetiva liquidagSo de todas as

Obrigagdes Garantidas (conforme abaixo definida).

6.1.2. Todo e qualquer pagamento realizado pelo Fiador em relagEo i Fianga ora prestada

serd efetuado nos mesmos termos e condig6es dos pagamentos realizados pela Emissora em

decorr6ncia de suas obrigag6es assumidas no Embito da presente EmissSo.

6.1.3. O valor correspondente ds Obrigag6es Garantidas serS pago pelo Fiador em at6 5
(cinco) Dias 0teis ap6s recebimento, nos termos do item 12.1 abaixo, de notificagSo por escrito

formulada pela Debenturista ao Fiador, independentemente de qualquer pretensSo, ag5o, disputa

ou reclamag6o que a Emissora venha a ter ou exercer em relagEo is suas obrigag6es decorrentes

desta Escritura de EmissSo. Tal notificagSo dever6 ser imediatamente emitida pela

ap6s, respeitados os prazos de cura previstos nesta Escritura de EmissSo, a ocorr6ncia
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de pagamento pela Emissorad.e,qualque5 val.or devido nas datas de pagamento definidas nesta

Escritura de EmissSo ou qua.{dqd6 venciinel$o rnt{Oa.{g das Deb6ntures.
. :. .:.

6.t.4. O Fiador expressamente renuncia ao beneffcios de ordem, direitos e faculdades de
exoneragSo de qualquer natureza previstos nos artigos 333, pardgrafo inico, 364, 366, ,824,
827, ,834,835, 837,838 e 839 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de2002, conforme alterado

f'C6digo CivitJ e artigos t30 e794 da Lei no 13.105, de 16 de margo de 2015, conforme alterada

C'C6digo de Processo Civil).

6.1.5. Nenhuma objeEEo ou oposigSo da Emissora poder5, ainda, ser admitida ou invocada
pelo Fiador com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigag6es perante a Debenturista.

6.1.6. O Fiador sub-rogar-se-6 nos direitos da Debenturista caso venha a honrar, total ou

parcialmente, a Fianga, obseruado, entretanto, que o Fiador desde jd concorda e obriga-se a exigir
e/ou demandar a Emissora por qualquer valor honrado pelo Fiador nos termos da Fianga somente

ap6s a Debenturista ter recebido todos os valores a ela devidos nos termos desta Escritura de

EmissSo,

6,1.7. O Fiador concorda e se obriga a, caso receba qualquer valor da Emissora em

decorr6ncia de qualquer valor que tiver honrado nos termos das Deb6ntures e/ou desta Escritura

de EmissSo antes da integral quitagEo de todos os valores devidos A Debenturista nos termos das

Deb6ntures e/ou desta Escritura de Emiss6o, repassar, no prazo de 1 (um) Dia tltil contado da

data de seu recebimento, tal valor i Debenturista,

6.1.8. Fica desdej6 certo e ajustado que a inobserv6ncia, pela Debenturista, dos prazos para

execugSo da Fianga n6o ensejarS, sob hip6tese nenhuma, perda de qualquer direito ou faculdade

aqui previsto, podendo a Fianga ser excutida e exigida pela Debenturista, judicial ou

extrajudicialmente, quantas vezes forem necessdrias at6 o integral cumprimento das Obrigag6es

Garantidas.

6.1.9. A Fianga aqui referida 6 prestada em cardter irrevog6vel e irretrat6vel e entrar6 em

vigor na data de celebragSo desta Escritura de EmissSo e permanecer6 v6lida at6 o pagamento

integral de todos das Obrigag6es Garantidas.

6.1.10. A Fianga permanecerd viilida e plenamente eficaz em caso de aditamentos, alterag6es

e quaisquer outras modificagEes nesta Escritura de Emiss5o.

6.1.11. Para fins desta Escritura de EmissSo, "Obrigag6es Garantidas" significa todas as

obrigag6es, principais e acess6rias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser

assumidas pela Emissora perante a Debenturista no dmbito desta Escritura de EmissSo, o

inclui, mas n6o se limita, ao pagamento das Deb6ntures, abrangendo o Valor Nominal Un

AtualizagSo Monet6ria, a Remunerag6o, bem como todos e quaisquer outros pagamentos
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pela Emissora, no imbito daEmissSo, incluin.do o pagamento dos custos, comissdes, encargos e

despesas da EmissSo e a toQlid.acie dasibri{ag5es aies's?yias, tais como, mas n6o se limitando,
encargos morat6rios, multii,"f6hatiaao[s,'fronordr,lL irbitrados em juizo e demais encargos
contratuais e legais previstos, bem como todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente
incorrido pela Debenturista em decorr6ncia de processos, procedimentos e/ou outras medidas
judiciais ou extrajudiciais necessdrios i salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares dos

CRI e desta Escritura de EmissSo, bem como aqueles incorridos para execuE5o judicial ou
extrajudicial da Fianga.

CUUSUM SETTMA - CARACTERiSTTCAS DA OFERTA

ColocaeSo

7.L.L. As Deb6ntures ser6o objeto de colocagSo privada, sem intermediagSo de instituig6es

financeiras integrantes do sistema de distribuigdo de valores mobili6rios.

8.1.

CLAUSUTA OITAVA . VENCIMENTO ANTECIPADO

Obseruado o disposto nos itens 8,2 a 8.6 abaixo, a Debenturista poderd, observados

os prazos de cura aplicdveis e os procedimentos descritos nas Cl6usulas abaixo, declarar

antecipadamente vencidas todas as obrigagdes constantes desta Escritura de EmissSo na

ocorr6ncia das hip6teses descritas nos itens 8.1.1 e 8.1.2 abaixo (cada uma, um "Evento de
Vencimento Antecipado') :

8.1.1. Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o vencimento

automdtico das obrigag6es decorrentes desta Escritura de EmissSo, aplicando-se o disposto na

Cldusula 8.2 abaixo, quaisquer dos seguintes eventos (em conjunto, "Eventos de Vencimento
Antecipado Autom6tico') :

(i) ocorrCncia de: (a) liquidagSo, dissolugSo, extingdo da Emissora; (b) decretagEo de

falCncia da Emissora ou de qualquer de suas controladas; (c) pedido de autofalEncia

formulado pela Emissora ou por qualquer de suas controladas; (d) pedido de ful6ncia

formulado por terceiros em face da Emissora ou de qualquer de suas controladas e

n6o devidamente solucionado por meio de dep6sito judicial e/ou elidido no prazo legal;

(e) propositura, pela Emissora ou por qualquer de suas controladas, de plano de

recuperagEo extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores,

independentemente de ter sido requerida ou obtida homologagSo judicial do referido

plano; ou (f) ingresso, pela Emissora ou por qualquer de suas controladas, em juizo

com requerimento de recuperagSo judicial, independentemente de deferimento do

7.L.
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inadimplemento.pela.EmissoSa e/ou pelo Fiador de qualquer obrigagdo pecuni6ria

relativa is Deb6rftuledl, e/ou'i etila escrnia'G Emiss5o, nos termos desta Escritura
- -....a.. 'de EmissSo, n5rj-ilhtdo rl6'ptho de..? (tr€s) Dias Uteis contados da data de

inadimplemento.

.:::

(ii)

(i)

8.1.2. Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o vencimento

das obrigagdes decorrentes desta Escritura de EmissSo, aplicando-se o disposto no item 8,3

abaixo, quaisquer dos eventos previstos em lei e/ou quaisquer dos seguintes eventos (em

conjunto, "Eventos de Vencimento Antecipado Nio Automdtico):

(ii)

com relag6o a qualquer dos bens objeto das Garantias Reais e/ou a qualquer dos

direitos a estas inerentes, cesseo, venda, alienag6o, transfer6ncia, permuta,

conferdncia ao capital, dagSo em pagamento, instituigSo de usufruto ou fideicomisso,

endosso, ou qualquer outra forma de transfer6ncia ou disposiEEo, inclusive por meio

de redugSo de capital, ou constituigSo de qualquer 6nus (assim definido como

hipoteca, penhor, alienaESo fiduciSria, cessio fiduci6ria, usufruto, fideicomisso,
promessa de venda, opgSo de compra, direito de prefer6ncia, encargo, gravame ou

6nus, arresto, sequestro ou penhora, judicial ou extrajudicial, voluntdrio ou

involunt6rio, ou outro ato que tenha o efeito prdtico similar a qualquer das express6es

acima ('6nus')), em qualquer dos casos deste inciso, de forma gratuita ou onerosa,

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, ainda que para ou em favor de pessoa

do mesmo grupo econdmico;

transformagSo da forma societdria da Emissora de modo que ela deixe de ser uma

sociedade por ag6es, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por

Ag5es;

ndo utilizag6o, pela Emissora, dos recursos lirquidos obtidos com a EmissSo conforme

o disposto na Cl6usula 4 desta Escritura de EmissSo e/ou a n5o apresentag5o do

Relat6rio de VerificagSo e dos Documentos Comprobat6rios referente ir aplicagEo dos

recursos das Deb6ntures;

transfer6ncia do controle aciondrio (conforme definigio de controle prevista no

artigo 116 da Lei das Sociedades por Ag6es), direto ou indireto, da Emissora ou das

SPEs, exceto se ap6s referida operagSo a Emissora ou as SPEs permanecerem sendo

controladas, direta ou indiretamente, pela Emissora ou por sociedade controlada,

direta ou indiretamente pelo Fiador;

(iii)

(iv)

(v) cisdo, fusdo, incorporagSo, incorpora96o de a96es ou qualquer forma de reorganizagSo

societ6ria envolvendo a Emissora ou as SPE, exceto se ap6s referida operagdo asocrerana envorvenoo a trmtssora ou as 5rtr/ exceto se apos rele qa operagao a \
Emissora ou as SPEs permanecerem sendo controladas, direta ou indiretamente, pela ), i
Emissora ou por sociedade controlada, direta ou indiretamente pelo riador2;l 
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questionamento.pdlcial, pelqEmissora, pelo-Fiador ou qualquer sociedade do grupo

da Emissora, sobie g$alidadde/{r exeqoiUli'dEde desta Escritura de EmissSo e/ou da
ooooi.. . .Fianga; .:. ..'

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

declaragSo de invalidade, nulidade ou inexequibilidade desta Escritura de EmissSo

e/ou da Fianga por decisSo judicial e/ou decis6o arbitral;

alteragSo do objeto social da Emissora, conforme disposto em seu estatuto social,

conforme o caso, vigente na Data de EmissSo, de forma a alterar as suas atividades
preponderantes;

qualquer forma de transferEncia ou qualquer forma de cessSo ou promessa de cessSo

a terceiros, no todo ou em parte, pela Emissora ou pelo Fiador dos direitos e das

obrigag6es assumidas nesta Escritura de EmissSo, conforme aplicdvel;

redug5o de capital social da Emissora;

declarag5o de vencimento antecipado de qualquer obrigagSo da Emissora ou suas

controladas no mercado local ou internacional, na qualidade de devedora ou

garantidora, nos termos de um ou mais instrumentos financeiros (incluindo, mas sem

limitagEo, aqueles decorrentes de operagdes nos mercados financeiro e/ou de

capitais), em montante superior a R$1.000.000,00 (um milhEo de reais) (sendo este

valor atualizado mensalmente, a pattir da Data de Emiss5o, pela variagSo positiva do

IPCA)) ou seu equivalente em outras moedas;

existGncia, a paftir da Data de EmissSo, de qualquer decisSo judicial final e/ou de
qualquer decis5o arbitral ndo sujeita a recurso, contra a Emissora em valor, individual

ou agregado, igual ou superior a R$1.000.000,00 (um milhSo de reais) (sendo este

valor atualizado mensalmente, a paftir da Data de EmissSo, pela variagSo positiva do

IPCA), salvo se a Emissora comprovar o pagamento do referido valor i Debenturista

no prazo de 30 (trinta) dias da data em que tal valor tornou-se devido, nos termos
estabelecidos em referida decisEo judicial transitada em julgado ou decisSo arbitral

definitiva;

existEncia, contra a Emissora, de sentenga condenat6ria, ou decisSo administrativa ou

arbitral, em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, conforme aplic6vel,

relacionados a: (a) crimes ambientais, incluindo ir LegislagSo Socioambiental
(conforme abaixo definido), ressalvados exclusivamente neste item, os casos em que

esteja em curso eventual ajuizamento pela Emissora, de medidas judiciais visando

suspender ou revefter os efeitos da referida decisSo judicial, administrativa ou arbitral;
(b) emprego de trabalho escravo ou infantil; (c) proveito criminoso da prostituigflo;

(xii)

(xiii)
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(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

'..: : ! .... :......: !..: :... i::. .::. i...
atos lesivos i admin[5tragEo pJblica, incluindo, mas sem limitagSo a Lei no 12.846, de

1 o de a gosto d e !0 1i i confoiine'l lterada flEis Anticorru pgSot ;
rrroio. .:. .:. .;. :::

inadimplemento pela Emissora e/ou pelo Fiador, de qualquer obrigagSo n6o pecuniSria

prevista nesta Escritura de EmissSo nEo sanado: (a) no prazo de cura previsto

especificamente para a respectiva obrigagSo, se aplicdvel; ou (b) caso n5o haja prazo

de cura especifico, no prazo de 10 (dez) Olas titeis contados da data da data em que

tal obrigagio deveria ter sido cumprida;

protesto de titulos contra a Emissora, cujo valor individual ou global ultrapasse

R$1.000.000,00 (um milhSo de reais) (sendo este valor atualizado mensalmente, a
paftir da Data de Emiss6o, pela variagSo positiva do IPCA) ou o seu equivalente em

outras moedas, salvo se no prazo de at6 10 (dez) Dias titeis contados do

conhecimento pela Emissora de referido protesto a Emissora tiver tomado medidas

cablveis e comprovado A Debenturista que: (a) o protesto foi efetuado por erro ou

m6-f6 de terceiro ou era ilegitimo; (b) o protesto seja cancelado, ou, ainda, (c) o
protesto tenha a sua exigibilidade suspensa por medida judicial cabivel;

interrupg5o integral das atividades da Emissora ou de qualquer de suas controladas
por um perfodo superior a 10 (dez) Dias tjteis: (a) por revogagSo, suspensio ou

extingSo das renovag6es das autorizagdes, subveng6es, alvaris ou licengas, inclusive

as ambientais necessdrias para o exercicio de suas atividades; ou (b) em decorrEncia

de arresto, sequestro, penhora ou qualquer outra medida judicial que implique perda

da propriedade ou posse direta da totalidade ou parte substancial dos ativos da

Emissora ou das respectivas controladas;

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas (neste caso, em qualquer aspecto

relevante), quaisquer das declarag6es ou garantias prestadas pela Emissora ou pelo

Fiador nesta Escritura de EmissSo, conforme aplic6vel, incluindo, mas sem limitagSo

irquelas relacionadas ir LegislagSo Socioambiental e i Lei Anticorrupg6o;

n5o obteng5o, n6o renovagSo, cancelamento, revogagSo ou suspensEo das

autorizag6es, alvards e/ou licengas necess6rias para a atividade da Emissora ou de
qualquer de suas controladas, exceto por aquelas autorizag6es, alvar6s e/ou licengas

que estejam em processo de obten96o, renovag5o ou cuja aplicabilidade esteja sendo

questionada de boa-f6 pela Emissora ou por qualquer de suas controladas;

inadimplemento, a partir da Data de EmissSo, pela Emissora ou suas controladas, na

condigSo de devedora ou garantidora, de obrigag6es, nos termos de um ou mais

instrumentos financeiros (incluindo, mas sem limitagSo, aqueles decorrentes de

operagdes nos mercados flnanceiro e/ou de capitais), exceto as obrigag6es previstas
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(n)

(>o<i)

(uii)

(niii)

(xiv)

(xv)

superior ao montantgtotal de R$1.000.000,00 (um milhSo de reais) (sendo este valor
atualizado mens{niertte, a pirtilpa Datafietpiss6o, pela variagSo positiva do IPCA)

ou seu equivaleirth'Eifi outraimdsdas; .:. il:

questionamento judicial, por qualquer pessoa, ir excegSo da Emissora, do Fiador ou

sociedades do grupo, desta Escritura de EmissSo e/ou da Fian6a, nEo sanado de forma
definitiva no prazo legal ou em atd 20 (vinte) dias contados da data em que a Emissora

tomar ciGncia do ajuizamento de tal questionamento judicial, o que for maior;

declaragSo de invalidade, nulidade ou inexequibilidade de qualquer das disposig6es

desta Escritura de EmissSo por decisSo judicial e/ou arbitral;

expropriagSo, nacionalizagSo, desapropriagSo ou qualquer meio de aquisigEo

compuls6ria, por qualquer autoridade governamental, da totalidade ou parte

substancial dos ativos da Emissora, que possa acarretar um Efeito Adverso Relevante

(conforme abaixo definido), cujos efeitos n6o sejam suspensos em at6 10 (dez) dias

conEados da data de quaisquer desses eventos;

inadimplemento, a partir da presente data, pela Emissora e/ou por qualquer de suas

controladas, de pagamento, nos termos de um ou mais contratos celebrados com

fornecedores cujo valor individual ou agregado seja igual ou superior ao montante
total de R$1.000.000,00 (um milhSo de reais) (sendo este valor atualizado

mensalmente, a partir da Data de Emiss6o, pela variagSo positiva do IPCA) ou seu

equivalente em outras moedas, exceto caso a Emissora esteja, comprovadamente e

de boa f6, contestando o inadimplemento ou a exigibilidade de pagamento;

extingdo, resolugSo ou resiligSo de quaisquer contratos necessdrios irs atividades da

Emissora e/ou de qualquer de suas controladas que sejam titulares dos Im6veis

Lastro, em decorr6ncia do inadimplemento desta, exceto caso a Emissora esteja,

comprovadamente e de boa f6, contestando o inadimplemento ou a exigibilidade de

pagamento ou que representem montante, individual ou agregado, superior a
R$1.000.000,00 (um milhEo de reais), sendo que os valores previstos neste inciso

ser6o atualizados mensalmente, a paftir da Data de EmissSo, pela variagEo positiva

do IPCA;

distribuig5o e/ou pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros sobre o capital
pr6prio ou quaisquer outras distribuig6es de lucros aos acionistas da Emissora, caso

exista um Evento de Vencimento Antecipado NEo Autom6tico que n6o tenha sido

objeto de perdSo (waivell pelo Debenturista, nos termos estabelecidos nesta Escritura

de EmissSo, exceto pelos dividendos obrigat6rios previstos no atigo 202 da Lei das

Sociedades por Agdes, nos termos do estatuto social da Emissora vigente na Dala de
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! i.. '.. :..'... 1... .... !(tqva) n6o conclus5o d.q prnfesso de registro da alienag5o fiduci6ria do Im6vel Rebougas ou

do Im6vel JK (@ni-onne d6fini0i no Ati.?r6'I), mediante o registro do respectivo

instrumento ae'i6fiitituieao'ita dcnag#nriiiiaria de im6vel perante o competente

cart6rio de registro de im6veis, no prazo de 1 (um) ano contado da Data de Emiss5o,

ou seja, at6 04 de novembro de 2020;

(xvii) alteragSo do estatuto social da Emissora, vigente na Data de Emiss6o, de forma a

alterar as disposiEdes que tratam da distribuig5o de dividendo m[nimo obrigat6rio pela

Emissora, conforme previsto no aftigo 202 da Lei das Sociedades por Ag6es;

(xviii) caso a Fianga venha a se tornar parcial ou totalmente inv6lida, nula, ineficaz ou

inexequivel; e

(nix) caso seja verificado pela Debenturista, anualmente, no prazo de at6 5 (cinco) Dias

Uteis contados da data de recebimento, pela Debenturista, das informag6es a que se

refere o item 9.1.1(i)(a) abaixo ('Data deVerificagSoJ, que a relagSo entre a Divida

Liquida e o Ativos Imobili6rios ("indice Financeiro"), tendo por base as

demonstraE6es financeiras consolidadas da Emissora, a partir, inclusive, das

demonstragdes financeiras consolidadas da Emissora relativas a 31 de dezembro

de 2019, seja igual ou inferior a 1,0 (uma) vez.

Para os fins desta Escritura de Emiss5o, (i) "Divida Liquida" significa, com relag6o

i Emissora, em bases consolidadas, o somat6rio de empr6stimos, financiamentos, operae6es de

dlvida realizadas no 6mbito do mercado de capitais ou financeiro da Emissora, subtraido as

disponibilidades de caixa e equivalentes; e (ii) "Ativos ImobiliSrios" significa (a) para os

im6veis de propriedade da Emissora e/ou de suas controladas que possuem Habite-se, o valor de

mercado indicado em laudo de avaliag6o de referido im6vel elaborado por empresa especializada

independente; e (b) para os im6veis de propriedade da Emissora e/ou de suas controladas que

n5o possuem Habite-se, o valor de mercado de referido im6vel, calculado com base em laudo de

avaliagSo que considerar apenas o valor do terreno, acrescido dos custos incorridos com obras

para construgSo de empreendimento imobili6rio em referido im6vel at6 cada Data de VerificagSo.

8.2. Na ocorr6ncia dos Eventos de Vencimento Antecipado Automdtico previstas no item

8.1.1 acima, a Debenturista deverd declarar automdtica e antecipadamente vencidas,

independentemente de aviso, notificagSo ou interpelagSo judicial ou extrajudicial, todas as

obrigag6es decorrentes da EmissSo e exigir o pagamento, pela Emissora, no prazo de at6 3 (trds)

Dias Uteis contados da declaragSo do vencimento antecipado, ou pelo Fiador, no prazo de at6 5

(cinco) Dias titeis contados da declaragEo do vencimento antecipado, do saldo do Valor Nominal

Unitdrio Atualizado, acrescido da respectiva RemuneragSo, calculada pro rata temporis desde a

primeira Data de Integralizag5o ou da Data de Pagamento da Remunerag6o imediatamente

anterior, at6 a data de seu efetivo pagamento e de quaisquer outros valores eventual

8.1.3.
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8.3. Na ocorrOncia das Hip6teses de Vencimento Antecipado Nio Autom6tico previstas no

item 8.1.2 acima, a Debenturista deverd convocar, no prazo m6ximo de 2 (dois) Dias titeis a
contar do momento que tomar ciCncia do evento, assembleia geral de titulares dos CRI, a ser

realizada nos prazos e demais condig6es descritas no Termo de SecuritizagSo, para orientar a
Debenturista sobre a eventual decretagdo de vencimento antecipado das obrigag6es decorrentes

das Deb6ntures.

8.4. Na assembleia geral de titulares dos CRI de que trata o item 8.3 acima, os titulares

dos CRI representando, no minimo, 500/o (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulagEo

poderdo decidir por orientar a Debenturista para que esta declare o vencimento antecipado das

obrigag6es decorrentes das Deb6ntures, sendo certo que tal decis5o terii car6ter irrevog6vel e

irretratdvel e ser6 vinculante i Debenturista.

8.5. Na hip6tese: (i) da nEo instalagio, em primeira e em segunda convocagSo, da referida

assembleia geral de titulares dos CRI, conforme Termo de SecuritizagSo; ou (ii) de n6o ser

aprovado o exercfcio da faculdade prevista no item 8.3 acima, a Debenturista ndo deverS declarar

o vencimento antecipado das obrigaE6es decorrentes das Deb6ntures.

8.6. Na ocorr6ncia do vencimento antecipado das Deb6ntures, a Emissora obriga-se a

resgatar a totalidade das Deb6ntures, com o seu consequente cancelamento, mediante o

pagamento na data da ocorrOncia do vencimento antecipado do Valor Nominal Unit6rio Atualizado,

acrescido da respectiva RemuneragSo, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de

IntegralizagSo ou da Data de Pagamento da Remunerag5o imediatamente anterior, at6 a data de

seu efetivo pagamento e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos

termos desta Escritura de EmissSo, inclusive Encargos Morat6rios, este riltimo quando aplicdvel.

CUUSUU NONA. OBRIGAE6ES ADICIONAIS DA EMISSORA E DO FIADOR

9.1. Sem prejufzo das demais obrigagSes previstas nesta Escritura de EmissSo, no Termo

de Securitizag3o e de outras obrigag6es expressamente previstas nas leis e regulamentag6es em

vigor, nos Contratos de Garantia, conforme apliaivel, a Emissora e o Fiador, conforme o caso/

estEo adicionalmente obrigados a praticar os atos abaixo especificados:

(i) fornecer i Debenturista, com c6pia ao Agente FiduciSrio dos CRI, conforme o caso:

(a) dentro de, no m6ximo, 90 (noventa) dias ap6s o tdrmino de cada exercfcio

social, ou na data de sua divulgagSo, o que ocorrer primeiro, c6pia: (1) das

devidos pela Emissora nos teJmgt desta lscritura de EmissSo, inclusive Encargos Morat6rios, este

0ltimo quando apticSvet. 'i '..: 'i 'i .i :-':riroire .:. .4. -i 
..!
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geralmentg, aggitos ne Rep[blica Federativa do Brasil, acompanhadas do

relat6rio a! igniinistrrifeo'[ ao paicdidos auditores independentes; e (2)da
declaraEs6''5i3?naOa'iror!reprexirt#ies legais com poderes para tanto
atestando (I) que permanecem vdlidas as disposig6es contidas nesta Escritura

de EmissSo; (II) ndo ocorr6ncia de qualquer dos Eventos de Vencimento

Antecipado previstas na Cldusula Oitava acima; (III) que nio foram praticados

atos em desacordo com o estatuto social da Emissora; (IV) que os bens e ativos

relevantes necess6rios ir atividade da Emissora estSo devidamente assegurados;

e (V) a inexist6ncia de descumprimento de obrigag6es, principais e acess6rias,

da Emissora perante a Debenturista e o Agente FiduciSrio dos CRI, nos termos

desta Escritura de EmissSo e do Termo de SecuritizagSo; e (3)relalorio
especifico de apuragSo do indice Financeiro, elaborado pela Emissora, contendo

a mem6ria de cdlculo com todas as rubricas necess5rias que demonstrem o

cdlculo do indice Financeiro, acompanhado dos laudos de avaliag6o utilizados

como base para o c6lculo/ sendo certo que a Debenturista poderS solicitar ir

Emissora todos os eventuais esclarecimentos adicionais que se fagam

necess6rios;

(b) em atd 10 (dez) Dias contados do recebimento de solicitagSo, qualquer

informagHo relevante para as Deb6ntures que lhe venha a ser solicitada, por

escrito, pelo Agente FiduciSrio dos CRI, incluindo, mas n5o se limitando a

balancetes gerenciais e/ou quaisquer outras informagSes financeiras que lhe

forem solicitadas, na medida em que o fornecimento de tais informag6es ndo

seja vedado por legislagSo ou regulamentagSo a que a Emissora ou seu grupo

econ6mico estejam sujeitos, a fim de que este possa cumprir as suas obrigag6es

nos termos desta Escritura de Emiss6o;

(c) qualquer correspond6ncia, notificagSo, judicial ou extrajudicial, solicitagSo e/ou

despachos de 6rg5os administrativos recebidos pela Emissora e/ou informag6es

a respeito da ocorr6ncia de qualquer das Hip6teses de Vencimento Antecipado,

em at6 2 (dois) Dias Uteis imediatamente ap6s o conhecimento, pela Emissora;

(d) caso solicitado, os comprovantes de cumprimento de suas obrigag6es

pecuniSrias previstas nesta Escritura de EmissSo, no prazo de at6 5 (cinco) Dias

tjteis contados da respectiva data de solicitagSo da Debenturista e/ou do Agente

Fiduci6rio dos CRI neste sentido;

(e) comunicar a ocorrEncia de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado, em

at6 1 (um) Dia Util a contar do conhecimento de sua ocorrGncia; e ,

Uteis
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(f) semestralmente, a paftir da primeira Data de IntegralizagEo das
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(ax) manter em dia.o pagamento dg todos os tributos devidos As Fazendas fuderal,

Estadual ou Mqdisipal, *...4, ;i .ont"$ei6s de boa-f6 nas esferas judicial e/ou
administrativa' "o ooo .:. ..'

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

arcar com todos os custos decorrentes de registro e
necess6rios i EmissSo, tais como esta Escritura de

aditamentos, e os atos societdrios da Emissora;

guardar, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da

documentagio relativa i EmissSo admitido o arquivamento

do art. 3o, X da MP no 881 de 30 de abril de 2019;

de publicagSo dos atos

EmissSo, seus eventuais

presente data, toda a

em via digital, nos termos

cumprir elou fazer cumprir, em qualquer jurisdigdo na qual realize neg6cios ou possua

ativos, integralmente a LegislagSo Socioambiental e trabalhista em vigor aplic5vel ir

Emissora, exceto por aquelas que estejam sendo questionadas de boa-f6, adotando

as medidas e ag6es preventivas ou reparat6rias, destinadas a evitar e corrigir

eventuais danos ao meio ambiente e/ou a seus trabalhadores decorrentes de suas

agSes ou das atividades, n6o utilizando, em suas atividades comerciais e vinculadas a

seu objeto social, formas nocivas ou de exploragSo de trabalho forgado e/ou m6o de

obra infantil prejudicial. A Emissora obriga-se, ainda, a proceder a todas as dilig6ncias

socioambientais exigidas para suas atividades econdmicas, inclusive de suas

controladas, preservando o meio ambiente e atendendo is determinag6es dos 6rgios
ambientais e de protegEo aos trabalhadores, 6rgdos municipais, estaduais e federais
que, subsidiariamente, venham a legislar ou regulamentar as normas ambientais e

trabalhistas em vigor;

cumprir as leis e regulamentos nacionais e internacionais aplia{veis contra prdtica de

corrupgSo ou atos lesivos i administragEo ptblica, incluindo, mas sem limitag6o, a Lei

AnticorrupgSo;

adotar, durante o periodo de vig€ncia das Deb€ntures, as medidas e ag6es destinadas

a identificar, evitar, corrigir ou mitigar danos ao meio ambiente, seguranga e medicina

do trabalho;

orientar, sem por eles responsabilizar-se, seus fornecedores, clientes e prestadores

de seruigos para que adotem as melhores prdticas de protegSo ao meio ambiente e

relativas i seguranga e saride do trabalho, inclusive no tocante a n6o utilizagHo de

trabalho infantil ou an6logo ao escravo, quando possfvel mediante condigSo contratual

especifica;

n6o realizar e nem autorizar, seus administradores, prestadores de servigos e/ou
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contratados e/ou funciondrios, a realizar, em beneficio pr6prio ou para a Emissfo, (a)
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o uso de recursoE pa6 contrlbuigdes, dogg5.e; ou despesas de representagSo ilegais

ou outras despg$91!.e9ais rflatigas a atfvidades pollticas; (b) qualquer pagamento

ilegal, direto ou indireto, a'eiirdfdgadosfu.ftinciondrios priblicos, partidos politicos,

polilticos ou candidatos pollticos (incluindo seus familiares), nacionais ou estrangeiros,

ou quaisquer atos para obter ou manter qualquer neg6cio, transagdo ou vantagem

comercial indevida; e/ou (c) qualguer pagamento de propina, abatimento ilicito,

remuneragSo ilicita, suborno, tr6fico de influ6ncia, "caixinha" ou outro pagamento

ilegal;

(xvii) realizar a Formalizag6o das Garantias Reais, de acordo com os termos e prazos

previstos nesta Escritura de Emiss6o at6 a Data Limite;

(xviii) sem prejuizo das demais obrigag6es previstas acima ou de outras obrigag6es

expressamente previstas na regulamentagSo em vigor, nesta Escritura de EmissSo, a

Emissora obriga-se:

(a) preparar as demonstrag6es financeiras relativas a cada exercicio social, e se for
o caso, demonstrag6es consolidadas, em conformidade com a Lei das

Sociedades por Ag6es; e

(b) submeter as demonstragSes financeiras relativas a cada exercicio social a

auditoria por auditor independente registrado na CVM.

9.2, A Emissora obriga-se, neste ato, em car6ter irrevog6vel e inetratdvel, a cuidar para

que as operag6es que venha a praticar sejam sempre amparadas pelas boas prdticas de mercado,

com plena e perfeita observSncia das normas aplicdveis A matdria, ainda que em 6mbito privado,

CLAUSULA DECIMA. DELIBERAEAO DA DEBENTURISTA

10.1. Em relag5o a qualquer assunto desta Escritura de Emiss6o, exceto aqueles

expressamente j:l autorizados, a Debenturista ird deliberar conforme orientagSo da assembleia

geral de titulares do CRI, a ser convocrda e realizada nos prazos e demais condigdes descritas no

Termo de Securitizag5o, sendo dispensada a realizaESo de assembleia geral de debenturistas para

tanto.

cuausuu oNzE - DECLARA96ES E GARANTIAS DA EMTSSORA E DO FTADOR

11.1. A Emissora declara e garante, conforme aplicdvel, que na data da assinatura desta

Escritura de EmissSo:

(i) 6 sociedade por ag6es devidamente organizada, constitu[da e validamente existente

segundo as leis da Repriblica Federativa do Brasil;

...i !..:
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estd devidamentg pnlorizada e gbteve todas as autorizag5es, inclusive, conforme

aplicdvel, tegaisri.socittarias,jrefirtatOria{ c.ile terceiros, necessSrias d celebragEo

desta Escritura de Emissh'd'd'0os deinals'Documentos da Securitizagio e ao

cumprimento de todas as obrigagSes aqui e ali previstas e i realizag6o da EmissSo;

seus representantes legais que assinam esta Escritura de EmissSo t6m poderes

estatutdrios e/ou delegados para assumir, em seu nome/ as obrigag6es previstas nesta

Escritura de Emiss6o e, sendo mandatdrios, t6m os poderes legitimamente

outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor e de acordo com o
estatuto social da Emissora;

esta Escritura de EmissSo, a Fianga e as obrigag6es aqui previstas, conforme aplic6vel,

constituem obrigag6es licitas, v6lidas, vinculantes e eficazes da Emissora e do Fiador,

exequiveis de acordo com os seus termos e condiE6es, com forga de tiltulo executivo

extrajudicial nos termos do aftigo 784, incisos I e III, do C6digo de Processo Civil;

a celebragSo, os termos e condig6es desta Escritura de EmissSo e dos demais

Documentos da Securitizadora, a assungio e o cumprimento das obrigag6es aqui e ali

previstas, conforme aplicdvel, e a realizagSo da EmissSo n5o infringem qualquer

disposigEo legal, contrato ou instrumento do qual seja parte, nem resultarSo em:
(a) vencimento antecipado de qualquer obrigagio estabelecida em qualquer destes

contratos ou instrumentos, (b) rescisSo de qualquer desses contratos ou

instrumentos; (c) na criagdo de qualquer 6nus sobre qualquer ativo da Emissora,

exceto aqueles existentes na Data de Emiss6o; (d) nEo infringem qualquer disposigSo

legal ou regulamentar a que a Emissora esteja sujeita; e (e) n6o infringem qualquer

ordem, decisSo ou sentenga administrativa, judicial ou arbitral que afete a Emissora

e/ou qualquer de seus ativos;

nenhum registro, consentimento, autorizagSo, aprovagEo, licenga, ordem de, ou

qualificagSo junto a qualquer autoridade governamental, 6195o regulat6rio ou terceiro
(incluindo, mas sem limitagSo no que diz respeito aos aspectos legais, contratuais,

societdrios e regulat6rios), 6 exigido para o cumprimento pela Emissora de suas

obrigag6es nos termos desta Escritura de EmissSo e da Fianga, conforme aplicdvel, ou

para a realizagio da EmissSo, exceto: (a) pelo arquivamento da AGE Emissora na

JUCESP; (b) pela inscrigio desta Escritura de Emiss6o, e seus eventuais aditamentos,

na JUCESP e no RTD-SP; e (c) pela publicaE6o da AGE Emissora nos termos do item

2.2.1 acima;

tem todas as autorizag6es, licengas e alvar5s exigidas pelas autoridades federais,

estaduais e municipais para o exercfcio de suas atividades, seja em seu pr6prio nome

.:::

(ii)

(i ii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)
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ou por meio de suas controladas, sendo que, at6 a presente data, a
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(viii)

(ix)

(x)

(x.)

(xii)

notificada acerca:dA.revogagio dg quaisquer autorizag6es, licengas e alvards listados

acima ou aa exig$.:ncid ae pi{ceiio aam{istiitivo que tenha por objeto a revogag6o,

suspensSo ou cancelamentdile ffilquerirrraUelas, e que impega o regular exercicio

de suas atividades, seja de forma direta ou por meio de suas controladas, ressalvados

os casos em que a Emissora possua provimento jurisdicional vigente autorizando a

sua atuagSo sem as referidas autorizag6es, aprovag6es ou licengas, ou nos casos em

que tais autorizaEdes, aprovag6es ou licengas estejam no processo legal de obtengEo

ou renovag6o, desde que obedecidos os prazos regulamentares ou legais para tanto;

desde a data das demonstrag6es flnanceiras mais recentes, ndo houve nenhum

impacto adverso relevante na situagEo financeira e nos resultados operacionais da

Emissora, nEo houve qualquer operagdo envolvendo a Emissora fora do curso normal

de seus neg6cios, n6o houve qualquer alteraE5o relevante no capital social ou

aumento substancial do endividamento da Emissora, que acarrete em um Efeito

Adverso Relevante.

exceto nos casos em que a Emissora n5o tenha conhecimento por ndo ter sido citada,

declara e garante que n6o 6 parte de qualquer ag6o judicial, procedimento

administrativo ou arbitral, inqu6rito ou outro tipo de investigag6o governamental

ajuizados ou instaurados contra a Emissora que possa resultar em qualquer efeito

adverso relevante, (a) na situaESo (econ6mica, financeira, operacional ou de outra

natureza) da Emissora, nos seus neg6cios, bens, ativoq resultados operacionais e/ou

perspectivas; (b) no pontual cumprimento das obrigag6es assumidas pela Emissora

perante a Debenturista, nos termos desta Escritura de Emiss6o; e/ou (c) nos seus

poderes ou capacidade jurldica e/ou econ6mico-financeira de cumprir qualquer de

suas obrigag6es nos termos desta Escritura de EmissSo e/ou dos demais documentos

que instruem a EmissSo, conforme aplicdvel C'Efeito Adverso Relevante);

estd adimplente com o cumprimento das obrigag6es constantes desta Escritura de

EmissSo e n6o ocorreu, nem est6 em curso, na presente data, qualquer Evento de

Vencimento Antecipado ou qualquer evento ou ato que possa configurar um Evento

de Vencimento Antecipado;

os documentos e informag6es fornecidos ir Debenturista, ao Agente Fiduciiirio dos CRI

e aos assessores legais da Emiss6o s6o verdadeiros, consistentes, precisos, completos

e corretos e estSo atualizados at6 a presente data e incluem os documentos e

informaE6es que entende relevantes para a tomada de decisEo de investimento sobre

as Deb€ntures;

inexiste (a) descumprimento de qualquer disposigSo contratual relevante, legal ou de
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(xiii)

(xiv)

a Emissora nio.lel3lq conhqpimento, qualquer processo, judicial, administrativo ou

arbitral, inqu6ri!ri.o.uq'ualqutiioti,yo tipo{eriitstigagSo governamental, em qualquer

dos casos deste inciso, visaridb l'Anular;blterdr, invalidar, questionar ou de qualquer

forma afetar esta Escritura de EmissSo;

estd cumprindo, em todos os aspectos, as leis, regulamentos, normas administrativas

e determinaE6es dos 6rg6os governamentais, autarquias ou tribunais, aplicdveis A

condugeo de seus negocios e necessdrias para a execugSo de seu objeto social,

incluindo, mas sem limitagSo a legislagSo e regulamentagSo relacionadas i satde e
seguranga ocupacional, ao meio ambiente (incluindo mas nEo se limitando ir legislag6o

em vigor peftinente i Poliltica Nacional do Meio Ambiente, irs Resolug6es do Conselho

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA), exceto por aquelas que estejam sendo

contestadas de boa-f6 pela Emissora, bem como declara que suas atividades n5o

incentivam a prostituigSo, tampouco utilizam ou incentivam m5o-de-obra infantile/ou
em condigio andloga i de escravo ou de qualquer forma infringem direitos dos

silvfcolas, em especial, mas n6o se limitando, ao direito sobre as Sreas de ocupagSo

indigena, assim declaradas pela autoridade competente f'legislagio
Socioambientalt e que a utilizagSo dos valores objeto da EmissSo nio implicar6 na

violagEo da Legislagdo Socioambiental;

cumpre e faz seus conselheiros, diretores e funciondrios cumprirem as normas

aplicdveis que versam sobre atos de corrupgSo e atos lesivos contra a administragSo
p(blica, na forma da Lei AnticorrupgSo, sem prejuho das demais legislag6es

anticorrupgSo, na medida em que: (a) conhecem e entendem as disposig6es das leis

anticorrupgSo dos paises em que fazem neg6cios, bem como ndo adotam quaisquer

condutas que infrinjam as leis anticorrupgSo desses paises, sendo certo que executa

as suas atividades em conformidade com essa lei; (b) seus funcion5rios, executivos,

diretores, administradores, representantes legais e procuradores, no melhor do seu

conhecimento, ndo foram condenados por decisSo administrativa definitiva ou judicial

transitada em julgado em razEo da prdtica de atos ilfcitos previstos no normativo

indicado anteriormente, bem como nunca incorreram em tais prdticas; (c) adota as

dilig6ncias apropriadas, para contratagdo e supervisSo, conforme o caso e quando

necessdrio, de terceiros, tais como fornecedores e prestadores de seruigo, de forma a

instruir que estes ndo pratiquem qualquer conduta relacionada i violagSo das leis

anticorrupg6o aplic6veis; e (d) comunicar6 imediatamente e Debenturista caso tenha

conhecimento de qualquer ato ou fato que viole as leis anticorrupgSo aplicdveis, a
falsidade de qualquer das declarag6es prestadas nesta Escritura de Emissdo ou o
descumprimento de quaisquer das obrigag6es previstas nesta ClSusula que possa

acarretar no vencimento antecipado das obrigag6es decorrentes das Deb6ntures, nos

termos do item 8.1 acima; \ , I

^#., 
rl!/

rf\,rt \ t.
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\
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(xv)

(xvi)

(xvii)

11.2.

(.)

(iii)

(iv)

(v)

(ii)

nesta data, n6g grritiu quElqugr fato, de qualquer natureza, que seja de seu
conhecimento e iluqfossa ffsuRir em aleti'fro substancial na situag5o econ6mico-
financeira, reputacional ou frir'tdtCa da Eriisso{t em prejuizo da Debenturista;

tem plena ciEncia e concorda integralmente com a forma de cdlculo da RemuneragSo
das Deb6ntures, que foi acordada por sua livre vontade, em observ6ncia ao principio

da boa-f6; e

est6 em dia com o pagamento de todas as obrigag6es de natureza tributaria
(municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenci6ria, ambiental e de quaisquer

outras obrigag6es impostas por lei, salvo nos casos em que, de boa-f6, a Emissora

esteja discutindo a exigibilidade da obrigagdo, a aplicabilidade da lei, regra ou

regulamento nas esferas administrativa ou judicial.

O Fiador neste ato declara que:

esta Escritura de Emissdo e as obrigag6es aqui previstas, inclusive em relagSo ir
Fianga, constituem obrigagSes licitas, vilidas e vinculantes do Fiador, exequlveis de
acordo com os seus termos e condig6es;

tem plena ci€ncia e concorda integralmente com a forma de apuragSo da

RemuneragSo, e que a forma de cdlculo da remuneragSo das Deb6ntures foi acordada
por livre vontade entre a Emissora e a Debenturista, em observ6ncia ao princ[pio da

boa-f6;

estd adimplente com o cumprimento das obrigag6es constantes desta Escritura de

EmissSo, n5o tendo ocorrido, na presente data, qualquer Evento de Vencimento

Antecipado;

o Fiador 6 plenamente capaz para a prdtica de todos os atos da vida civil e
cumprimento de todas as obrigagdes previstas nesta Escritura de EmissSo; e

a celebrag6o, os termos e as condig6es desta Escritura de EmissSo, o cumprimento

das obrigag6es aqui previstas, conforme aplicdvel: (a) n6o infringem qualquer

disposigSo legal, contrato ou instrumento do qual o Fiador seja parte e que possa

afetar, de forma material, as obrigag6es assumidas nesta Escritura de Emiss6o;

(b) n5o infringem qualquer ordem, decisSo ou sentenga administrativa, judicial ou

arbitral em face do Fiador que afete, de maneira adversa e material, sua capacidade

financeira; e (c) n6o resultario em: (1) vencimento antecipado ou rescisdo de

qualquer obrigag5o estabelecida em qualquer contrato ou instrumento que afete, de

maneira adversa e material, sua capacidade financeira; ou (2) criagEo de

6nus ou gravame sobre ativo ou bem do Fiador.
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11.3. A Emissora e ofiaf,or, de fofma.irrevogSvel e irretrat6vel, obrigam-se a indenizar a

!; ro _ oi
Debenturista por todos e qfaisq.[er pr{uizris, danlt,8,:p.odas, custos e/ou despesas (incluindo

custas judiciais e honoriiiot'iorocahcidg air"t *dite incorridos e comprovados pela

Debenturista em razSo da falsidade e/ou incorregSo de qualquer das declarag6es prestadas nos

termos desta Cl6usula D)6cima Primeira, ou relacionadas a qualquer demanda extrajudicial ou
judicial ajuizada pela Emissora, pelo Fiador, ou terceiros relacionados que questionem as

Deb6ntures e/ou a Fianga. Sem prejuizo do disposto acima, a Emissora ou o Fiador deverd

notificar, em at6 5 (cinco) Dias Liteis, a Debenturista caso quaisquer das declarag6es prestadas

pela Emissora e/ou pelo Fiador na presente Escritura de EmissSo se tornem, total ou parcialmente,

inveridicas, incompletas ou incorretas. Caso a Debenturista seja demandada em agSo judicial ou

extrajudicial relacionada is Deb6ntures e/ou i FianEa, a Emissora e/ou o Fiador se obrigar6 a

requerer a exclusEo da Debenturista do polo passivo da demanda, e arcar com todas as despesas

relativas.

CLAUSULA DOZE - COMUNTCA96ES

12.1. Todas as comunicag6es a serem enviadas por qualquer das Paftes nos termos desta

Escritura de EmissEo deverSo ser sempre realizadas por escrito e ser encaminhadas para os

seguintes enderegos:

(i) Para a Emissora ou para o Fiador:

JFL Holding S.A.

Rua Pedroso Alvarenga, no 691, Conjunto 301, Parte, Itaim Bibi

CEP: 04531-011, Sdo Paulo, SP

At.: Guilherme Vilazante / Carolina Burg

Tel.: +55 (11) 3995-3706

E-mail: guilherme.vilazante@jflrealty.com.br / carolina.burg@jflrealty.com.br

Para Debenturista:

True Securitizadora S.A.

Avenida Santo Amaro, no 48, 10o andar, Conjunto 12, Vila Nova ConceigSo

CEP 04506-000, S5o Paulo

At.: Arley Cust6dio Fonseca

Telefone : (ll) 307 L-4475

E-mail : middle@truesecuritizadora.com.br / juridico@truesecuritizadora,com.br

As comunicag6es, avisos ou notificag6es referentes a esta Escritura de EmissSo serdo

( ii)

L2.2.
consideradas entregues quando recebidas por qualquer empregado, preposto ou representante

de qualquer das Partes, sob protocolo ou com "aviso de

Brasileira de Correios, ou por telegrama, ou por correio
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recebimento" expedido pela Em

eletr6nico nos enderegos aci



comunicag6es feitas por coge[oqletr6nigo sgrSo consideradas recebidas na data de seu envio,

i:i,f.ll1j;.:.recebimento!s:*i"*,t':1T.r* lfrli recibo emirido pera mdquina utirizada

12.3. A mudanga de qualquer dos enderegos acima deverd ser comunicada imediatamente
pela parte que tiver seu enderego alterado.

12.4, Eventuais prejuizos decorrentes da n5o observSncia do disposto na ClSusula 12.3

acima serSo arcados pela Parte inadimplente.

CLAUSULA TREZE . PAGAMENTO DE TRIBUTOS

13.1. Os tributos incidentes sobre a EmissSo e as Deb6ntures deverSo ser integralmente
pagos pela Emissora, incluindo, sem limitagSo, todos os custos de tributagSo incidentes sobre
quaisquer pagamentos devidos ir Securitizadora, na qualidade de titular das Deb6ntures em

decorr6ncia desta Escritura de EmissSo. Neste sentido, referidos pagamentos deverSo ser

acrescidos dos valores atuais e futuros correspondentes a quaisquer tributos e/ou taxas que sobre

eles incidam, venham a incidir ou sejam entendidos como devidos. Da mesma forma, caso, por

forga de norma ou determinag5o de autoridade, a Securitizadora, na qualidade de titular das

Deb6ntures, conforme o caso, tiver de reter ou deduzir, de quaisquer pagamentos feitos

exclusivamente no 6mbito das Deb6ntures, quaisquer tributos e/ou taxas, a Emissora deverd

acrescer a tais pagamentos valores adicionais de modo que a Securitizadora, na qualidade de

titular das Deb6ntures, receba os mesmos valores que seriam por ela recebidos caso nenhuma

retenE5o ou dedugSo fosse realizada. Para tanto, a Emissora desde j6 reconhece ser pecuniSria a

obrigagdo aqui prevista, e declara serem lirquidos, certos e exigi'veis todos e quaisquer valores que

vierem a ser apresentados contra si, pela Securitizadora, na qualidade de titular das Deb6ntures,
pertinentes a esses tributos e, nos termos desta Escritura de EmissSo, os quais deverSo ser

liquidados, pela Emissora, por ocasiSo da sua apresentagdo pela Securitizadora.

13.2. Caso haja o acr6scimo de valores ao pagamento da RemuneragEo nos termos referidos

no item 13.1 acima e, como resultado de tal acr6scimo a Securitizadora passe a deter cr6ditos

tributdrios, a Securitizadora se obriga a requerer pelas vias legais e/ou administrativas cabiveis a

restituigEo de tais fributos, os quais, uma vez restitufdos em moeda corrente pelo 6195o

competente, deverEo ser integralmente transferidos i Emissora em at6 5 (cinco) Dias titeis
contados de seu recebimento.

13.3. Na hip6tese de as Deb6ntures deixarem de estar vinculadas aos CRI, por qualquer

motivo, a Emissora estar6 desobrigada de realizar qualquer tipo de acrdscimo aos pagamentos

devidos i Debenturista nos termos previstos no item 13,1 acima.

:"':::'.:: ;::.... .... .... !
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13.4. A Emissora nSoger;5*-espons6vel.pelo pagamento de quaisquer tributos que venham

a incidir sobre o pagamentoieJe?rdimeitodirela Setirrfgi.hdora aos Ttulares de CRI e/ou que de

qualquer outra forma incidam so6re osTftuldles de€Rl.ehr virtude de seu investimento nos CRL

13.5. Os rendimentos gerados por aplicagao em CRI por pessoas fisicas estSo atualmente

isentos de imposto de renda, por forga do artigo 3o, inciso IV, da Lei no 11.033, de 21 de dezembro

de 2004, conforme alterada, isengSo essa que pode sofrer alterag6es ao longo do tempo. A

Emissora n6o ser6 responsdvel pela realizageo de qualquer pagamento adicional i Securitizadora

ou aos titulares dos CRI em razeo de qualquer alterageo na legislagSo tributdria ou na tributageo

aplic6vel aos CRI, conforme descrito acima.

crAusu LA QUATOR:aE- DISPOST96ES GERATS

14.1. Renincia

14.1.1. NEo se presume a renincia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura

de EmissSo, Desta forma, nenhum atraso, omissSo ou liberalidade no exerc[cio de qualquer direito,

faculdade ou remddio que caiba ir Debenturista em razSo de qualquer inadimplemento da

Emissora ou do Fiador prejudicard tais direitos, faculdades ou rem6dios, ou serd interpretado

como constituindo uma renfncia aos mesmos ou concordincia com tal inadimplemento, nem

constituird novag6o ou modificagdo de quaisquer outras obrigag6es assumidas pela Emissora e

pelo Fiador nesta Escritura de EmissSo ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento

ou atraso.

L4.2. Independ€ncia das Disposig6es da Escritura de Emiss5o

L4.2.L. Caso qualquer das disposig6es desta Escritura de EmissSo venha a ser julgada ilegal,

inv6lida ou ineficaz, prevalecerdo todas as demais disposig6es n5o afetadas por tal julgamento,

comprometendo-se as Partes, em boa-fd, a substituirem a disposigdo afetada por outra que, na

medida do possivel, produza o mesmo efeito.

14.3. fitulo Executivo Extrajudicial e ExecugSo Especifica

f4.3.1. Esta Escritura de Emissio e as Deb6ntures constituem titulos executivos extrajudiciais

nos termos dos incisos I e III do aftigo 784 do C6digo de Processo Civil, reconhecendo as Partes

desde j6 que, independentemente de quaisquer outras medidas cablveis, as obrigag6es assumidas

nos termos desta Escritura de EmissSo comportam execugSo especffica, submetendo se is
disposig6es dos aftigos 814 e seguintes do C6digo de Processo Civil, sem prejuizo do direito de

declarar o vencimento antecipado das Deb6ntures nos termos desta Escritura de EmissSo.

1,4.?.2. As Paftes e o Fiador declaram, m0tua e expressamente, que esta Escritura de EmissSo

. :::
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respeitando-se os princfpioqfqprebidadg e (e boa-f6, por livre, consciente e firme manifestagSo

de vontade das Paftes e emirefdita *.'tr:'.|" *:T:{:i
14,4. Modificag6es

1,4.4.1. Qualquer modificageo aos termos e condig6es desta Escritura de EmissSo serd eficaz

apenas mediante sua formalizageo por meio de aditamento a ser firmado por todas as Partes, o
qual dever6 ser devidamente inscrito na JUCESP.

L4.4.2. Fica desde j6 dispensada a deliberagSo da Debenturista orientada por assembleia geral

de titulares dos CRI para: (i) corregSo de erros materiais, seja ele um erro grosseiro, de digitagSo

ou aritm6tico, (ii) alterag6es a quaisquer Documentos da Securitizag5o j6 expressamente
permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) da Securitizag6o, ou (iii) em virtude da

atualizagSo dos dados cadastrais das Partes, tais como alteragSo na razEo social, enderego e

telefone, entre outros, desde que as alterag6es ou correg6es referidas nos itens (i), (ii), e (iii)
acima, n5o possam acarretar qualquer prejuizo ir Debenturista ou qualquer alterag5o no fluxo das

Debdntures, e desde que n6o haja qualquer custo ou despesa adicional para a Debenturista.

14.5. leiAplicivel e Foro

14.5.1. Esta Escritura de Emiss6o 6 regida pelas Leis da Repriblica Federativa do Brasil.

L4.5.2. Fica eleito o foro da Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, para dirimir quaisquer

drividas ou controvdrsias oriundas desta Escritura de EmissSo, com ren(ncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam a presente Escritura de EmissSo em

4 (quatro) vias de igual teor e forma, em conjunto com as 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas,

S5o Paulo, 4 de novembro de 2019.

(restante da pdgina intencionalmente deixado em branco)
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Pdgina de assinaturas 1/2.y'q)\Jpstrumgnto- Parttular de Escritura da 2a (Segunda) EmissSo

Privada de Deblntures Si,lgttr;w5o'iofibrstveigiefi.lCaec da Espdcie Quirografdria, com

Garantia Adicional Fidejussdria, em 56rib'Urfffi, da ifiilbding 5.A." celebrado entre a -IFL Holding

5.A., a True Secuitizadora S.A. e Jorge Felipe Lemann

a.'

JFL HOLDING S.A.

c"areo: =)\ffi-\O PA-
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Piigina de assinaturas 42 do itnstrume1to Parttcular de Escritura da 2a (Squnda) EmissSo

Privada de Deb€ntures si'ipi*:ruao $n,rdsiveis &:Aicrtt, da Espsie Quirografdia, com
Garantia Adicional ridejussflit+btt Sdrie(nidtrda lrdbffiS s.n." celebndo entre a JFL Holding

5.A., a True *curitizadon S.A. e Jorge Felipe Lemann

TRUE SECURITTZADORA S.A.

uRlll-E StIot{E 8DlCfl,EIToLargo: n.C sa.srz.szS-x SSpTSi
Cp F/tl F: 3S0.{60. 30&96

IESIEEIINWI

Renan Soares Nar€3
RG 43.535.693'4

cPF 385.157.378'17

AMANDA LTMAUCH|OANTAT
RG:50.,|E3.17&1 SSp/Sp
CPFNF:442.ffi.428€s

12 t0y0[

ED003153-7/000

ililtil ililfiilIililil ililililillil flil ilil ilillllililt

@

Nome:

RG:

CPF:

Nome:

RG:

CPF:

lb b.{,.-

\
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ANEXO I - DESCRICAO DOS IM6VEIS LASTRO

L8.704.444000L-
84

"Im6vel
Rebougas"

Avenida Rebougas, no

3.084 e Rua Henrique

Monteiro, no 125, na

Cidade de S5o Paulo -
sP, cEP 05401-350

154.885, do 10o

RGI de Sio Paulo

- sP.

JFL1 Realty

Rebougas

Participag5es Ltda.

33.258.24610001-

L7

.aaa.a .aa.a
'NEo;:;"Im6Yel Casa

dos IpOs"

Rua Oliveira Dias, na

21, na Cidade de S5o

Paulo - SP, CEP 01433-

030

27.089,6L.494,
64.780, 70.820,
113.879, todas

do 4a RGI de S5o

Paulo - SP

Casa dos Ipes

Empreendimento

Imobili5rio Ltda.

"Im6vel
Luminus"

Rua Josi Maria Lisboa,

757, na Cidade de S5o

Paulo - SP, CEP 01423-

001

196.22I do 4a

RGI de S5o Paulo

-SP
Desenvolvimento

Imobili5rio Ltda.

17.893.440/0001-

18

DenominagSo Enderego Matricula
Propriet6rio ou

possuidor CNPJIME Possui Habite-se?
EsX6 sqbo rryime
de incorporagio?

N5o

N5o

]ML Corp

N5o



"Im6vel JK"

Rua do R6cio, no 430,

CEP 04552-000, cidade

de S5o Paulo, Estado

de S5o Paulo

142.766,

t7L.309,
114.335,

L42.767,

t42.7@,
L42.769, L42.770

e 142.77t do 4o

Oficial de

Registro de

Im6veis

JFL Holding S.A. ou

uma de suas

subsidi5rias.l

N5o N5o

'Im6vel Vila
Olimpia"

Avenida Doutor

Cardoso de Melo, nos

667, 671 e 699 e na

Rua Nova Cidade, no

493 e 495, CEP 04548-

003, na cidade de S5o

Paulo - SP

188.324 do 4odo

Ofidal

Registro

Im6veis

Capital

de

de

da

IFL Vila Olimpia

Empreendimentos

Imobili6rios Ltda.

30.628.33210001-

86
Sim ' Sim

> I A Devedora celebrou um memorando de entendimento para an6lise da possfvel aquisigio de referido im6vel, sendo que os recursos da Emissio somente poderio
ser destinados para a aquisigio de refcrido im6vel ou gastos despesas ap6s a formalizaqtro de sua aquisigio pela Devedora.



ANEXO II

PLANTLHA DE REEMBOT.SO DE DESPESAS REFERENTE AO rM6VEt REBOU9AS

PMSP CAPEX / Outorga 17.a9o.18 Outorga onerosa parcela 2 de 10 -1.074.434,04

PMSP CAPEX / Outorga 1 8.set.18 Outorga onerosa parcela 3 de 10 -t.01*434104

PMSP CAPEX / Outorga 18.out.18 Outorga onerosa parcela 4 de 10 +.gf1$i,a4
PMSP CAPEX / Outorga 14.nov.'18 Outorga onerosa parcela 5 de 10 -r.riit.+stilt
PMSP CAPEX / Outorga 1 3.de2.18 Outorga onerosa parcela 6 de 10 :11qJ4.5s936-

PMSP CAPEX / Outorga 17jan.19 Outorga onerosa parcela 7 de 10 .1.074.4?4,04

PMSP CAPEX / Outorga 1 8.fev.19 Outorga onerosa parc ela 8 de 1 0 '-1.o74.414b1

PMSP CAPEX / Outorga 20.mar.19 Outorga onerosa parcela 9 de 10 .-1.074.41404

PMSP CAPEX / Outorga 18.abr.19 Outorga onerosa parcela 10 de 10 i'iiif+.aaio+
PMSP CAPEX / Outros 14jun.19 ITBI

'.i,tgz.zz6,&

PMSP CAPEX / Outros 14jun.19 ITBI -328.147,20

RELT SPE OO2 EN/P IMOB LTDA CAPEX / CAPEX 24.mai.19 Recompra participagSo Related -7.237.038,U
'l0o Oficial de Registro de

lm6veis
CAPEX / Cart6rio 30ju1.19 Registro Escritura -349.459,29

LSK ENGENHARIA LTDA CAPEX / CAPEX 09.ago.'19 Servigos de empreitada global NF 'l 5819 -712.000,00

TOTAL -18.788.894.81

:r-d

DESPESA CONTA CONTASIT DATA DESCRTqAO VATOR



PI.ANILHA DE REEMBOT-SO DE DESPESAS REFERENTE AO IM6VEL VILA OLiMPIA

2l

l.,.3 .
PROPOR9AO DOS RECURSOS CAPTADOS POR MEIO DA EMISSAO A SER DESTINADA PARA CADA UM DOS IMOVEIS : :

!r
LASTRO

2Im6vel lastro dos Certificados de Recebiveis Imobili5rios da 163a da la emissEo da True Securitizadora S,A.

LSK ENG LTDA CAPEX / CAPEX 30.mai.19 Taxa de administraqSo de obra -131.700,24

LSK ENGENHARIA LTDA CAPEX / CAPEX 07jun.19 Serviqos de empreitada parcial NF 15541 -638.626,92

LSK ENGENHARIA LTDA CAPEX / CAPEX 03ju1.19 Serviqos de empreitada parcial NF 15656 -46.925,00

LSK ENGENHARIA LTDA CAPEX / CAPEX 05ju1.19 Serviqos de empreitada parcial NF 15655 i?Tilooo,oo
TOTA -i.drgizszii'

SP - 26S90332v1

DESPESA .. CONTA CONTAilL . DATA DESCRJ{AO .VALOR.

Imr6vel Lastro

Valor etimado de
recursos da Emissao a

serem alocados no
Im6vel Lastro (R*)

Percentual do valor
estimado de recursos

da EmissSo para o
Im6vel lastro

Montant€ de rccursos
destinados ao

Empreendimento
decorrente de outras

fontes de recursos
(R$)

Empreqndihent6i'i
objeto de'dESina$o
de recursos de outra

emissSo de
certificados de

recebiveis
imobiti6rios?

Im6vel Rebougas R$ 6.954.229,79 7,0o/o R$t32.745.770,21 5rm'



cRoNoGRAMA rNDrcATrvo DE DEsrrNlgAo oe REcuRsos ol eurssAo

O cronograma apresentado nas tabelas abaixo n5o constitui obrigagSo da emissora de utilizagEo dos recursos nas proporg5es, valores 
:....

ou datas aqui indlcados.

zsl2019
(Rt) R$ 23.8s6,s8 R$ 284.527,14 R$ 610.727,64 R$ 25.200.000,00 R$ 26.119.111,35

tsl2o2o
(R$) R$ 555.189,08 R$ 215.113,09 R$ 1.806.491,71 R$ 0,00 R$ 2.576.793,88

25l2OZO
(R$) R$ 1.708.039,21 R$ 1.111.561,49 R$ 817.052,73 R$ 5.584.796,00 R$ 9.22t.449,42

15/2O21
(R$) R$ 1.748.429,21 R$ 699.356,64 R$ 3.418.071,25 R$ 12.s37.888,00 R$ 18.403.745,09

2sl2O2L
(R$) R$ 1.793.425,18 R$ 632.624,91 R$ 0,00 R$ 12.845.567,77 R$ 15.271.617,86

tsl2022
(R$) R$ 1.125.290,54 R$ 231.826,42 R$ 0,00 R$ 13.245.701,93 R$ 14.602.818,89

Im6vel Casa dos IpEs R$ 3.175.009,67 3,2o/o R$59.331.990,33 N5o

Im6vel Luminus R$ 6.652.343,32 6,7o/o R$86.945.656,68 N5o

Im6vel lK R$ 82.900.270,24 83,2o/o R$95.689.609,76 N5o

Total R$ 99.681.853,03 100,00/o R$275.031.173,94

Im6vel
Lastro

fm6vel
Rebousas

Im6vel Casa
dos lp6s

Im6vel
Luminus Im6vel JK Total'



25l2022
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.486,315,54 R$ 13.486.316,54

F
^.q3-\...\ sr*€s*ztzvt
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ANEXO f+-_!r9pELOPE BELATORTO 

pE VERTFTCACAO

:-.: ':'a .ir".
.i..:.. .!. .i. .i.'::i [dia] de [m6s] de [ano]

A

oLrvErRA TRUsr DrsrRrBUrDoRA DE rirulos E vALoREs l.{oerLlARros s.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.277,2o andar, conjunto 202, Pinheiros

CEP: 01452-000, S5o Paulo - SP

At Flavio Scarpelli / Eug6nia Souza

Ref. Relabrio de Verificac6o da DestinacSo de Recurcos - 2a (Primeira) EmissSo de
Deb€ntures Simoles, NEo Conversiveis em Ao6es, da Eso6cie Ouirooraf6ria, com
Garantia Adicional Fideiuss6ria, em S6rie 0nica, oara Colocacio Privada, da IFL
Holdino S.A.

JFL HOLDING S.A., sociedade por ag5es, com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o

Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, 691, conjunto 1.301, Parte, Itaim Bibi, CEP 04531-011, inscrita

no CNPJ/ME sob o no 31.093.563/0001-03, neste ato representada na forma do seu estatuto

social f'Emissora), em cumprimento ao disposto na Cl6usula Quarta do"Instrumento Particular

de Escntura da 2a $egunda) Emissilo Pivada de Debdntures Simples, Nflo Conversiveis em

A@s, da Esy'eie Quirqnfdia, &m Garantia Adicional Fidejussdria, em Sdie tinic4 da JFL

Holding S.A."celebrado entre a JFL Holding S.A,, a True Securitizadora S.A. e Jorge Felipe Lemann

('Escritura de Emiss5o", "Emiss5o" e "Deb6ntures", respectivamente), por meio do presente,

DECLARA que:

(a) os recursos obtidos pela Emissora em virtude da integralizag5o das Deb,6ntures foram

utilizados, at6 a presenta data, para a finalidade prevista na Cl6usula Quarta da Escritura

de EmissSo, conforme descrito abaixo, nos termos dos Documentos Comprobat6rios

anexos ao presente relat6rio; e

(ii) neste ato, de forma irrevog5vel e irretrat5vel, que as informag6es e os eventuais

documentos apresentados s5o veridicos e representam o direcionamento dos recursos

obtidos por meio da EmissSo.

I

I

@,

SP - 26590332v1

'Denominag6o

do Im6vel EndereSo
Lastro

CNPJ do Recurso Valor gasto
Utilizado

Cart6rio/

t'{atricula

' Percentual I

t--T-
Total utilizado no semestre

-
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novembro de

2026.

TRUE SECURITIZADORA S.A. 12.130.74410001-00

Comolemento:

Avenida Santo Amaro 10 andar, conjunto 12.

120.000 (cento e vinte mil)

Conforme Cl5usula 5,11. da Escritura de Emiss6o, as Deb6ntures subscritas por este Boletim de SubxrigSo e serSo

integralizadas, na medida em que os CRI forem integralizados, observadas as CondigSes Precedentes descritas na

ClSusula 5.11.2, da Escritura de EmissSo.

d

QUALIFICAEAO DO SUBSCRITOR

Nome ou DenominacSo Social: CNPJ:

Enderego: N

4B

Bairro: Cidade: UF: Pais:

Itaim
5ao

Paulo
SP Brasil

DEBENTURES SUBSCRITAS

QUANTIDADE

FORMA DE TNTEGRAUZASO

SP ' 25590332v1



'.: 'i'i 'i:"Condig6es: -S ' .: 'i 'a .i :"r.:..:.. .!.,: i'..i
o Subscritor, neste ato, declara, em car5ter inevogaviie irr"irrlai,'"i, em relagio 5 2a lsegunda) EmissSo Privada

de Deb6ntures Simples, N6o Conversfvel em Afoes, da Especie Quirograf6ria, com Garantia Adicional Fidejussoria,

em S6rie tinica, da Emissora para os devidos fins que conhece, est6 de acordo e por isso adere a todas as disposig6es

constantes deste Boletim de SubscrigSo e da Escritura de EmissSo, a qual foi firmada de acordo com a autorizagSo

da Assembleia Geral Extraordin6ria da Emissora realizada em 04 de novembro de 2019, nos termos do artigo 59,

da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de L976, conforme alterada.

S5o Paulo - SP, [=] de [=] de 2019.

TRU E SECURITIZADORA S.A.

Subscritor

,Ft HOLDING S.A.

Emissora

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG:

CPF/MF:

Nome:

RG:

CPF/MF:

SP - 26590332v1
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ldial de [m6s] de [ano]

A

OLryETRA TRUsr DrsrRrBurDonA DE TiTuLos E VALoRES MoBtuARros S.A.

Rua Joaquim Floriano, no 1052, 13o andar, sala 132 - parte

S5o Paulo - SP, CEP 04534-004

At: Antonio Amaro e Maria Carolina Abrdntes Lodi de Oliveira

Com c6pia:

TR,UE SECUn,MZADORA S.A.

Avenida Santo Amaro, no 48, 10o andar, Conjunto 12, Vila Nova ConceigSo

CEP 04506-000, S5o Paulo

At.: Arley Cust6dio Fonseca

Ref. Notificac6o oara AlteracSo de Percentual dos Recurcos da Emissio a ser destinado
aos Im6vels Lastro - 2a (Sequnda) EmissSo de Deb6ntures da JFL Holdino S.A.

Prezados Senhores,

No imbito dos termos e condiSes acordados no " Instrumento Particular de Escrifura da 2a
(@unda) Emis#o Pivada de Debdntures Simples, Ndo @nverciveis em A@, da Esprie
Quirrynfdria, com Gamntia Adicional Fidejusxiia, em Sirie inica, da JFL Holding 5.,,4." datado

de 4 de novembro de 2019, conforme alterado ('Escritura de Emiss6o", "Emiss6o" e "Deb6ntures",

respectivamente) ficou estabelecido que os recursos liquidos obtidos pela JFL Holding S.A.

C'fuissora") por meio da EmissSo seriam destinados pela Emissora, para o pagamento de

despesas e gastos futuros, incluindo, mas n5o se limitando aos custos associados A obteng3o de

licengas e gerenciamento das obras das futuras nos im6veis descritos no Anexo I da Ecritura de

EmissSo C lodyeslasErsl.

A Emissora vem, por meio desta, notificar i Securitizadora e ao Agente Fiduci5rio, na qualidade

de representante dos ntulares de CRI, sobre a alteragSo dos percentuais indicados como

propor$o dos recursos captados a ser destinada a cada Im6vel Lastro, conforme disposto na

tabela abaixo:

\

SP-25590312v!



. r. a::..::... i:: '... !..!-- . i '.

Im6vel Rebougas R$[.] lo)o/o

Im6vel Casa dos IpOs R$[.] Ie ] 
o/o

Im6vel Luminus R$[.] 1o I 
o/o

Im6vel JK R$[.] lcfo/o

Im6vel Vila Olimpia R$[.] Ir] o/o

Portanto, os percentuais indicados como proporgeo dos recursos captados a ser destinada a cada

Im6vel Lastro, passa, a partir da presente data, a ser lido nos termos da planilha acima,

As informag6es constantes da presente notificagio seo confidenciais, prestadas

exclusivamente ao Agente Fiduci6rio, n5o devendo ser de forma alguma divulgadas a
quaisquer terceiros, seja total ou parcialmente, sem a pr6via e expressa aprovagSo
pela Emissora, exeeto i Securitizadora e aos Titulares dos CRI ou em deq)rr€ncia de
ordem administrativa ou judicial.

Os termos em letras maifsculas, utilizados mas n6o definidos neste instrumento, ter6o os

significados a eles atribuidos na Escritura de EmissSo.

Permanecemos i disposigSo.

JFL HOLDING S.A.

\

SP - 26s90332vl
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Im6vel Lastro .:..
Percentual do valor

estimado de recursog da
EmissSo para o Im6vel

Lastro
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S5o Paulo, [DATA]

A

OLn ETRA fRusr DtsrRrBUrDonA DE TiTULos E VALoREs Moarlrinros S.A.

Rua Joaquim Floriano, no 1052, 13o andar, sala 132 - parte

S5o Paulo - SP, CEP 04534-004

At: Antonio Amaro e Maria Carolina Abrantes Lodi de Oliveira

Ref.:

Demnures da JFL Holdino S.A.

A JFL HOLDING S.A., sociedade por ag6es sem registro de companhia aberta perante a

ComissSo de Valores MobiliSrios f'CVMt, com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo,

na Rua Pedroso Alvarenga, 691, conjunto 1.301, Parte, Itaim Bibi, CEP 04531-011, inscrita no

Cadastro Nacional da Pessoa Jur(dica do Minist6rio da Economia CCNPUME') sob o

no 31.093.563/0001-03, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de

S5o Paulo C'JUCESP") sob o NIRE 35.300.535.723, neste ato representada na forma do seu

estatuto social, vem, pelo presente termo, atestar que [e]o/o dos recursos obtidos mediante a

emissSo das deb€ntures foram utilizados at6 a data da presente declaragSo, nos termos da

cl6usula Quarta e do Anexo II da Escritura de EmissSo das deb6ntures, conforme comprovantes

digitais dos Documentos @mprobatdrios aplicSveis enviados para

gerl.agente@olivei ratrust.com. br.

Atenciosamente,

JFL HOLDING S.A.

Por:

Cargo:

5P - 26590132v1
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