MATERIAL DE APOIO
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 94ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA
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Disclaimer
Este material foi preparado pela Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Devedora” ou “Even”) em conjunto com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder”) exclusivamente como material de apoio (“Material de Apoio”) relacionado à emissão e oferta (“Oferta”) de certificados de recebíveis
imobiliários (“CRI”) da 94ª série da 1ª emissão da Ápice Securitizadora S.A. (“Emissora”), com base em informações prestadas pela Emissora e pela Devedora.
Este material apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto
Preliminar”), assim como sua versão definitiva, quando disponível (”Prospecto Definitivo”, em conjunto com o Prospecto Preliminar doravante denominado o “Prospecto”), em
especial a seção “Fatores de Risco”, antes de decidir investir nos CRI. Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas
informações contidas no Prospecto, que conterá informações detalhadas a respeito da Oferta, dos CRI e dos riscos relacionados a fatores macroeconômicos e aos setores
imobiliário e aos CRI. O Prospecto poderá ser obtido junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão –
Segmento CETIP UTVM (“B3”).
O Coordenador Líder e seus representantes (i) não terão quaisquer responsabilidades relativas a quaisquer perdas ou danos que possam advir como resultado de decisão de
investimento, tomada com base nas informações contidas neste documento, (ii) não fazem nenhuma declaração nem dão nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou
abrangência das informações aqui apresentadas.
O Coordenador Líder tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações prestadas pela Emissora e pela Devedora sejam
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informações a serem
fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição que integram o Prospecto e este material são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE
DOS CRI, DE SUA EMISSORA E DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS.
A OFERTA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE PELA CVM PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO DA OFERTA. PORTANTO, OS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA E AS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESTE MATERIAL DE APOIO E NO PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SUJEITOS À COMPLEMENTAÇÃO, CORREÇÃO OU MODIFICAÇÃO EM VIRTUDE DE EXIGÊNCIAS
DA CVM.
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Disclaimer
Esta apresentação não deve ser utilizada como base para qualquer acordo ou contrato. A decisão de investimento dos potenciais investidores nos CRI é de sua exclusiva
responsabilidade, podendo recorrer a assessores em matérias legais, regulatórias, tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária
para formarem seu julgamento para o investimento nos CRI.
Nem a Emissora, nem o Coordenador Líder atualizarão quaisquer das informações contidas nesta apresentação, inclusive, mas não se limitando, às informações prospectivas,
sendo certo que as informações aqui contidas estão sujeitas à alterações, sem aviso prévio aos destinatários desta apresentação.
Informações detalhadas sobre a Emissora, tais como seus resultados, negócios e operações podem ser encontrados no Formulário de Referência que se encontra disponível
para consulta no site da CVM: www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Central de Sistemas", clicar em “Informações sobre Companhias", clicar em "ITR, DFP, IAN, IPE e outras
informações" buscar e clicar em “Ápice Securitizadora S.A.", selecionar “Formulário de Referência" e selecionar “Formulário de referência - Ativo” com data mais recente).
A decisão de investimento nos CRI é de sua exclusiva responsabilidade e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes ao
investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até a extensão que julgarem necessário, os riscos de
inadimplemento, liquidez e outros associados a esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do formulário de referência da Emissora e do termo
de securitização pelo investidor ao formar seu julgamento para o investimento nos CRI.
O presente documento não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. As informações nele contidas não
devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. Recomenda-se que os investidores consultem, para considerar a tomada de decisão
relativa à aquisição dos valores mobiliários relativos à Oferta, as informações contidas no Prospecto, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e
assessores antes da tomada de decisão de investimento.
O investimento nos CRI não é adequado a investidores que (i) necessitem de liquidez considerável com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de CRI no
mercado secundário brasileiro é restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito da Devedora.
LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”.
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Histórico
Mais de 40 anos de história

2006
Aquisição
acionária
pela Spinnaker

2008
1974

1999

Fundação da
abc investmob

Certificação
ISO 9000

Implementação
do sistema ERP
Inauguração da
Even Rio de
Janeiro

1978

2002

Fundação da
Terepins & Kalili

Criação da
Even

Criação da
marca Open

2012
Certificação
AQUA

Criação da
Even Vendas

2014
Obtenção do
Selo Casa Azul

2007

2010

2013

2015

IPO da Even

1ª empresa
a integrar o ISE

Nova marca
Even

Criação da
Even More

Inauguração da
Even Minas Gerais

Follow on

Aquisição de participação
da Melnick
Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
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Segmentos de Atuação
Praças de atuação
Posição no
ranking1

49% do PIB do Brasil (2012)

1º
SP

32%

RJ
SP
RS

RJ

11%

RS

6%

4º
1º

Fonte: IBGE

Segmentos
Alto
(Acima de R$ 1 milhão)
Médio-Alto
(R$ 500 mil ~ 1 milhão)
Médio
(R$ 350 ~ 500 mil)
Acessível
(R$ 250 ~ 350 mil)

• Produtos focados no usuário final
• Exposição a regiões com demanda resiliente
• 58% do estoque se encontra dentro do limite para uso do FGTS

Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
Nota: (1) SP: Embraesp / RJ: ADEMI / RS: Estimativa da companhia.
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Evolução dos lançamentos: 2006 ~ 2T17
Em R$ milhões
Acumulado 2006 ~ 2T17
Lançamentos (Total)
Lançamentos (% Even)
Nº de unidades
Nº de projetos
3.500

20,9 bi
17,6 bi
47,6 mil
271

3.000

2.801

2.931

3.000

2.500

2.444
2.258

2.500

2.055
208

2.000

284

508
2.225
2.000

374
1.718

146

730
1.500

339

1.500

1.316
1.129

744

1.847

2.423
2.079

185

1.132

927

500

900

1.000

98

1.528

1.380

221

2.517
2.070

202

1.000

418

500

803

524

418

-

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011
VGV Even

2012

2013

2014

2015

2016

6M17*

VGV Parceiro

Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
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Evolução das vendas: 2006 ~ 2T17
3.000

2.500

Em R$ milhões

2.785

Acumulado 2006 ~ 2T17
Vendas (Total)
Vendas (% Even)
Nº de unidades

2.440

2.500

18,7 bi
15,4 bi
42,2 mil

721

2.000

321
1.983

2.029

2.000

360

270

1.726
229

1.465

1.500

1.336

233

1.500

1.429
169

210
1.039
791

248
1.623

452

1.126

1.000

124

2.118

2.064

1.000

1.149

1.758
1.496
1.260

1.232

1.026

500

552

500

26

791
526

339
-

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011
VGV Even

2012

2013

2014

2015

2016

6M17

VGV Parceiro

Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”

8

MATERIAL DE APOIO

Capacidade Operacional
Número de unidades e VGV entregues * - Em unidades (barra) e milhões de Reais (linha)
2.261

14 .000

2.064

1.876

2010 ~ 2T17
Unidades: 37,2 mil
VGV: R$ 13,1 bi

2.310

25 00

12 .000

20 00

1.431

1.305
10 .000

15 00

939
8.0 00

6.673

6.425

918

7.057

10 00

4.680

6.0 00

5.433

50 0

2.932

4.0 00

2.204

0

1.798

2.0 00

-5 00

0

-1 000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6M17 **

Nos últimos 12 meses...

R$

1,2

bilhão lançado *

R$

1,0

bilhão vendido *

R$

2,2

bilhão de
terrenos adquiridos *

R$

2,3

bilhões de
empreendimentos
entregues *

Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
Nota: (*) Parte Even.
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Ciclo Operacional de Longo Prazo
12

20

44

Meses

0

Incorporação

Lançamento

Construção

Chaves

• Monitoramento dos
custos

• Análise de viabilidade
• Análise técnica, jurídica e
ambiental

• Pesquisa de mercado II

• Pesquisa de mercado I

• Construção do estande

• Desenvolvimento do produto

• Ações de marketing
• Início das vendas

• Realização dos estudos
de acompanhamento

• Repasse dos clientes
para o banco

• Acompanhamento da
carteira de clientes I

• Acompanhamento da
carteira de clientes II

• Análise de crédito II

• Análise de crédito III

• Análise de crédito I
Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
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A Even em Números
Lançamentos em VGV1 (R$ mil)
2.517

Receita Líquida (R$ mil)

2.423

2.511

2.079

2.070

2010 ~ 2T17
Receita líquida:
R$ 15,7 bi

2010 ~ 2T17
VGV: R$ 13,0 bi
1.956

1.528
803

2.459

1.908

2.206

2.205
1.743

1.132
692

418

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6M17

2010

Lucro bruto e margem bruta ex-juros (R$ milhões; %)
1. 000

30,9%

31,1%

31,8%

33,5%

711

695

34,6%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lucro líquido e ROE - Últimos 12 meses (R$ milhões; %)
2010 ~ 2T17
Lucro líquido:
R$ 1,3 bi

40 ,0%

31,7%

30,6%

22,2%

35 ,0%

1. 060 ,0

80 0

60 0

536

521

614

24,2%

30 ,0%

15,3%

86 0,0
25 ,0%

520

2010 ~ 2T17
Lucro bruto:
R$ 4,0 bi
20 ,0%

337

40 0

15,4%

15,1%

15 ,0%

66 0,0

4,7%

46 0,0

10 ,0%

252

226

257

283

252

101

0,0 %

-1 40, 0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6M17

2010

2011

2012

2013

2014

10 ,0%

0,1%

26 0,0

5,0 %

60 ,0

-

25 ,0%

20 ,0%

12,3%

15 ,0%

78

20 0

6M17

2015

2
2016

5,0 %

N/A
-118
6M17

0,0 %

-5 ,0%

Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
Nota: (1) Parte Even.
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Oportunidade do Mercado Brasileiro
O mercado brasileiro possui baixa relação crédito imobiliário/PIB quando comparado com outros mercados
Crédito imobiliário/PIB1 (%)

Fatores impulsionadores do crescimento
70 ,0%

62,0%
60 ,0%

• Crescimento Populacional

50 ,0%

• Redução do número de pessoas por domicílios
35,0%

40 ,0%

30 ,0%

• Famílias com desejo de adquirir imóvel próprio para sair do aluguel

20 ,0%

4,6%

5,6%

6,8%

8,0%

• Famílias se mudando de casas para apartamentos em busca de maior

9,6%
10 ,0%

0,0 %

2010

2011

2012

2013

Baixo percentual do crédito
imobiliário no PIB

2014

Alemanha

segurança

EUA

Fatores impulsionadores do
crescimento

Nível de demanda
recorrente

Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
Nota: (1) Financiamentos habitacionais e imobiliários à taxa de mercado.
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Lançamentos e Vendas
Lançamentos em VGV1 (R$ mil)

Vendas Líquidas (R$ mil)
1.400

413

418

Vendas de Estoque

Vendas de Lançamento

VSO Estoque

VSO Lançamento

70%

VSO Trimestral

1.200

386

50%

39%
28%

1.000

12%
800

9%

25%
9%

236
9%
600

21%

30%

13%
8%

10%

13%
5%

6%

5%
-10%

400

267
200

91

206

176

211

104

87

99

134

123

3T16

4T16

1T17

107
0

238

315
-

-50%

315

-

2T16

3T16

4T16

1T17

2T17**

-30%

-70%

2T16

2T17

Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
Nota: (1) Parte Even.
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Abertura do Estoque
Estoque a Valor de Mercado e Ano de Conclusão Previsto
(R$ mil e % Even)

35%

22%

Valor de venda do estoque (em R$ milhões)

43%

Ano previsto de conclusão

31%

Vendas por Ano Previsto de Entrega
(Em % do VGV e milhares de reais)

20
17

VGV das unidades em
construção

31%

20
18

58%

42%

20
19

57%

43%

20
20

VGV das unidades
concluídas

69%

40%

% vendido

60%

470

281

483

163

% não vendido

Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
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Land bank e aquisições de terrenos
Land bank em VGV1 (R$ mil)

Terrenos adquiridos em VGV (R$ mil)
7

57

59

60

62

5.913

6.126

58

1.198
5.276

5.328

5.170

4

4

363

377

2
219

2T16

3T16

4T16

1T17

São Paulo

43%

Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Minas Gerais

15%
37%
5%

2T17**

2T16

2
213

3T16

4T16

1T17

2T17**

Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
Nota: (1) Parte Even.
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Recebíveis e Cronograma de Recebimento
Recebíveis (R$ mil) e Cronograma de recebimento1, 2 (R$ mil)

1.106
3.108

2.790

dez/16

905

jun/17

2017

2018

532

218

28

2019

2020

2021

Recebimentos (R$ mil)

567
442

452

571

1.829

457
449

437
1T15

471

2.017

2T15

3T15

4T15

2015

1T16

430
395

2T16

3T16

4T16

2016

1T17

2T17

Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
Nota: (1) Considera o repasse de 100% das unidades efetuado em até 120 dias a partir da entrega; (2) Considera a expectativa mais conservadora da companhia.
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Geração de Caixa (R$ MM)
Variação de Dívidas Líquidas1

98,5
76,8
52,0

5,3

3,7

(62,8)
2012

2013

2014

2015

2016

6M17

Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
Nota: (1) Ex-recompra e dividendos. Positivo indica geração de caixa.
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Estrutura de Capital
Composição da Dívida Bruta
30/06/2017 (R$ milhões)
Produção
CCB Imobiliária
Debêntures
CRI

Recebíveis Performados em 30/06/2017
R$ 698,3 milhões

934,0
331,5
186,1
197,5

Dívida Bruta
Caixa
Dívida Líquida Corporativa*
Dívida Líquida
Patrimônio Líquido
Dívida Líquida Corporativa* / PL
Dívida Líquida / PL

12%

1.649,1
(347,9)
367,3
1.301,3
2.287,7
16,1%
56,9%

11%
57%

20%

Cronograma de Amortização do Principal das Dívidas Corporativas (R$ mil)
Debêntures

75

22
3T

4T
2017

-

64

64

1T

2T

CRI

22
3T

CCB Imobiliária

75
67
50
4T

2018

67
67
-

1T

137

2T

3T

4T

2019

Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
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Indicadores Financeiros
Receita Líquida (R$ milhões)

Lucro Bruto e Margem Bruta¹ (R$ milhões – em %)

473
363

394

382

27,1%

200

310

31,7%

35,1%

25,3%

180

40,0%

23,3%

30,0%

160

20,0%

140

120

80

100

74

84

10,0%

0,0%

80

44

60

33

-10, 0%

40

-20, 0%
20

0

2T16

3T16

4T16

1T17

EBITDA e Margem EBITDA (LTM) (R$ milhões – em %)
140

120

11,5%

EBITDA
9,9%

Margem EBITDA (LTM)
10,4%
5,9%

100

1,5%

4T16
1T17
2T17
Margem Bruta (ex-financiamento)

Lucro Líquido

ROE² (LTM)

10,0%

2,9%

0,0%

51

0,8%

0,1%

-2,9%

-7,5%

5,0%

53

-10, 0%

30

40

3T16
Lucro Bruto

Lucro líquido e ROE² (LTM) (R$ milhões – em %)
20,0%

80

60

-30, 0%

2T16

2T17

33

29

16

0,0%

-5,0 %

13

-10, 0%
-20, 0%

-7

-15, 0%

20
-27

-18

0

-18

-30, 0%

-13

-47

-26

-67

-20, 0%

-40

-87
-20

-40, 0%

2T16

3T16

4T16

1T17

2T17

2T16

3T16

4T16

1T17

-25, 0%

-78
2T17

-30, 0%

Fonte: Divulgação de Resultados 2T17, disponível no site http://ri.even.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=57211.
Nota: (1) Margem bruta excluindo efeitos dos encargos financeiros apropriados ao custo; (2) Com base no lucro líquido e PL expurgando participações minoritárias.
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Ativo Líquido (NAV)
517
2.479

1.649
2.790

901
2.550

519
340

174

1.073
348
Caixa

Contas a
Receber

Estoque

Terrenos
líquido de
dívida

Endividamento Contas a Pagar Contas a Pagar Minoritários
de imóveis de imóveis em
vendidos
estoque

Outros Ativos
e Passivos

Ativo
Líquido

Market Cap
(em
14/08/2017)

Fonte: Apresentação Institucional da Companhia de agosto de 2017, disponível no site http://ri.even.com.br.
Valor de fechamento da ação em 14/08/2017 foi de R$ 4,85
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Fluxograma da Operação
Fluxograma
Integralização das Debêntures

Integralização dos CRI

5
1

Once Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

Emissão de
Debêntures

2
Emissão e
Cessão de CCI

4
Investidores

Emissão dos
CRI

6

3

7

Pagamento das Debêntures

Garantias

Remuneração e Amortização dos CRI

Passo a Passo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Devedora realizará a emissão das Debêntures, não conversíveis em ação, da espécie sem garantia real ou fidejussória, a serem subscritas de forma privada pela Cedente;
A Cedente subscreverá Debêntures e, em seguida, emitirá uma Cédula de Crédito Imobiliário Integral Sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural, representativa de todos e quaisquer
direitos creditórios, principais e acessórios, devidos pela Devedora por força das Debêntures. A Cedente realizará, em favor da Securitizadora, a cessão onerosa e definitiva da CCI;
A Devedora irá constituir a Alienação Fiduciária de Quotas em favor da Emissora, em garantia das Obrigações Garantidas devidas pela Devedora por força das Debêntures;
A Emissora, por sua vez, vinculará a CCI aos CRI, por meio do Termo de Securitização, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, nos termos da Lei 9.514 e da Instrução CVM 414. Os
CRI serão distribuídos pelo Coordenador Líder aos Investidores, em regime de melhores esforços de colocação, sem prejuízo do Compromisso de Subscrição;
A Emissora pagará o Valor da Cessão em favor da Devedora, a cada Data de Integralização, por conta e ordem da Cedente. Nos termos do Contrato de Cessão, o pagamento de cada parcela do
Valor da Cessão implicará, para todos os fins, a integralização das Debêntures, em quantidade proporcional ao Valor da Cessão devido;
O pagamento da amortização e remuneração das Debêntures serão realizados diretamente na Conta Centralizadora, na data de vencimento das Debêntures; e
O pagamento da amortização e remuneração dos CRI são realizados pela Emissora aos Investidores com os recursos oriundos do pagamento da amortização e remuneração das Debêntures pela
Devedora.
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Termos e Condições
Devedora

Even Construtora e Incorporadora S.A.

Emissora

Ápice Securitizadora S.A.

Lastro dos CRI

Crédito Imobiliário, representado pela CCI emitida pela Cedente, sob forma escritural, nos termos da Escritura de Emissão de CCI,
para representar a totalidade do Crédito Imobiliário.

Valor Total da Emissão

Na Data da Emissão, o valor correspondente a, inicialmente, R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), observado que a Oferta
pode ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI desde que haja colocação de CRI equivalentes a, no mínimo, o
Montante Mínimo.

Valor Nominal Unitário

Na Data de Emissão, correspondente a R$1.000,00 (mil reais).

Regime de Colocação

Melhores esforços de colocação, sem prejuízo do Compromisso de Subscrição, conforme abaixo definido.

Compromisso de
Subscrição

O compromisso assumido pelo Coordenador Líder no Contrato de Distribuição de subscrever e integralizar CRI equivalentes à
diferença entre (i) 125.000 (cento e vinte e cinco mil) CRI; e (ii) a quantidade de CRI efetivamente subscrita e integralizada até a data
de encerramento do Prazo Máximo de Colocação, a ser exercido ao fim do Prazo Máximo de Colocação, desde que (a) tenham sido
atendidas as condições precedentes previstas na Cláusula 3.1 do Contrato de Distribuição, (b) não tenham sido subscritos e
integralizados CRI equivalentes a, no mínimo, 125.000 (cento e vinte e cinco mil) CRI e (c) a classificação de risco da Devedora seja
de, no mínimo, Ba1 (Bra), em escala nacional, independente da perspectiva, pela Moody's América Latina Ltda.
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Termos e Condições
Montante Mínimo

O montante de, no mínimo, R$125.000.000,00 (cento e vinte cinco milhões de reais), equivalentes a 125.000 (cento e vinte e cinco
mil CRI, a ser distribuído no âmbito da Oferta.

Remuneração

Os CRI farão jus a juros remuneratórios, incidentes de forma anual, ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sobre o
Valor Nominal Unitário, correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida exponencialmente de um spread de 1,50%
(um vírgula cinquenta por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados a partir da Primeira Data de
Integralização até a data do efetivo pagamento, de acordo com a fórmula constante do Termo de Securitização.

Pagamento da Remuneração e
da Amortização dos CRI

A Remuneração e a Amortização dos CRI serão pagos em parcela única, na Data de Vencimento dos CRI.

Distribuição e Negociação

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM.

Início do Período de Subscrição
e Integralização

25 de outubro de 2017.

Data de Emissão

13 de setembro de 2017.

Data de Vencimento

24 de abril de 2020.

Agente Fiduciário e
Instituição Custodiante

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Ferreira de Araujo, nº 221, Conjuntos 94 e 95, São Paulo – SP, CEP: 05428-000
At.: Sra. Marina Pañella / Flavio Scarpelli / Eugênia Queiroga
Telefone: (11) 3030-7177
Website: http://www.vortxbr.com/ | E-mail: agentefiduciario@vortxbr.com
Para fins do parágrafo 3º, artigo 6º, da Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, o Agente Fiduciário atua como agente
fiduciário em outras emissões de valores mobiliários da Emissora, conforme indicadas no Anexo X do Termo de Securitização e na
seção “Agente Fiduciário” do Prospecto Preliminar.
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Termos e Condições
Assessores Legais

Pinheiro Guimarães Advogados e Lefosse Advogados.

Coordenador Líder

XP Investimentos Corretora de Câmbio, de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Destinação de Recursos

Os recursos obtidos pela Devedora com a emissão das debêntures serão destinados ao financiamento de construção imobiliária
desenvolvida no Empreendimento Imobiliário indicado no Anexo I do "Instrumento Particular de Escritura da 10ª Emissão de
Debêntures, para Colocação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a Ser Convolada em Garantia Real, da
Even Construtora e Incorporadora S.A." (“Escritura de Emissão de Debêntures” e "Empreendimento Imobiliário“, respectivamente)
pela Devedora, por meio de empresas por esta controladas especificadas no Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures ("SPEs
Investidas"), incluindo o pagamento de terreno, custos e despesas vinculados e atinentes ao Empreendimento Imobiliário, podendo
a Devedora transferir os recursos obtidos por meio da emissão das Debêntures para as SPEs Investidas, por meio de aporte de
capital, mútuo ou adiantamento para futuro aumento de capital, e tomar todas as providências para que ela utilize tais recursos no
Empreendimento Imobiliário, por meio do pagamento de parcelas do valor de aquisição de terrenos ou projeto, desenvolvimento e
construção de tal Empreendimento Imobiliário, no qual não está incluso: (a) o financiamento do reembolso de custos já incorridos e
desembolsados pela Devedora referentes a tal Empreendimento Imobiliário, e/ou, (b) o financiamento do reembolso de custos já
incorridos e desembolsados pela Devedora referentes à aquisição de participação nas SPEs Investidas.

Garantia

Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI. O Crédito Imobiliário representado pela CCI que lastreia
os CRI, uma vez constituída a Alienação Fiduciária de Quotas, contará com tal garantia em favor da Emissora na forma do Contrato
de Alienação Fiduciária de Quotas e nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures.

Possibilidade de Amortização
Extraordinária dos CRI

Haverá o Resgate Antecipado dos CRI na ocorrência (i) da declaração de Vencimento Antecipado das Debêntures, nos termos da
Cláusula 5 da Escritura de Emissão de Debêntures; e (ii) do Resgate Antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 4.9 da
Escritura de Emissão de Debêntures.

Público Alvo

Os CRI serão distribuídos publicamente aos investidores qualificados, conforme definido no artigo 9º-B da Instrução CVM 539.
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Fatores de Risco
1. RISCOS DA OPERAÇÃO
Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode acarretar
perdas por parte dos Investidores
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão
considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas por meio
de contratos e títulos de crédito, tendo por diretrizes a legislação em vigor.
Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de
capitais brasileiro em relação a estruturas de securitização, em situações de litígio
e/ou falta de pagamento poderá haver perda por parte dos Investidores em razão do
dispêndio de tempo e recursos para promoção da eficácia da estrutura adotada para
os CRI, na eventualidade de necessidade de reconhecimento ou exigibilidade por
meios judiciais de quaisquer de seus termos e condições específicos, ou ainda pelo
eventual não reconhecimento pelos tribunais de tais indexadores por qualquer razão.
O Crédito Imobiliário constitui o Patrimônio Separado, de modo que o atraso ou a
falta do recebimento dos valores decorrentes do Crédito Imobiliário, assim como
qualquer atraso ou falha pela Emissora, ou a insolvência da Emissora, poderá afetar
negativamente a capacidade de pagamento das obrigações decorrentes dos CRI
A Emissora é uma companhia securitizadora de recebíveis, tendo como objeto social a
aquisição e securitização de créditos por meio da emissão de títulos lastreados nesses
créditos, cujos patrimônios são administrados separadamente.
O Patrimônio Separado tem como única fonte os recursos decorrentes do Crédito
Imobiliário.
Qualquer atraso, falha ou falta de recebimento destes pela Emissora poderá afetar
negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos
respectivos CRI, sendo que caso os pagamentos do Crédito Imobiliário tenham sido
realizados pela Even, na forma prevista na Escritura de Emissão de Debêntures e no
Contrato de Cessão, a Even não terá qualquer obrigação de fazer novamente tais
pagamentos.

Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá
assumir temporariamente a administração do Patrimônio Separado. Em assembleia,
os Titulares de CRI poderão deliberar sobre as novas normas de administração do
Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, que poderá ser insuficiente para
quitar as obrigações da Emissora perante os respectivos Titulares de CRI.
Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento
de recursos decorrentes do Crédito Imobiliário
A Emissora, na qualidade de cessionária do Crédito Imobiliário, e o Agente Fiduciário,
nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 583, são responsáveis por realizar os
procedimentos de execução do Crédito Imobiliário, de modo a garantir a satisfação do
crédito dos Titulares de CRI, em caso de necessidade.
A realização inadequada dos procedimentos de execução do Crédito Imobiliário por
parte da Emissora ou do Agente Fiduciário, em desacordo com a legislação ou
regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos CRI.
Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razão de cobrança
judicial do Crédito Imobiliário também pode ser afetada a capacidade de satisfação do
crédito, afetando negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI.
Risco de pagamento das despesas pela Devedora
Nos termos do Contrato de Cessão, todas e quaisquer despesas relacionadas à Oferta
e à Emissão, se incorridas, serão arcadas exclusivamente, direta e/ou indiretamente,
pela Devedora. Adicionalmente, em nenhuma hipótese a Emissora possuirá a
obrigação de utilizar recursos próprios para o pagamento de Despesas.
Desta forma, caso a Devedora não realize o pagamento das Despesas, estas serão
suportadas pelo Patrimônio Separado e, caso este não seja suficiente, pelos Titulares
de CRI, o que poderá afetar negativamente os Titulares de CRI.
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Fatores de Risco
2. RISCOS DOS CRI E DA OFERTA

portanto, uma eventual alienação dos CRI poderá causar prejuízos ao seu titular.

Riscos relacionados à Tributação dos CRI
Os rendimentos gerados por aplicação em CRI por pessoas físicas estão atualmente
isentos de imposto de renda, por força do artigo 3º, inciso II, da Lei 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, conforme alterada, isenção essa que pode sofrer alterações ao
longo do tempo. Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção
acima mencionada, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes
sobre os CRI, a criação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou
aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades
governamentais poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRI para
seus titulares, sendo certo que a Devedora não será responsável por qualquer
majoração ou cancelamento de isenção ou de imunidade tributária que venha a
ocorrer com relação aos CRI.

Risco de distribuição parcial e de redução de liquidez dos CRI
A presente Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de Distribuição Parcial dos
CRI, desde que sejam subscritos e integralizados CRI equivalentes ao Montante
Mínimo, e respeitada a colocação de CRI equivalentes ao valor objeto do
Compromisso de Subscrição, caso esta seja exigível, nos termos do Contrato de
Distribuição. Adicionalmente, o Compromisso de Subscrição está condicionado a
determinados critérios, os quais, se não observados, resultarão na resilição de tal
compromisso.
Ocorrendo a Distribuição Parcial, os CRI que não foram colocados serão cancelados
após o término do período de distribuição, o que poderá afetar a liquidez dos CRI
detidos pelos Investidores.

Falta de liquidez dos CRI
O mercado secundário de CRI não é tão ativo como o mercado primário e não há
nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI
que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários, caso decidam
pelo desinvestimento. Dessa forma, o investidor que subscrever ou adquirir os CRI
poderá encontrar dificuldades para negociá-los com terceiros no mercado secundário,
devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI até a Data de
Vencimento.
Portanto, não há qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRI conseguirá
liquidar suas posições ou negociar seus CRI pelo preço e no momento desejado, e,

Quórum de deliberação em Assembleia Geral
Algumas deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por
maioria simples dos presentes nas respectivas Assembleias Gerais, e, em certos casos,
há a exigência de quórum qualificado, nos termos do Termo de Securitização e da
legislação pertinente. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a
acatar determinadas decisões contrárias ao seu interesse, não havendo mecanismos
de venda compulsória no caso de dissidência do titular do CRI em determinadas
matérias submetidas à deliberação em Assembleia Geral. Além disso, a
operacionalização de convocação e realização de Assembleias Gerais poderão ser
afetadas negativamente em razão da grande pulverização dos CRI, o que levará a
eventual impacto negativo para os titulares de CRI.
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Fatores de Risco
Indisponibilidade de Negociação dos CRI no Mercado Secundário até o Encerramento
da Oferta
Conforme previsto no item "Registro para Colocação e Negociação" do Prospecto, o
início da negociação na B3 dos CRI ocorrerá apenas no 1º Dia Útil subsequente à
divulgação do Anúncio de Encerramento, conforme a seção "Cronograma de Etapas da
Oferta" do Prospecto, observado também o disposto no artigo 48, inciso II, da
Instrução CVM 400. Nesse sentido, cada Investidor deverá considerar essa
indisponibilidade de negociação temporária dos CRI no mercado secundário como
fator que poderá afetar suas decisões de investimento.
Ausência de diligência legal das informações do Formulário de Referência da
Emissora e ausência de opinião legal relativa às informações do Formulário de
Referência da Emissora
As informações do Formulário de Referência da Emissora não foram objeto de
diligência legal para fins desta Oferta e não foi emitida opinião legal sobre a
veracidade, consistência e suficiência das informações, obrigações e/ou contingências
constantes do Formulário de Referência da Emissora. Adicionalmente, não foi obtido
parecer legal do assessor jurídico da Oferta sobre a consistência das informações
fornecidas no prospecto e formulário de referência com aquelas analisadas durante o
procedimento de diligência legal na Emissora.
Os CRI poderão ser objeto de Resgate Antecipado, nos termos previstos no Termo de
Securitização, o que poderá impactar de maneira adversa na liquidez dos CRI no
mercado secundário
Conforme descrito na Cláusula 6 do Termo de Securitização, de acordo com
informações descritas na Seção "Informações Relativas aos CRI e à Oferta", item

"Resgate Antecipado dos CRI" no Prospecto, nos termos do Termo de Securitização,
haverá o Resgate Antecipado dos CRI na ocorrência (i) da declaração de vencimento
antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 5 da Escritura de Emissão e (ii) do
resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 4.9 da Escritura de
Emissão.
A ocorrência de qualquer dos eventos descritos acima deverá ser comunicada pela
Devedora à Emissora, em prazo de até 2 (dois) Dias Úteis de sua ocorrência. O
descumprimento desse dever de informar pela Devedora não impedirá o exercício de
poderes, faculdades e pretensões previstos na Escritura de Emissão de Debêntures e
nos demais Documentos da Operação, pela Emissora ou pelos Titulares de CRI,
inclusive o de declarar o vencimento antecipado das Debêntures, e
consequentemente, o Resgate Antecipado dos CRI.
O Resgate Antecipado dos CRI pode impactar de maneira adversa na liquidez dos CRI
no mercado secundário, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do capital
investido pelos investidores à mesma taxa estabelecida para os CRI.
Não contratação de auditores independentes para emissão de carta conforto no
âmbito da Oferta.
O Código de Oferta Públicas em seu Anexo I, Capítulo III, artigo 5º, parágrafo 4º, inciso
III, prevê a necessidade de manifestação escrita por parte dos auditores
independentes acerca da consistência das informações financeiras constantes do
presente Prospecto Preliminar com as demonstrações financeiras publicadas pela
Emissora e pela Devedora. No âmbito desta Emissão não houve a contratação dos
auditores independentes para emissão da carta conforto, nos termos acima descritos.
Consequentemente, os auditores independentes da Emissora e da Devedora,
conforme o caso, não se manifestaram sobre a consistência das informações
financeiras da Emissora e da Devedora constantes do presente Prospecto Preliminar.
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Risco Relacionado à Ausência de Classificação de Risco
Os CRI, bem como a presente a Oferta, não foram objeto de classificação de risco, de
modo que os Titulares de CRI não contarão com uma análise de risco independente
realizada por uma empresa de classificação de risco (empresa de rating). Caberá aos
potenciais investidores, antes de subscrever e integralizar os CRI, analisar todos os
riscos envolvidos na presente Oferta e na aquisição dos CRI, incluindo, mas não se
limitando, àqueles riscos descritos no presente Prospecto.
3. RISCOS DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Ausência de garantia e risco de crédito da Even
Não foram constituídas garantias em benefício dos Titulares de CRI no âmbito da
Oferta. Portanto, os Titulares de CRI correm o risco de crédito da Even enquanto única
devedora das Debêntures, uma vez que o pagamento das remunerações dos CRI
depende do pagamento integral e tempestivo, pela Even, do Crédito Imobiliário. A
capacidade de pagamento da Even poderá ser afetada em função de sua situação
econômico-financeira, em decorrência de fatores internos e/ou externos, o que
poderá afetar o fluxo de pagamentos dos CRI.
O risco de crédito da Even e a inadimplência do Crédito Imobiliário pode afetar
adversamente os CRI
A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da
emissão dos CRI depende do adimplemento, pela Even, dos pagamentos decorrentes
do Crédito Imobiliário.
O Patrimônio Separado, constituído em favor dos Titulares de CRI, não conta com
qualquer garantia ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e
tempestivo pelos Titulares de CRI dos montantes devidos dependerá do
adimplemento do Crédito Imobiliário, pela Even, em tempo hábil para o pagamento

dos valores devidos aos titulares de CRI. Eventual inadimplemento dessas obrigações
pela Even poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a capacidade
do Patrimônio Separado de suportar suas obrigações, conforme estabelecidas no
Termo de Securitização.
Ademais, é importante salientar que não há garantias de que os procedimentos de
cobrança judicial ou extrajudicial do Crédito Imobiliário serão bem-sucedidos.
Portanto, uma vez que o pagamento da Remuneração e Amortização dos CRI depende
do pagamento integral e tempestivo pela Even do respectivo Crédito Imobiliário, a
ocorrência de eventos internos ou externos que afetem a situação econômicofinanceira da Even e suas respectivas capacidades de pagamento poderão afetar
negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a capacidade do Patrimônio Separado
de suportar suas obrigações, conforme estabelecidas no Termo de Securitização.
A cessão do Crédito Imobiliário e o pagamento do Valor da Cessão dependem da
implementação de condições precedentes, estabelecidas no Contrato de Cessão, que
podem não se verificar
O pagamento do Valor da Cessão pela Emissora à Cedente será de forma fracionada,
conforme ocorra a liquidação dos CRI, nos termos da Cláusula 3.1 do Contrato de
Cessão.
O pagamento do Valor da Cessão somente será realizado pela Emissora após o
atendimento das condições precedentes previstas na Cláusula 3.5 do Contrato de
Cessão, conforme descritas no item "Condições Precedentes" da seção "Sumário dos
Principais Instrumentos da Oferta ─ Contrato de Cessão" do Prospecto.
A não verificação total das condições precedentes elencadas na Cláusula 3.5 do
Contrato de Cessão poderá impedir o pagamento do Valor da Cessão, com impacto
aos Titulares de CRI, tendo em vista que a cessão do Crédito Imobiliário e,
consequentemente, o lastro dos CRI, estarão comprometidos.
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Risco de originação e formalização do Crédito Imobiliário
A CCI representa o Crédito Imobiliário, oriundo das Debêntures. Problemas na
originação e na formalização do Crédito Imobiliário podem ensejar o inadimplemento
do Crédito Imobiliário, além da contestação de sua regular constituição por terceiros,
causando prejuízos aos Titulares de CRI.
Risco de Vencimento Antecipado ou Resgate Antecipado do Crédito Imobiliário
A Emissora será responsável pela cobrança do Crédito Imobiliário, conforme descrito
na Cláusula 2.3.1 do Termo de Securitização. Adicionalmente, nos termos do artigo 12
da Instrução CVM 583, em caso de inadimplemento nos pagamentos relativos aos CRI,
o Agente Fiduciário deverá realizar os procedimentos de execução do Crédito
Imobiliário, e pagamento antecipado dos CRI. Nesse caso, poderia não haver recursos
suficientes no Patrimônio Separado para a quitação das obrigações perante os
Titulares de CRI. Consequentemente, os Titulares de CRI poderão sofrer perdas
financeiras em decorrência de tais eventos, inclusive por tributação, pois (i) não há
qualquer garantia de que existirão outros ativos no mercado com risco e retorno
semelhante aos CRI; (ii) a rentabilidade dos CRI poderia ser afetada negativamente; e
(iii) a atual legislação tributária referente ao imposto de renda determina alíquotas
diferenciadas em decorrência do prazo de aplicação, o que poderá resultar na
aplicação efetiva de uma alíquota superior à que seria aplicada caso os CRI fossem
liquidados na sua Data de Vencimento.
Na ocorrência de Resgate Antecipado Total das Debêntures ou verificação um dos
Eventos de Vencimento Antecipado das Debêntures, seja de forma automática ou nãoautomática, conforme disposto na Escritura de Emissão de Debêntures, tal situação
acarretará em redução do horizonte original de investimento esperado pelos Titulares
de CRI.

Risco de Concentração e efeitos adversos na Remuneração e Amortização
O Crédito Imobiliário é devido, em sua totalidade, pela Even. Nesse sentido, o risco de
crédito do lastro dos CRI está concentrado na Even, sendo que todos os fatores de
risco aplicáveis a ela, a seu setor de atuação e ao contexto macro e microeconômico
em que ela está inserida são potencialmente capazes de influenciar adversamente a
capacidade de pagamento do Crédito Imobiliário e, consequentemente, a Amortização
e a Remuneração dos CRI.
Riscos Relativos à Responsabilização da Emissora por prejuízos ao Patrimônio
Separado
Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 12 da Lei 9.514/1997, a totalidade do
patrimônio da Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar por
descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou
administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do Patrimônio Separado.
No entanto, o capital social da Emissora é, nesta data, de R$400.000,00 (quatrocentos
mil reais), que corresponde a 0,20% (vinte centésimos por cento) do total da Emissão.
Sendo assim, caso a Emissora seja responsabilizada pelos prejuízos ao Patrimônio
Separado, o patrimônio da Emissora não será suficiente para indenizar os Titulares dos
CRI.
Ausência de Coobrigação da Emissora
O Patrimônio Separado constituído em favor dos Titulares dos CRI não conta com
qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento
integral e tempestivo pelos Titulares de CRI dos montantes devidos conforme o Termo
de Securitização depende do recebimento das quantias devidas em função do Crédito
Imobiliário, em tempo hábil para o pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A
ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora,
como aqueles descritos nesta Seção, poderá afetar negativamente o Patrimônio
Separado e, consequentemente, os pagamentos devidos aos Titulares dos CRI.
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Riscos decorrentes dos critérios adotados para a concessão do crédito
A concessão do crédito à Devedora foi baseada exclusivamente na análise da situação
comercial, econômica e financeira da Devedora, bem como na análise dos
documentos que formalizam o crédito a ser concedido e a garantia a ser formalizada.
A Cedente é sociedade controlada pela Devedora e, portanto, não foi realizada uma
análise por uma parte independente para concessão de crédito para a Devedora. O
pagamento do Crédito Imobiliário está sujeito aos riscos normalmente associados à
análise de risco e capacidade de pagamento da Devedora, bem como à eficácia e
suficiência da Alienação Fiduciária de Quotas. Os recursos decorrentes da excussão da
Alienação Fiduciária de Quotas podem, por ocasião de sua excussão, não ser
suficientes para satisfazer a integralidade das dívidas constantes do instrumento que
lastreia os CRI. Portanto, a inadimplência da Devedora pode ter um efeito material
adverso no pagamento dos CRI.
Possível insuficiência das Garantias e/ou não formalização da Alienação Fiduciária
de Quotas
Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas, a Devedora e a Evenpar se
obrigaram a manter alienadas fiduciariamente quotas de emissão das SPEs Garantia
representativas da totalidade do capital social votante e total das SPEs Garantia, em
percentual equivalente ao Percentual da Alienação Fiduciária, até o integral
cumprimento de todas as Obrigações Garantidas. Não há como assegurar que o
Percentual da Alienação Fiduciária será observado e, caso seja constatado, por meio
do Laudo de Avaliação, que o Percentual da Alienação Fiduciária não está sendo
atendido, que a Devedora e a Evenpar promoverão o reforço dessa garantia. O
produto resultante de eventual excussão da Alienação Fiduciária de Quotas poderá
não ser suficiente para viabilizar a amortização integral de todos os valores devidos
em virtude das Debêntures e, consequentemente, dos CRI. Adicionalmente, a
Alienação Fiduciária de Quotas pode não ser formalizada caso não seja registrada
junto ao cartório de registro de títulos e documentos competente. Caso os recursos
obtidos com tal excussão não sejam suficientes ou não haja a formalização da
Alienação Fiduciária de Quotas, os Titulares dos CRI poderão ser prejudicados e não
receber a integralidade do Crédito Imobiliário e demais valores devidos de acordo com
os Documentos da Operação.

Risco de Adoção da Taxa DI para cálculo da Remuneração
A Súmula nº 176, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que é nula a
cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela Anbid/CETIP,
tal como o é a Taxa DI divulgada pela B3 (sucessora da CETIP). A referida súmula
decorreu do julgamento de ações judiciais em que se discutia a validade da aplicação
da Taxa DI divulgada pela B3 em contratos utilizados em operações bancárias ativas.
Há a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Súmula nº 176 vir a ser
aplicada pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa DI não é válida como fator
de remuneração dos CRI e das Debêntures, ou ainda, que a remuneração dos CRI e das
Debêntures deve ser limitada à taxa de 1% (um por cento) ao mês. Em se
concretizando referida hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo Poder Judiciário
para substituir a Taxa DI, poderá conceder aos Titulares de CRI juros remuneratórios
inferiores à atual taxa de Remuneração, bem como limitar a aplicação de fator de juros
limitado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos da legislação brasileira aplicável à
fixação de juros remuneratórios.
Contingências envolvendo os antecessores dos imóveis detidos pelas SPEs Garantia
poderão afetar a Alienação Fiduciária de Quotas
Não é possível afirmar a existência de eventuais contingências, incluindo execuções
fiscais, ações cíveis e trabalhistas, contra os antecessores dos imóveis atualmente
detidos pelas SPEs Garantia, que poderiam representar algum impedimento à
transferência da propriedade desses imóveis para essas SPEs Garantia à época das
respectivas transferências. Se houver eventuais contingências, incluindo execuções
fiscais ou ações cíveis, envolvendo os antecessores dos imóveis atualmente detidos
pelas SPEs Garantia, que representassem algum impedimento à alienação dos imóveis
às SPEs Garantia, a propriedade dos imóveis atualmente detidos por essas SPEs
Garantia poderá ser questionada e ser considerada nula, e a eventual excussão da
Alienação Fiduciária de Quotas poderá não ser suficiente para o pagamento de todos
os valores devidos em virtude das Debêntures e dos CRI. Para mais informações sobre
a possível insuficiência das garantias das Debêntures, vide o risco “Possível
Insuficiência das Garantias e/ou não formalização da Alienação Fiduciária de Quotas" e
"Ausência de Divulgação dos Laudos de Avaliação".
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Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento
de recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários
A Emissora, na qualidade de titular do Crédito Imobiliário, incluindo a Alienação
Fiduciária de Quotas, e o Agente Fiduciário, nos termos da Instrução CVM 583, são
responsáveis por realizar os procedimentos de cobrança e execução do Crédito
Imobiliário e da Alienação Fiduciária de Quotas, conforme o caso, de modo a garantir a
satisfação do crédito dos Titulares de CRI. A realização inadequada dos procedimentos
de execução do Crédito Imobiliário e da Alienação Fiduciária de Quotas, conforme o
caso, por parte da Emissora ou do Agente Fiduciário, em desacordo com a legislação
ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos CRI.
Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razão de cobrança
judicial do Crédito Imobiliário ou da excussão e execução da Alienação Fiduciária de
Quotas, a capacidade de satisfação do crédito pode ser impactada, afetando
negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI.
Riscos Relacionados à Garantia dos Créditos Imobiliários
Os Créditos Imobiliários são garantidos pela Alienação Fiduciária de Quotas. Caso
ocorra o inadimplemento de qualquer Obrigação Garantida, a Emissora poderá
executar a Alienação Fiduciária de Quotas para o pagamento dos valores devidos aos
Titulares dos CRI, até a quitação integral das Obrigações Garantidas. Nessa hipótese, o
valor obtido com a execução forçada da Alienação Fiduciária de Quotas poderá não ser
suficiente para o pagamento integral dos CRI, o que afetaria negativamente a
capacidade do Patrimônio Separado de suportar as suas obrigações estabelecidas no
Termo de Securitização, e, consequentemente poderia afetar de forma adversa e
negativa os Titulares dos CRI. Ademais, o procedimento de excussão da Alienação
Fiduciária de Quotas pode durar muito tempo e não se concretizar no prazo desejado
pelos Titulares dos CRI.
Ausência de Divulgação dos Laudos de Avaliação
Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas, a Devedora contratará, a
seu exclusivo critério, uma das Empresas Especializadas para elaboração semestral do
Laudo de Avaliação para fins de apuração do Percentual da Alienação Fiduciária,

equivalente a 180% (cento e oitenta por cento) do valor do saldo devedor das
Debêntures. Caso a Empresa Especializada a ser contratada pela Devedora não
autorize a divulgação do Laudo de Avaliação, este somente poderá ser consultado na
sede da Devedora, o que poderá dificultar o acesso da Securitizadora e dos Titulares
dos CRI às informações apresentadas no Laudo de Avaliação. Para mais informações
sobre as garantias das Debêntures, vide o risco "Possível Insuficiência das Garantias
e/ou não formalização da Alienação Fiduciária de Quotas" e "Contingências
envolvendo os antecessores dos imóveis detidos pelas SPEs Garantia poderão afetar a
Alienação Fiduciária de Quotas".
Riscos de Formalização do Lastro da Emissão
O lastro da CCI é composto pelas Debêntures. Falhas na constituição ou formalização
da Escritura de Emissão de Debêntures ou da CCI, de sua cessão, bem como a
impossibilidade de execução específica de referidos títulos e dos Créditos Imobiliários,
caso necessária, também podem afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI.
4. RISCOS RELACIONADOS AO SETOR DE ATUAÇÃO DA DEVEDORA
Risco de mercado
O setor imobiliário é afetado pela conjuntura econômica do país e do próprio setor. A
demanda por novas unidades residenciais é influenciada por diversos fatores,
incluindo o crescimento do nível de emprego, taxas de juros de longo e curto prazos,
programas de financiamento hipotecário, confiança do consumidor, políticas
governamentais, fatores demográficos e, em menor extensão, mudanças em impostos
prediais, custos de energia e regulamentação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
("IRPJ"). O lançamento de novas unidades, por outro lado, é influenciado pelo estoque
de unidades existentes, restrições na legislação de zoneamento, políticas
governamentais, custo e disponibilidade de terrenos, custos diversos de construção e
vendas, disponibilidade de financiamento, dentre outros fatores.
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Existem incertezas econômicas e políticas consideráveis que podem prejudicar o
comportamento de compra dos clientes, os custos de construção, a disponibilidade de
mão-de-obra e matéria-prima e demais fatores que afetam o setor imobiliário de
modo geral. Taxas de juros mais altas podem afetar a capacidade dos compradores de
residências de obter financiamentos e, dessa forma, podem reduzir a demanda por
novas residências, além de tornarem menos atrativas as condições de investimento
em salas comerciais. A falta de disponibilidade de financiamento é outro fator que
pode afetar a demanda por novas residências, causando uma redução nas vendas da
Devedora. A inflação também teve e poderá continuar a ter efeito sobre a situação
financeira da Devedora e em seus resultados operacionais. A ocorrência desses
eventos (individual ou conjuntamente) poderá causar impacto negativo nas
atividades, resultados operacionais e situação financeira da Devedora, o que poderia
impactar ainda na sua capacidade de pagamento do Crédito Imobiliário.

Caso o comprador venha a se tornar inadimplente, a Devedora não pode assegurar
que será capaz de reaver o valor total do saldo. Caso isso venha a ocorrer, o fluxo de
caixa e, portanto, os resultados da Devedora, poderão ser adversamente afetados, o
que poderá impactar negativamente no pagamento do Crédito Imobiliário pela
Devedora.

Risco de crédito
A Devedora está exposta ao risco de crédito, haja vista que a Devedora financia o
cliente até que conduza o repasse dos recebíveis às instituições financeiras quando
entregue a unidade. O contas a receber da venda das unidades concluídas e não
concluídas, sem considerar os efeitos de ajuste a valor presente, podem ser
demonstradas conforme segue, por ano de vencimento em R$ mil:

Risco cambial
A depreciação do Real em relação ao Dólar pode afetar de modo negativo a economia
brasileira como um todo e, indiretamente, os resultados operacionais da Devedora já
que suas obrigações estão atreladas à inflação, CDI ou TR e não possui ativos ou
passivos denominados em moeda estrangeira.
Os resultados operacionais da Devedora também podem ser afetados indiretamente
por flutuações cambiais, visto que desvalorizações do Real em relação ao Dólar podem
criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e desencadear aumentos das taxas de
juros. Por outro lado, valorizações do Real em relação ao Dólar podem conter a alta da
inflação e consequentemente o aumento das taxas de juros, fatores que podem
provocar uma demanda crescente no setor imobiliário. Em períodos de desaceleração
da economia, clientes e investidores compram um número menor de propriedades
imobiliárias, as taxas de aluguel diminuem e o número de imóveis vagos aumenta, o
que afeta adversamente os resultados operacionais da Devedora e,
consequentemente, sua capacidade de pagamento do Crédito Imobiliário.

Risco de liquidez
É o risco de a Devedora não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume
entre os recebimentos e pagamentos previstos. Caso isso venha a ocorrer, o
pagamento do Crédito Imobiliário pela Devedora poderá ser negativamente
impactado.

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”

36

MATERIAL DE APOIO

Fatores de Risco
Risco de mudanças contábeis
No processo de convergência para o International Financial Reporting Standards
("IFRS"), além dos pronunciamentos contábeis já emitidos, espera-se que o CPC emita
novos pronunciamentos no futuro. Esses eventos estão fora do controle da Devedora
e a Devedora não pode prever o conteúdo de tais novos pronunciamentos contábeis.
Este conjunto de novos pronunciamentos pode afetar os resultados de operações da
Devedora de forma relevante e, consequentemente, a base de cálculo dos dividendos
a serem distribuídos e a capacidade da Devedora em adimplir com suas obrigações de
pagamento assumidas no âmbito do Crédito Imobiliário.
Adicionalmente, estes pronunciamentos contábeis podem alterar significativamente o
modo como a Devedora elabora suas futuras demonstrações financeiras e acarretar
eventual descumprimento de Cláusulas de covenants e eventuais renegociações com
os bancos, o que pode impactar na sua capacidade de pagamento do Crédito
Imobiliário.
Risco do fluxo de caixa e taxa de juros
As obrigações da Devedora estão atreladas majoritariamente à inflação, ao CDI ou à
TR. Não há ativos ou passivos denominados em moeda estrangeira nem dependência
significativa de materiais importados na cadeia produtiva. Na análise de sensibilidade
de variação em taxa de juros e outros indexadores dos ativos e passivos financeiros
para os próximos 12 (doze) meses, a Devedora classificou como provável as variações
decorrentes dos indexadores CDI, TR, INCC, IGP-M e IPCA acumulados em 30 de junho
de 2017. Para os ativos financeiros, é contemplada a deterioração das variações
percentuais em 25% e 50% e, para os passivos financeiros, a análise contempla uma
variação superior dos indexados em 25% e 50%.
A Devedora não pode garantir que terá acesso no futuro a financiamentos em valor e
condições suficientes que permitam que a Devedora pague sua dívida ou financiar
outras necessidades de caixa ou que suas atividades gerarão fluxo de caixa operacional

suficiente, o que poderia impactar na capacidade da Devedora de adimplir com suas
obrigações de pagamento assumidas no âmbito do Crédito Imobiliário.
Risco macroeconômico
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado
pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados Unidos,
da União Europeia e de outras economias emergentes. Apesar de a conjuntura
econômica desses países ser significativamente diferente da conjuntura econômica do
Brasil, a reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode ter um
efeito adverso relevante sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de
companhias brasileiras. Crises nos Estados Unidos, na União Europeia ou em países
emergentes podem reduzir o interesse de investidores nos valores mobiliários de
companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de emissão da Devedora.
Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente afetados por flutuações
nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas variações dos
principais índices de ações norte-americanos. Acontecimentos em outros países e
mercados de capitais poderão prejudicar o valor de mercado das ações da Devedora,
podendo, ademais, dificultar ou impedir totalmente o acesso pela Devedora aos
mercados de capitais e ao financiamento de suas operações no futuro em termos
aceitáveis. Não há garantia de que o mercado de capitais permaneça aberto às
companhias brasileiras ou de que os custos de financiamento nesse mercado sejam
vantajosos para a Devedora. Crises em outros países emergentes podem restringir o
interesse dos investidores em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por
companhias brasileiras, inclusive os de emissão da Devedora, o que pode prejudicar
sua liquidez e seu valor de mercado, além de dificultar o acesso pela Devedora ao
mercado de capitais e ao financiamento das suas operações no futuro, em termos
aceitáveis ou absolutos, o que poderia impactar na sua capacidade de pagamento do
Crédito Imobiliário.

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”

37

MATERIAL DE APOIO

Fatores de Risco
5. RISCOS RELACIONADOS À DEVEDORA
A Devedora pode não conseguir implementar integralmente a sua estratégia de
negócios, bem como a Devedora pode não conseguir manter o seu crescimento às
mesmas taxas apresentadas nos últimos anos.
A Devedora não pode garantir que conseguirá manter no futuro o seu crescimento às
mesmas taxas apresentadas nos últimos anos, e, consequentemente, o sucesso
comercial de seus empreendimentos. A capacidade de executar a estratégia de
negócios depende de vários fatores, inclusive, a existência de oportunidades de
investimentos rentáveis, dificuldade para localizar terrenos atraentes, condições
estáveis de legalização de empreendimentos junto a órgãos locais, disponibilidade de
insumos e mão de obra qualificada para a construção, disponibilidade de crédito para
compradores de imóveis em potencial, taxas de juros acessíveis e aumentos no preço
de terrenos. A falta de qualquer desses fatores pode alterar a taxa de crescimento da
Devedora e, assim, prejudicar, de maneira relevante, a execução de seu plano de
negócios, a sua situação financeira, os seus resultados operacionais e,
consequentemente, o sucesso comercial de seus empreendimentos e a sua
capacidade de adimplir com as suas obrigações relacionadas ao Crédito Imobiliário.
O valor de mercado dos terrenos que a Devedora mantém em estoque pode cair, o
que poderá impactar adversamente suas atividades.
Os terrenos que a Devedora mantém em estoque para incorporação de
empreendimentos futuros, podem apresentar uma queda significativa de seus valores
entre a data de sua aquisição e a incorporação do empreendimento ao qual se
destinam, em consequência das condições econômicas ou de mercado, diminuindo as
margens de lucro, o que poderá afetar adversamente o resultado da Devedora e,
consequentemente, poderá impactar a capacidade da Devedora de adimplir com as
obrigações de pagamento assumidas em relação ao Crédito Imobiliário.

A Devedora poderá enfrentar dificuldades para localizar terrenos atraentes e
aumentos no preço de terrenos poderão elevar seu custo de vendas, diminuir seu
lucro e afetar adversamente o valor dos valores mobiliários emitidos pela Devedora.
A Devedora acredita haver concorrência para aquisição de terrenos em locais
adequados para incorporação imobiliária e, muito embora seu crescimento contínuo
dependa, em grande parte, de sua capacidade de continuar a adquirir terrenos a custo
razoável, a Devedora não pode assegurar que conseguirá obter sucesso em tal tarefa.
A entrada ou aumento de operações de outras incorporadoras no setor brasileiro de
incorporação de empreendimentos residenciais poderão elevar significativamente os
preços dos terrenos, levando até a escassez de terrenos adequados em razão do
aumento da demanda ou diminuição da oferta. A elevação dos preços de terrenos, por
conseguinte, poderá aumentar o custo de vendas da Devedora e caso não consiga
repassar tal aumento aos seus consumidores, diminuindo seus ganhos, dificultando a
aquisição de terrenos adequados por preços razoáveis, o que poderá impactar
negativamente suas atividades, resultados operacionais, situação financeira, bem
como o valor de suas ações e sua capacidade de cumprir com o pagamento do Crédito
Imobiliário.
A Devedora depende da disponibilidade de financiamento para suprir suas
necessidades de capital de giro e de recursos para aquisição de terrenos, bem como
para financiar aquisições de imóveis por compradores de imóveis em potencial.
Para o exercício de suas atividades a Devedora necessita de volumes significativos de
capital de giro e de recursos para aquisição de terrenos. Dessa forma, a Devedora
depende de empréstimos bancários e do caixa gerado por suas atividades para suprir
suas necessidades de capital de giro. Para o crescimento e desenvolvimento futuros
das suas atividades, a Devedora pode, portanto, ter necessidade de levantar capital
adicional por meio de empréstimos bancários, ou da emissão de títulos de dívida, bem
como por meio de aportes de capital de seus acionistas ou da emissão de ações.
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Adicionalmente, a maioria dos compradores de imóveis em potencial também
depende de financiamento para adquirir seus imóveis. A Devedora não pode assegurar
que haverá disponibilidade de financiamento com condições satisfatórias para a
Devedora ou para compradores de imóveis em potencial. Mudanças nas regras de
financiamento do Sistema Financeiro da Habitação (com recursos provenientes do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos) e do Sistema Financeiro Imobiliário, a
falta de disponibilidade de recursos no mercado para obtenção de financiamento ou
um aumento das taxas de juros podem prejudicar a capacidade da Devedora e a
capacidade ou disposição de compradores em potencial para tomar financiamentos,
restringindo, assim, o crescimento e desenvolvimento futuros das suas atividades, e
reduzindo a demanda pelos seus imóveis. Nesta hipótese, a Devedora pode necessitar
de capital ou financiamento adicional antes do previsto ou ser obrigada a adiar alguns
de seus novos planos de incorporação e expansão ou, ainda, abrir mão de
oportunidades de mercado. A capacidade da Devedora de pagar e refinanciar sua
dívida, financiar seus investimentos planejados dependerá da sua capacidade de gerar
receita no futuro. A Devedora não pode garantir que terá acesso no futuro a
financiamentos em valor e condições suficientes que permitam que a Devedora pague
sua dívida ou financiar outras necessidades de caixa ou que suas atividades gerarão
fluxo de caixa operacional suficiente. Futuros instrumentos de empréstimo como
linhas de crédito, podem conter Cláusulas mais restritivas e/ou podem exigir que a
Devedora tenha que hipotecar ativos como garantia dos empréstimos tomados. A
dificuldade de obter capital adicional em termos satisfatórios poderá atrasar e impedir
a expansão ou afetar adversamente os negócios da Devedora o que poderia impactar
na capacidade da Devedora de pagar os valores devidos em relação ao Crédito
Imobiliário. Adicionalmente, em 30 de junho de 2017, o caixa da Devedora era de R$
348 milhões, a dívida total (a soma de todas as dívidas corporativas e financiamentos a
terreno e produção) da Devedora era de R$ 649 milhões e sua dívida de curto prazo
(parcela da dívida total vencendo nos próximos 12 meses) era de R$ 679 milhões.

Problemas com os empreendimentos imobiliários da Devedora que escapam do seu
controle poderão vir a prejudicar a sua reputação, bem como sujeita-la a eventual
imposição de responsabilidade civil.
A reputação da Devedora e a qualidade técnica das obras dos empreendimentos
imobiliários realizados diretamente pela Devedora, ou por meio de suas sociedades de
propósito específico ("SPEs"), individualmente ou em associação com sócios e
parceiros, são fatores determinantes em suas vendas e crescimento. O prazo e a
qualidade dos empreendimentos imobiliários dos quais a Devedora participa, no
entanto, dependem de certos fatores que estão fora do controle completo da
Devedora, incluindo a qualidade e a tempestividade na entrega do material fornecido
para obras e a capacitação técnica dos profissionais e colaboradores terceirizados
(empreiteiros). Caso os empreiteiros que prestam serviços para a Devedora não
cumpram suas obrigações trabalhistas ou fiscais, a Devedora, como corresponsável,
pode sofrer a imposição de penalidades pelas autoridades competentes.
Adicionalmente, podem ocorrer atrasos na execução de empreendimentos ou defeitos
em materiais e/ou falhas de mão de obra. Quaisquer defeitos podem atrasar a
conclusão dos empreendimentos imobiliários e, caso sejam constatados depois da
conclusão, podem sujeitar a Devedora a processos civis propostos por compradores ou
ocupantes das unidades. Além disso, conforme disposto no Código Civil, a Devedora
presta garantia limitada ao prazo de cinco anos sobre defeitos estruturais em seus
empreendimentos e pode vir a ser demandada com relação a tais garantias. Nestas
hipóteses, a Devedora pode incorrer em despesas inesperadas, o que poderá ter um
efeito adverso relevante na sua condição financeira e nos seus resultados
operacionais. Tais fatores também podem afetar a sua reputação como prestadora de
serviços de construção de empreendimentos imobiliários de terceiros, onde é também
responsável por garantir a solidez da obra pelo período de cinco anos. Podem ocorrer
atrasos ou mesmo a impossibilidade de obtenção de alvarás ou aprovações das
autoridades competentes para os projetos de construção.
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Os projetos também podem sofrer atrasos devido a condições meteorológicas
adversas, como desastres naturais, incêndios, atrasos no fornecimento de matériasprimas e insumos ou mão de obra, acidentes, questões trabalhistas, greves, falta de
disponibilidade de mão de obra, imprevistos de engenharia, ambientais ou geológicos,
controvérsias com empresas contratadas e subcontratadas, condições imprevisíveis
nos canteiros de obras ou arredores, questionamento de proprietários de imóveis
vizinhos, ou outros acontecimentos. Caso isso aconteça, a Devedora pode ser obrigada
a corrigir o problema antes de dar continuidade às obras, o que pode atrasar a
execução do empreendimento em questão. A Devedora pode incorrer em custos,
tanto na incorporação quanto na construção de um empreendimento, que
ultrapassem suas estimativas originais em razão de aumentos da taxa de juros, novos
impostos ou tributos a serem criados, ou mesmo a alteração das alíquotas dos
existentes, custos de materiais, de mão de obra ou quaisquer outros custos ou
despesas e que não sejam passíveis de repasse aos compradores. A ocorrência de um
ou mais eventos envolvendo problemas com os empreendimentos imobiliários dos
quais a Devedora participa poderá vir a afetar adversamente sua reputação e vendas
futuras, além de sujeitar a Devedora a eventual imposição de responsabilidade civil e
aumentar os custos de incorporação dos empreendimentos, o que pode impactar na
sua capacidade de pagamento do Crédito Imobiliário.
A perda de membros da alta administração da Devedora pode ter um efeito adverso
relevante sobre a sua situação financeira e resultados operacionais.
A capacidade da Devedora de manter sua posição competitiva depende dos serviços
da sua alta administração. A Devedora não pode garantir que terá sucesso em atrair e
manter pessoal qualificado para integrar sua alta administração. A perda dos serviços
de qualquer dos membros da alta administração da Devedora ou a incerteza em atrair
e manter pessoal adicional para integrá-la pode comprometer a estratégia da
Devedora e ter um efeito adverso sobre a Devedora e, consequentemente, causar um
impacto na capacidade da Devedora de adimplir com suas obrigações no âmbito do
Crédito Imobiliário.

A Devedora reconhece a receita de vendas proveniente de seus empreendimentos
segundo o método contábil da evolução financeira da obra. Com isso, o ajuste do
custo de um projeto de incorporação pode reduzir ou eliminar a receita e o lucro
anteriormente apurados.
A receita de venda de unidades da Devedora é reconhecida com base no método
contábil da evolução financeira da obra, o que exige o reconhecimento das vendas
pela razão entre os custos incorridos e os custos orçados. Os custos orçados são
revisados periodicamente conforme a evolução das obras. Quando as revisões
apontam um aumento da estimativa de custos, é necessário registrar uma redução na
receita previamente reconhecida gerando um impacto negativo nos resultados
operacionais da Devedora, o que pode impactar, inclusive, na sua capacidade de
pagamento do Crédito Imobiliário.
O descasamento entre as taxas utilizadas para a indexação de receitas da Devedora
e de suas despesas poderá impactar negativamente sua situação financeira e seus
resultados operacionais.
Grande parte das receitas da Devedora decorre das vendas das unidades que a
Devedora lança, reajustadas durante e após a fase de construção, respectivamente,
pelo Índice Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna (INCC-DI) e pelo
Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) ou pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA). A maior parcela das despesas da Devedora, relacionada à
atividade de construção, é reajustada pelo Índice Nacional de Custo da Construção,
que é nacional. Ademais, as atividades de construção sofrem impacto de fatores
locais, tais como dissídios coletivos, disponibilidade de materiais na praça, entre
outros. Esses fatores e/ou o desbalanceamento entre estes índices podem não ser
reajustados na proporção do reajuste de despesas da Devedora, consequentemente,
suas atividades, resultados operacionais e situação financeira poderão ser
prejudicados o que pode impactar na capacidade de pagamento do Crédito Imobiliário
pela Devedora.
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A Devedora pode não dispor de seguro suficiente para se proteger contra perdas
substanciais, o que pode afetar adversamente os negócios ou a condição financeira
da Devedora.
A Devedora mantém apólices de seguro com cobertura de certos riscos em potencial,
como danos patrimoniais, riscos de engenharia, incêndio, quedas, desmoronamentos,
raios, explosão de gás e prováveis erros de construção. Todavia, a Devedora não pode
garantir que a sua cobertura estará sempre disponível ou será sempre suficiente para
cobrir eventuais danos decorrentes de tais sinistros. Além disso, existem
determinados tipos de riscos que podem não estar cobertos por suas apólices, tais
como, exemplificativamente, guerra, caso fortuito, força maior ou interrupção de
certas atividades. Ademais, a Devedora pode ser obrigada ao pagamento de multas e
outras penalidades em caso de atraso na entrega das unidades comercializadas,
penalidades que não se encontram cobertas pelas apólices de seguro da Devedora.
Adicionalmente, a Devedora não tem como garantir que, quando do vencimento de
suas atuais apólices de seguro, conseguirá renová-las em termos suficientes e
favoráveis. Por fim, sinistros que não estejam cobertos pelas apólices da Devedora ou
a impossibilidade de renovação de apólices de seguro podem afetar adversamente os
negócios ou a condição financeira da Devedora, podendo resultar em prejuízos para o
pagamento do Crédito Imobiliário.
As escrituras de debêntures da Devedora e seus contratos financeiros possuem
obrigações específicas, sendo que qualquer inadimplemento em decorrência da
inobservância dessas obrigações pode afetar a sua condição adversamente.
As escrituras de debêntures de emissão da Devedora com saldos devedores em aberto
e certos contratos financeiros que a Devedora celebrou exigem a manutenção de
certos índices financeiros ou o cumprimento de determinadas obrigações específicas.

Qualquer inadimplemento aos termos de suas escrituras das debêntures e de seus
contratos financeiros que não seja sanado ou renunciado pelos respectivos
debenturistas e/ou credores poderá resultar na decisão desses debenturistas e/ou
credores em declarar o vencimento antecipado do saldo devedor da respectiva dívida,
bem como, de acordo com o previsto em certos contratos financeiros, pode resultar
no vencimento antecipado de dívidas de outros contratos financeiros. Os ativos e fluxo
de caixa da Devedora podem não ser suficientes para pagar integralmente os saldos
devedores das referidas debêntures e de seus contratos financeiros na hipótese de
vencimento antecipado, o que pode acarretar em uma redução na capacidade da
Devedora de cumprir com suas obrigações de pagamento no âmbito do Crédito
Imobiliário.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos.
A Devedora é e poderá ser no futuro, ré ou, conforme o caso, autora em processos
judiciais, seja nas esferas cível, tributária e trabalhista, seja em processos
administrativos (perante autoridades ambientais, concorrenciais, tributárias, de
zoneamento, dentre outras). A Devedora não pode garantir que os resultados destes
processos serão favoráveis a ela, ou, ainda, que manterá provisionamento, parcial ou
total, suficiente para todos os passivos eventualmente decorrentes destes processos.
Decisões contrárias aos interesses da Devedora que impeçam a realização dos seus
negócios, como inicialmente planejados, ou que eventualmente alcancem valores
substanciais e não tenham provisionamento adequado podem causar um efeito
adverso nos negócios e na situação financeira da Devedora e, consequentemente, na
sua capacidade de pagamento do Crédito Imobiliário.
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Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil em função de sua
convergência às práticas contábeis internacionais (IFRS) podem afetar adversamente
os resultados da Devedora.
Em 28 de dezembro de 2007, foi aprovada a Lei nº 11.638, complementada pela Lei nº
11.941, de 27 de maio de 2009 (conversão, em lei, da MP 449/08), que alteraram a Lei
das Sociedades por Ações e introduziram novas regras contábeis aplicáveis a esta
espécie de sociedade, como a Devedora, com o objetivo de convergência com as
práticas contábeis internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board – IASB. Com relação ao setor imobiliário, o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis ("CPC") aprovou a Interpretação Técnica ICPC 02 –
Contrato de Construção para o Setor Imobiliário que trata especificamente das
práticas contábeis para o reconhecimento de receitas de vendas de unidades
imobiliárias por construtoras e deve ser aplicada para demonstrações financeiras em
IFRS para exercícios com início em 1º de janeiro de 2010. Em dezembro de 2010 o CPC
também aprovou o OCPC 04 – Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 ("OCPC 04")
às entidades de incorporação imobiliárias brasileiras que fornece orientações
detalhadas adicionais para definir o modelo contábil a aplicar para o reconhecimento
de receita em diversos contratos de incorporação imobiliária.
Adicionalmente, nesse processo de convergência para o IFRS, além dos
pronunciamentos contábeis já emitidos, espera-se que o CPC emita novos
pronunciamentos no futuro. Este conjunto de novos pronunciamentos pode afetar os
resultados de operações da Devedora de forma relevante e, consequentemente, a
base de cálculo dos dividendos a serem distribuídos. Esses eventos estão fora do
controle da Devedora e a Devedora não pode prever o conteúdo de tais novos
pronunciamentos contábeis.
Assim, estes pronunciamentos contábeis podem alterar significativamente o modo
como a Devedora elabora suas futuras demonstrações financeiras e acarretar eventual
descumprimento de Cláusulas de covenants e eventuais renegociações com os bancos,
o que pode impactar na sua capacidade de pagamento do Crédito Imobiliário.

Os resultados da Devedora dependem dos recursos disponibilizados pelas
subsidiárias da Devedora, contudo, a Devedora não pode assegurar que estes
recursos serão disponibilizados.
A Devedora é uma companhia que controla ou participa do capital de diversas outras
sociedades do setor imobiliário. A capacidade da Devedora de cumprir com suas
obrigações financeiras e de pagar dividendos aos seus acionistas depende do fluxo de
caixa e dos lucros das suas subsidiárias, bem como da distribuição desses lucros à
Devedora, sob a forma de dividendos, inclusive dividendos sob a forma de juros sobre
o capital próprio. Algumas das subsidiárias da Devedora são SPEs, que a Devedora
constituiu juntamente com outras incorporadoras e construtoras. A Devedora tem, na
maioria dos casos, participação igual ou superior a 50,0% do capital social votante das
SPEs e, por força de entendimentos mantidos com seus sócios nas SPEs, a Devedora
mantém o controle das contas movimento das SPEs, sendo que tais sociedades não
podem pagar dividendos, exceto se todas as suas obrigações tenham sido
integralmente pagas ou os sócios tenham decidido de outra forma. Não há garantia de
que tais recursos serão disponibilizados para a Devedora ou que serão suficientes para
o cumprimento das suas obrigações financeiras e o pagamento de dividendos aos seus
acionistas, bem como em relação ao pagamento das obrigações assumidas pela
Devedora em relação ao Crédito Imobiliário.
A Devedora depende do sucesso de suas sociedades e do bom relacionamento com
seus sócios.
Constantemente a Devedora desenvolve novas sociedades e/ou associações com
outras incorporadoras e construtoras, com o objetivo de aumentar o número de
empreendimentos em que participa, reduzir custos de aquisição de terrenos e
diversificar sua carteira de empreendimentos. A Devedora depende do sucesso de
suas sociedades e/ou associações e do bom relacionamento com seus sócios e
associados para o sucesso dos seus empreendimentos. A Devedora não tem como
assegurar que suas sociedades e associações serão bem sucedidas e produzirão os
resultados esperados, tampouco, que será capaz de manter o bom relacionamento
com qualquer um de seus sócios e associados.

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”

42

MATERIAL DE APOIO

Fatores de Risco
Problemas na manutenção de suas sociedades e associações, bem como dificuldades
de atender adequadamente às necessidades de seus clientes em razão do insucesso
destas, poderão causar impacto negativo em suas atividades, resultados operacionais
e situação financeira e, consequentemente, sua capacidade de pagamento do Crédito
Imobiliário.
Ademais, de acordo com a legislação brasileira, na qualidade de sócia das sociedades
de propósito específico, consorciados em consórcios ou coparticipantes de
associações, a Devedora pode se tornar responsável pelas obrigações contraídas,
especialmente com relação às obrigações de natureza tributária, trabalhista,
ambiental e de defesa do consumidor, o que pode afetar diretamente a Devedora.
Além disso, os interesses econômicos e comerciais da Devedora podem ser
divergentes daqueles de seus sócios e associados, o que poderá demandar
investimentos e serviços adicionais da Devedora, impactando negativamente suas
atividades, resultados operacionais, situação financeira e, consequentemente, sua
capacidade de pagamento do Crédito Imobiliário.
Elevações no preço de insumos podem aumentar o custo de empreendimentos e
reduzir a rentabilidade da Devedora.
Podem ocorrer aumentos de preço em insumos em valores superiores àqueles
apurados pelos índices de reajustamento dos contratos, causando uma diminuição na
rentabilidade dos empreendimentos da Devedora. O risco desta situação é maior em
insumos “comoditizados” ou “cartelizados”, tais como aço, cimento e seus derivados,
concreto, vidros e alumínio. Adicionalmente, a ocorrência de alterações na legislação
tributária, com alteração de alíquotas de impostos ou criação de novos tributos que
venham a encarecer os insumos necessários à construção, aumentando o custo final
do produto a ser entregue, em valores superiores àqueles que o mercado consumidor
possa absorver, gerando assim dificuldades na comercialização destes imóveis ou a
diminuição da lucratividade da Devedora, impactando negativamente suas atividades,
resultados operacionais e situação financeira, o que poderá impactar também na
capacidade da Devedora de adimplir com suas obrigações de pagamento assumidas
em razão do Crédito Imobiliário.

A Devedora se vale de mão-de-obra terceirizada para desenvolver suas atividades e
com isso pode ser compelida a assumir obrigações de natureza trabalhista e
previdenciária.
A Devedora e suas subsidiárias se valem de mão-de-obra terceirizada para desenvolver
suas atividades, em especial da contratação de empreiteiras e subempreiteiras; com
isso, na condição de tomadoras de serviços de terceiros, podem ser obrigadas a
assumir contingências de natureza trabalhista e previdenciária, bem como a
responsabilidade pelos débitos trabalhistas e previdenciários dos empregados das
empresas prestadoras de serviços, quando estas deixarem de cumprir com suas
respectivas obrigações, independentemente de ser assegurado a Devedora e suas
subsidiárias o direito de ação de regresso contra as empresas prestadoras de serviços.
Tais contingências são de difícil previsão e quantificação, e caso ocorram poderão
afetar adversamente a situação financeira e os resultados da Devedora, o que poderá
acarretar em prejuízo para o pagamento do Crédito Imobiliário.
O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e a Devedora pode perder sua
posição no mercado em certas circunstâncias.
O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e fragmentado, não existindo
grandes barreiras que restrinjam o ingresso de novos concorrentes no mercado. Os
principais fatores competitivos no ramo de incorporações imobiliárias incluem
disponibilidade e localização de terrenos, preços, financiamento, projetos, qualidade,
reputação e parcerias com incorporadores e construtores locais. Uma série de
incorporadores residenciais e companhias de serviços imobiliários concorrem com a
Devedora (i) na aquisição de terrenos; (ii) na busca de parceiros para incorporação;
(iii) na tomada de recursos financeiros para incorporação; e (iv) na busca de
compradores de imóveis em potencial. Outras companhias, inclusive estrangeiras, em
alianças com parceiros locais, podem passar a atuar fortemente no mercado de
incorporação imobiliária no Brasil, aumentando ainda mais a concorrência, o que
poderia prejudicar a situação financeira e os resultados operacionais da Devedora,
causando, ainda, a perda de sua posição no mercado.
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Na medida em que um ou mais dos concorrentes da Devedora iniciem uma campanha
de marketing ou venda bem sucedida e, em decorrência disso, suas vendas aumentem
de maneira significativa, as atividades da Devedora podem vir a ser afetadas
adversamente de maneira relevante. Se a Devedora não for capaz de responder a tais
pressões de modo imediato e adequado, a demanda por suas unidades imobiliárias
pode diminuir, prejudicando de maneira relevante sua situação financeira, resultados
operacionais e capacidade de pagamento do Crédito Imobiliário.
A Devedora não pode assegurar que conseguirá cumprir o prazo de entrega previsto
nos seus contratos de compra e venda.
Em função da alta demanda do setor e fatores mencionados anteriormente, a
Devedora não pode garantir que conseguirá cumprir integralmente o prazo de entrega
das unidades comercializadas. Os instrumentos de compra e venda da Devedora
permitem um prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega. No
entanto, caso os atrasos ultrapassem tal período a Devedora poderá se sujeitar a
demandas de seus adquirentes que poderão exigir o pagamento de multas e
indenizações por tal atraso, bem como gerarão despesas adicionais com honorários
advocatícios e ações judiciais, além de danos à imagem da Devedora, o que poderá
impactar negativamente no pagamento do Crédito Imobiliário pela Devedora.
O desenvolvimento de atividades imobiliárias implica riscos normalmente associados
à concessão de financiamentos.
Como é habitual entre as empresas do setor imobiliário, a Devedora concede
financiamentos a alguns dos compradores das unidades de empreendimentos da
Devedora. Consequentemente, a Devedora está sujeita aos riscos inerentes a este
negócio, incluindo o risco de inadimplência do principal e juros e o risco de aumento
do custo dos recursos captados pela Devedora. Os contratos de venda a prazo
celebrados pela Devedora preveem, além da incidência da taxa de juros de 12% ao
ano, a atualização monetária por índices de preços ou taxa referencial ("TR"),
apropriados pro rata temporis, calculados pelo sistema price de amortização. Caso

haja um aumento da inflação, o endividamento dos clientes da Devedora, decorrente
da celebração de contratos de venda a prazo, tende a aumentar, ocasionando, assim,
um possível crescimento do índice de inadimplência. Caso o comprador venha a se
tornar inadimplente, a Devedora não pode assegurar que será capaz de reaver o valor
total do saldo devedor, uma vez que geralmente a Devedora revende a unidade por
preço inferior ao anteriormente estabelecido. Caso isso venha a ocorrer, o fluxo de
caixa e, portanto, os resultados da Devedora, poderão ser adversamente afetados, o
que poderá impactar negativamente no pagamento do Crédito Imobiliário pela
Devedora.
Tais fatores podem ocasionar um efeito adverso relevante nas condições financeiras
da Devedora e nos seus resultados. Adicionalmente, a Devedora capta recursos no
mercado a diferentes taxas e indexadores e pode não conseguir repassar aos seus
clientes tais condições de remuneração, de modo a conceder financiamentos com
indexadores diferentes. O descasamento de taxas e prazo entre a captação de recursos
e os financiamentos concedidos pela Devedora aos seus clientes poderá afetar
adversamente seu fluxo de caixa e seu desempenho financeiro, o que poderia
impactar na capacidade da Devedora de adimplir com suas obrigações de pagamento
assumidas no âmbito do Crédito Imobiliário.
Eventual alteração das condições de mercado poderá prejudicar a capacidade da
Devedora de vender seus empreendimentos e unidades disponíveis pelos preços
previstos, reduzindo suas margens de lucro, o que poderá afetar adversamente o
valor de mercado dos valores mobiliários emitidos pela Devedora.
No desenvolvimento de suas atividades a Devedora constantemente localiza e adquire
novos terrenos para implantar seus empreendimentos. O intervalo entre a data em
qual adquire um terreno para incorporação e a data de entrega do empreendimento
aos clientes varia conforme o empreendimento. Existe o risco de declínio da demanda
por unidades, do aumento dos custos de mão-de-obra, insumos e matérias-primas, do
aumento das taxas de juros, de flutuação das moedas e da ocorrência de incertezas
políticas durante esse período, bem como o risco de não vender unidades por preços
ou margens de lucro previstos ou mesmo nos prazos previstos.
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Apesar desses riscos, as despesas significativas relativas ao investimento imobiliário,
como custos de manutenção, construção e pagamentos de dívidas, não podem ser
reduzidas. Consequentemente, o valor de mercado de unidades disponíveis em
estoque, terrenos não incorporados e locais para incorporação residencial podem
flutuar significativamente devido às alterações das condições de mercado. Além disso,
os custos de manutenção de unidades em estoque (inclusive juros sobre recursos não
utilizados para aquisição de terrenos ou incorporação residencial) poderão ser
significativos e prejudicar o desempenho da Devedora. Em razão desses fatores, a
Devedora pode ser forçada a vender unidades residenciais ou outros imóveis com
prejuízo ou por preços que gerem margens de lucro mais baixas do que às
originalmente previstas, bem como, a Devedora pode ser obrigada a reduzir
substancialmente o valor contábil de seus ativos imobiliários em conformidade com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Todos estes eventos poderão afetar
adversamente os negócios, resultados e o preço dos valores mobiliários emitidos pela
Devedora, podendo impactar de maneira adversa na capacidade de pagamento do
Crédito Imobiliário pela Devedora.
As atividades da Devedora estão sujeitas a extensa regulamentação, o que pode
aumentar o seu custo e limitar seu desenvolvimento ou de outra forma afetar
adversamente suas atividades.
As atividades do setor imobiliário estão sujeitas a regulamentos, autorizações e
licenças, expedidas por autoridades federais, estaduais e municipais, relativos à
construção, zoneamento, uso do solo, proteção do meio-ambiente e do patrimônio
histórico, dentre outros. Para desenvolver as suas atividades de incorporação e
construção, a Devedora deve obter, manter e renovar alvarás, licenças e autorizações
de diversas autoridades governamentais. A Devedora empenha-se em manter a
observância dessas leis, posturas e regulamentos, mas caso isso não seja possível,
estará sujeita à aplicação de multas, embargo de obras, cancelamento de licenças e
revogação de autorizações dentre outras penalidades e restrições à sua atividade, o
que poderá afetar de modo adverso suas atividades, resultados operacionais, situação

financeira e, consequentemente, capacidade de pagamento do Crédito Imobiliário.
Não é possível garantir (i) que novas normas não serão aprovadas ou, se aprovadas,
não serão aplicáveis à Devedora; (ii) que não ocorrerão alterações ou interpretações
mais rígidas das leis e regulamentos existentes; ou (iii) que a Devedora obterá todas as
autorizações e licenças tempestivamente, provocando atrasos no desenvolvimento
dos empreendimentos da Devedora, fazendo com que a Devedora incorra em custos
significativos para cumprir tais leis e regulamentos e outros custos, assim como
proibindo ou restringindo severamente a atividade da Devedora de incorporação e
construção residencial, principalmente em regiões ou áreas ambientalmente
vulneráveis.
Fatores como a identificação de contaminação ambiental do solo e/ou águas
subterrâneas nos terrenos da Devedora dos empreendimentos, em implantação ou já
comercializados, são de sua responsabilidade direta ou indireta e são capazes de
ensejar futuros dispêndios com investigação, monitoramento ou remediação.
Adicionalmente, a Devedora poderá ser responsabilizada por eventuais danos
causados ao meio ambiente em virtude de terceirização de execução de tarefas de
responsabilidade da Devedora, tais como disposição final de resíduos e supressão de
vegetação. A ocorrência desses eventos poderá causar impacto negativo nas
atividades, resultados operacionais e situação financeira da Devedora, o que poderia
impactar ainda na sua capacidade de pagamento do Crédito Imobiliário.
Regulamentação ambiental que a Devedora está sujeita.
As operações da Devedora estão sujeitas a leis e regulamentos ambientais federais,
estaduais e municipais. Essas leis ambientais podem acarretar atrasos, podem fazer
com que a Devedora incorra em custos significativos para cumpri-las, assim como
podem proibir ou restringir severamente a atividade de incorporação e construção em
regiões ou áreas ambientalmente sensíveis. As leis que regem o setor imobiliário
brasileiro, assim como as leis ambientais, tendem a se tornar mais restritivas, e
qualquer aumento de restrições pode afetar adversamente a Devedora.
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Adicionalmente, existe a possibilidade das leis de zoneamento urbano e proteção
ambiental serem alteradas após a aquisição de um terreno e antes do
desenvolvimento do projeto a ele atrelado, o que trará atrasos e modificações ao
objetivo comercial inicialmente projetado, resultando em um efeito adverso para os
negócios da Devedora e resultados estimados, podendo impactar ainda no pagamento
do Crédito Imobiliário pela Devedora.
A Devedora é obrigada a obter aprovação de diversas autoridades governamentais
para desenvolver a sua atividade de incorporação imobiliária, podendo novas leis ou
regulamentos serem aprovados, implementados ou interpretados de modo a afetar
adversamente os resultados operacionais da Devedora, conforme se tornem mais
rígidas, podendo acarretar em prejuízos para o pagamento do Crédito Imobiliário.
Mudanças climáticas podem ocasionar atrasos nas entregas das unidades.
Eventuais alterações climáticas adversas e imprevistas podem vir a acarretar atrasos
em relação à entrega das obras de incorporação e construção da Devedora, bem como
pode demandar a realização de investimentos adicionais e não planejados em relação
aos empreendimentos, o que pode afetar adversamente os negócios da Devedora.
Adicionalmente, condições climáticas adversas podem interferir no cronograma de
execução dos projetos, o que pode levar ao adiamento nos cronogramas dos projetos
e de investimentos da Devedora, impactando negativamente nos resultados da
Devedora e na sua capacidade de adimplir com as suas obrigações decorrentes do
Crédito Imobiliário.

6. RISCOS DO REGIME FIDUCIÁRIO
Risco da existência de credores privilegiados
A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu
artigo 76, caput, estabelece que "as normas que estabeleçam a afetação ou a
separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem
efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em
especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos". Ademais, em
seu parágrafo único, o artigo 76 prevê que "desta forma permanecem respondendo
pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu
espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou
afetação".
Por força da norma acima citada, o Crédito Imobiliário e os recursos dele decorrentes
poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora
e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e
jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as
normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao
mesmo grupo econômico existentes em tais casos.
Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os titulares dos CRI,
de forma privilegiada, sobre o produto de realização do Crédito Imobiliário, em caso
de falência. Nesta hipótese, é possível que o Crédito Imobiliário não venha a ser
suficiente para o pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.
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7. RISCOS RELACIONADOS À CEDENTE
Possibilidade de o Crédito Imobiliário ser alcançado por obrigações da Cedente ou de
terceiros.
O Crédito Imobiliário que serve de lastro para a Emissão poderá vir a ser alcançado por
obrigações da Cedente ou de terceiros, tendo em vista que a cessão do Crédito
Imobiliário pela Cedente poderá ser declarada inválida ou tornada ineficaz, com
impactos negativos ao fluxo de pagamento dos CRI após a sua aquisição pela Emissora,
caso apurado em ação judicial própria que a cessão foi realizada em (i) fraude contra
credores, incluindo, sem limitação, o disposto no artigo 130 da Lei nº 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, se, no momento da cessão do Crédito Imobiliário, conforme
disposto na legislação em vigor, a Cedente estiver insolvente ou, em razão da cessão
do Crédito Imobiliário, passe a esse estado; (ii) fraude à execução em processos civil
e/ou trabalhista, (a) caso quando da cessão do Crédito Imobiliário a Cedente seja
sujeito passivo de demanda judicial capaz de reduzi-la à insolvência; (b) caso sobre o
Crédito Imobiliário penda, na data de aquisição, demanda judicial fundada em direito
real e (c) nos demais casos previstos em lei; (iii) fraude à execução fiscal, se a Cedente,
quando da cessão do Crédito Imobiliário, sendo sujeito passivo de débito para com a
Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, não
dispuser de bens para total pagamento da dívida fiscal; (iv) caso o Crédito Imobiliário
já se encontre vinculado a outros negócios jurídicos, inclusive por meio da constituição
de garantias reais; ou (v) meio a um pedido de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial da Cedente. Tais eventos podem afetar negativamente os titulares dos
CRI.
8. RISCOS RELACIONADOS À EMISSORA
Manutenção de Registro de Companhia Aberta
A Emissora possui registro de companhia aberta desde 25 de novembro de 2010,

tendo, no entanto, realizado sua primeira emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRI) no primeiro trimestre de 2013. A Emissora foi autorizada em 30 de
janeiro de 2015 a realizar emissões de Certificados de Recebíveis do Agronegócio
(CRA).
A sua atuação como securitizadora de emissões de Certificados de Recebíveis
Imobiliários e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio depende da manutenção
de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações
societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM em relação às
companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada,
afetando assim, as suas emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários e
Certificados de Recebíveis do Agronegócio.
Crescimento da Emissora e de seu Capital
O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas futuras exigências
operacionais e manutenção do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode
vir a precisar de fonte de financiamento externo. Não se pode assegurar que haverá
disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as
condições desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.
A Importância de uma Equipe Qualificada
A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade de
atrair e manter pessoal qualificado pode ter efeito adverso relevante sobre as
atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho da
Emissora provém basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma
equipe especializada, para originação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto
conhecimento técnico, operacional e mercadológico de nossos produtos. Assim, a
eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novos
talentos poderia afetar a nossa capacidade de geração de resultado.
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Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de Recebíveis
A Emissora depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária e do
agronegócio, bem como da demanda de investidores pela aquisição dos certificados
de recebíveis de sua emissão. No que se refere aos riscos relacionados aos
investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela
aquisição de certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do
agronegócio. Por exemplo, alterações na legislação tributária que resulte na redução
dos incentivos fiscais para os investidores poderá reduzir a demanda dos investidores
pela aquisição de certificados de recebíveis imobiliários ou de certificados de
recebíveis do agronegócio. Caso a Emissora não consiga identificar projetos de
securitização atrativos para o mercado ou, caso a demanda pela aquisição de
certificados de recebíveis imobiliários ou de certificados de recebíveis do agronegócio
venha a ser reduzida, a Emissora poderá ser afetada.
Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Emissora
Ao longo do prazo de duração dos certificados de recebíveis imobiliários ou dos
certificados de recebíveis do agronegócio, a Emissora poderá estar sujeita a eventos
de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais contingências
da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais
créditos, principalmente em razão da falta de jurisprudência em nosso país sobre a
plena eficácia da afetação de patrimônio.
Riscos relacionados aos fornecedores da Emissora
A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para execução de diversas
atividades tendo com a finalidade de atender o seu objeto social, tais como:
assessores jurídicos, agentes fiduciários, empresas prestadoras de serviços de
auditoria e cobrança de créditos pulverizados, agências classificadoras de risco, banco
liquidante, coordenador líder para distribuir os Certificados de Recebíveis Imobiliários
ou Certificados de Recebíveis do Agronegócio, entre outros. Caso a Emissora não
diversificar a contratação dos prestadores de serviço a Emissora poderá ficar
dependente de determinados fornecedores específicos, o que pode afetar os seus
resultados.

Riscos relacionados aos clientes da Emissora
A Emissora depende da originação de novos negócios de securitização imobiliária ou
de agronegócio, bem como da demanda de investidores pela aquisição dos
Certificados de Recebíveis de sua emissão. No que se refere aos riscos relacionados
aos investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela
aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou de Agronegócio, por exemplo,
alterações na Legislação Tributária que resulte na redução dos incentivos fiscais para
os investidores o que pode reduzir a demanda dos investidores pela aquisição de
Certificados de Recebíveis Imobiliários ou de Certificados de Recebíveis do
Agronegócio reduzindo assim as emissões e como consequência as receitas da
Emissora.
9. RISCOS RELACIONADOS AOS SETORES DA ECONOMIA NOS QUAIS A EMISSORA
ATUA
Política Econômica do Governo Federal
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes, e por vezes, significativas
intervenções do Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito,
fiscal e outras para influenciar a economia do Brasil.
As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras políticas,
envolveram no passado, controle de salários e preços, desvalorização da moeda,
controles no fluxo de capital e determinados limites sobre as mercadorias e serviços
importados, dentre outras. A Emissora não tem controle sobre quais medidas ou
políticas que o Governo Federal poderá adotar no futuro e não pode prevê-las. Os
negócios, os resultados operacionais e financeiros e o fluxo de caixa da Emissora
podem ser adversamente afetados em razão de mudanças na política pública federal,
estadual e/ou municipal, e por fatores como: (i) variação nas taxas de câmbio; (ii)
controle de câmbio; (iii) índices de inflação; (iv) flutuações nas taxas de juros; (v) falta
de liquidez nos mercados doméstico, financeiro e de capitais; (vi) racionamento de
energia elétrica; (vi) instabilidade de preços; (vii) política fiscal e regime tributário; e
(vii) medidas de cunho político, social e econômico que ocorram ou possam afetar o
País.
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A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas
politicas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode
contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do
mercado de valores mobiliários brasileiro, sendo assim tais incertezas e outros
acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar as atividades da
Emissora e seus resultados operacionais, e por consequência, o desempenho
financeiro dos Certificados de Recebíveis Imobiliários e dos Certificados de Recebíveis
do Agronegócio.
Medidas tomadas pelo Governo Federal para mitigar a inflação podem aumentar a
volatilidade do mercado de capitais brasileiro
Historicamente, o Brasil teve altos índices de inflação. A inflação e as medidas do
Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas
de controle inflacionário, contribuíram para a incerteza econômica e aumentaram a
volatilidade do mercado de capitais brasileiro. As medidas do Governo Federal para
controle da inflação frequentemente têm incluído a manutenção de política monetária
restritiva com altas taxas de juros, restringindo, assim a disponibilidade de crédito e
reduzindo o crescimento econômico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal,
incluindo ajustes na taxa de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para
ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter um efeito material desfavorável sobre a
economia brasileira e sobre os ativos que lastreiam esta Emissão.
Caso o Brasil venha a vivenciar uma significativa inflação no futuro, é possível que a
Emissora não seja capaz de acompanhar estes efeitos de inflação.
Flutuações das taxas de câmbio podem resultar em incertezas na economia brasileira
e no mercado brasileiro de capitais
A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No
passado, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e fez uso de
diferentes políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, pequenas
desvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária a
mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de câmbio.

As desvalorizações cambiais em períodos de tempo mais recentes resultaram em
flutuações significativas nas taxas de câmbio do Real frente ao Dólar em outras
moedas. Não é possível assegurar que a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar irá
permanecer nos níveis atuais.
As depreciações do Real frente ao Dólar também podem criar pressões inflacionárias
adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Emissora.
Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de
economia emergente, podem prejudicar a liquidez dos valores mobiliários brasileiros
O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias
brasileiras é influenciado pela percepção de risco do Brasil e de outras economias
emergentes e a deterioração dessa percepção poderá ter um efeito negativo na
economia nacional.
Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros países
emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar o mercado em
relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras. Ainda
que as condições econômicas nesses países possam diferir consideravelmente das
condições econômicas no Brasil, as reações dos investidores aos acontecimentos
nesses outros países podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos títulos e
valores mobiliários de emissores brasileiros.
No passado, o desenvolvimento de condições econômicas adversas em outros países
resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de
recursos externos investidos no Brasil. A crise financeira originada nos Estados Unidos
no terceiro trimestre de 2008 resultou em um cenário recessivo em escala global, com
diversos reflexos que, direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa o mercado
acionário e a economia do Brasil, tais como: oscilações nas cotações de valores
mobiliários de companhias abertas, falta de disponibilidade de crédito, redução de
gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial e pressão inflacionária.
Qualquer do acontecimentos acima mencionados poderá afetar o mercado de capitais
brasileiro e ocasionar uma redução ou falta de liquidez dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários ou de Recebíveis do Agronegócio.
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Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de juros
A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a demanda do investidor por títulos e
valores mobiliários de companhias brasileiras e por títulos que tenham seu
rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos praticados no mercado após a
elevação da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários ou de Certificados de Recebíveis do Agronegócio pode ser afetada
desfavoravelmente.
Efeitos da Retração no Nível da Atividade Econômica
As operações de financiamento imobiliário ou do agronegócio apresentam
historicamente uma relação direta com o desempenho da economia nacional.
Eventual retração no nível de atividade da economia brasileira, ocasionada seja por
crises internas ou crises externas, pode afetar adversamente os resultados da
Emissora.
Uma eventual redução do volume de investidores estrangeiros no País poderá ter
impacto no balanço de pagamentos, o que poderá forçar o Governo Federal a ter
maior necessidade de captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no
mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação
significativa nos índices de inflação brasileiros e eventual desaceleração da economia
americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os
patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos
de novas captações de recursos por empresas brasileiras.

10. EFEITOS RELACIONADOS AO SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Recente desenvolvimento da securitização imobiliária pode gerar riscos judiciais aos
Investidores.
A securitização de créditos imobiliários é uma operação recente no mercado de
capitais brasileiro. A Lei 9.514, que criou os Certificados de Recebíveis Imobiliários foi
editada em 1997. Entretanto, só houve um volume maior de emissões de certificados
de recebíveis imobiliários nos últimos 10 anos. Além disso, a securitização é uma
operação mais complexa do que outras emissões de valores mobiliários, já que
envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Emissora. Dessa forma, por se
tratar de um mercado recente no Brasil, com aproximadamente quinze anos de
existência no País, ele ainda não se encontra totalmente regulamentado, podendo
ocorrer situações em que ainda não existam regras que o direcione, gerando assim um
risco aos Investidores, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a Emissão e
interpretar as normas que regem o assunto, podem proferir decisões desfavoráveis
aos interesses dos Investidores.
Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode acarretar perdas
por parte dos Investidores.
Toda arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico acerca da securitização
considera um conjunto de direitos e obrigações de parte a parte estipuladas através
de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor.
Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no
mercado de capitais brasileiro em relação às estruturas de securitização, em situações
adversas poderá haver perdas por parte dos titulares de Certificados de Recebíveis
Imobiliários em razão do dispêndio de tempo e recursos para execução judicial desses
direitos.
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11. RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACROECONÔMICOS
Impacto de crises econômicas nas emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários
As operações de financiamento imobiliário apresentam historicamente uma
correlação direta com o desempenho da economia nacional. Eventual retração no
nível de atividade da economia brasileira, ocasionada por crises internas ou crises
externas, pode acarretar elevação no patamar de inadimplemento de pessoas físicas e
jurídicas, inclusive dos devedores dos financiamentos imobiliários.
Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no País poderá ter
impacto no balanço de pagamentos, o que poderá forçar ao Governo Federal maior
necessidade de captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no
mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação
significativa nos índices de inflação brasileiros e eventual desaceleração da economia
americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os
patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos
de novas captações de recursos por empresas brasileiras.
Interferência do Governo Brasileiro na economia pode causar efeitos adversos nos
negócios da Emissora e da Even
O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente,
modificar sua política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de
salários, preços, câmbio, remessas de capital e limites à importação, entre outros, que
podem causar efeito adverso relevante nas atividades da Emissora e da Even.
As atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora, da Even e da
Cedente poderão ser prejudicados de maneira relevante ou adversamente afetados
devido a modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais
como (i) taxas de juros; (ii) controles cambiais e restrições a remessas para o exterior,

como aqueles que foram impostos em 1989 e no início de 1990; (iii) flutuações
cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
(vi) política fiscal; e (vii) outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que
venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.
A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal, nas
políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode
contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do
mercado de valores mobiliários brasileiro. Sendo assim, tais incertezas e outros
acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar ou causar efeitos
adversos nas atividades e resultados operacionais da Emissora, da Even e da Cedente.
Efeitos dos mercados internacionais
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é
influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de
outros países, tanto de economias desenvolvidas quanto emergentes. A reação dos
investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso
sobre o valor de mercado dos valores mobiliários das companhias brasileiras. Crises
em outros países de economia emergente ou políticas econômicas diferenciadas
podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias
brasileiras, incluindo os CRI, o que poderia prejudicar seu preço de mercado. Ademais,
acontecimentos negativos no mercado financeiro e de capitais brasileiro, eventuais
notícias ou indícios de corrupção em companhias abertas e em outros emissores de
títulos e valores mobiliários e a não aplicação rigorosa das normas de proteção dos
investidores ou a falta de transparência das informações ou, ainda, eventuais
situações de crise na economia brasileira e em outras economias poderão influenciar o
mercado de capitais brasileiro e impactar negativamente os títulos e valores
mobiliários emitidos no Brasil.
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A inflação e os esforços da ação governamental de combate à inflação podem
contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil e podem provocar
efeitos adversos no negócio da Emissora e da Even
Historicamente, o Brasil vem experimentando altos índices de inflação. A inflação,
juntamente com medidas governamentais recentes destinadas a combatê-la,
combinada com a especulação pública sobre possíveis medidas futuras, tiveram
efeitos negativos significativos sobre a economia brasileira, contribuindo para a
incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado
de valores mobiliários brasileiro.
As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm
incluído uma manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros,
restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico.
As taxas de juros têm flutuado de maneira significativa.
Futuras medidas do Governo Federal, inclusive aumento ou redução das taxas de
juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real
poderão desencadear um efeito material desfavorável sobre a economia brasileira, a
Emissora, e também sobre a Even, podendo impactar negativamente o desempenho
financeiro dos CRI. Pressões inflacionárias podem levar a medidas de intervenção do
Governo Federal sobre a economia, incluindo a implementação de políticas
governamentais, que podem ter um efeito adverso nos negócios, na condição
financeira e resultados da Emissora e da Even.
Condições da economia e da política brasileira
Historicamente, o cenário político do País influenciou o desempenho da economia
brasileira e as crises políticas afetaram a confiança dos investidores e do público em
geral, o que resultou na desaceleração econômica e elevou a volatilidade de valores
mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras.

O produto interno bruto do Brasil (PIB) em termos reais, cresceu 2,3% (dois inteiros e
trinta centésimos por cento) em 2013 e 0,1% (um décimo por cento) em 2014, de
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Em 2015, o PIB teve
uma queda de 3,71% (três inteiros e setenta e um centésimos por cento), de acordo
com as estimativas do Banco Central do Brasil divulgadas através do Relatório Focus.
Nesse sentido, vale ressaltar que, atualmente, o mercado brasileiro tem vivenciado
uma alta volatilidade devido às incertezas que são derivadas da investigação em curso
denominada "Lava Jato", conduzida pelo Ministério Público Federal, e, também, aos
impactos desta investigação no ambiente econômico e político do Brasil. Membros do
governo federal brasileiro e do seu braço legislativo, bem como a alta administração
de grandes empresas estatais, têm sido acusadas de corrupção política pelo possível
recebimento de propinas em contratos oferecidos pelo governo federal a várias
empresas de infraestrutura, petróleo, gás e construção. Os ganhos advindos destas
propinas teriam financiado partidos políticos da coalisão do atual governo federal, não
tendo sido devidamente contabilizados ou publicamente informados.
O resultado potencial destas investigações é incerto, mas elas já têm um impacto
negativo na imagem e na reputação das empresas envolvidas e na percepção geral do
mercado acerca da economia brasileira. O cenário político brasileiro é ainda mais
desafiador considerando o processo de impeachment que destituiu a ex-presidente
Dilma Rousseff.
Não se pode prever se estas alegações levarão a posterior adicional instabilidade
política ou econômica ou se novas alegações contra membros do governo aparecerão
no futuro. Além disso, não podemos prever o resultado de qualquer daquelas
alegações, nem mesmo os efeitos que estas terão na economia brasileira.
Nesse contexto, os desdobramentos futuros no desenvolvimento das políticas do
governo brasileiro e/ou a incerteza quanto ao momento em que novas políticas e
regulamentos possam ser implementadas, são situações que estão fora do controle da
Even e que podem causar um efeito material adverso na Even.
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Acontecimentos e percepção de riscos em outros países
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é
influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de
outros países, inclusive países da América Latina e países de economia emergente,
inclusive nos Estados Unidos.
A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um
efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias
brasileiras, inclusive dos certificados de recebíveis do agronegócio e certificados de
recebíveis imobiliários, emitidos pela Emissora. Crises em outros países de economia
emergente, incluindo os da América Latina, têm afetado adversamente a
disponibilidade de crédito para empresas brasileiras no mercado externo, a saída
significativa de recursos do País e a diminuição na quantidade de moeda estrangeira
investida no País, podendo, ainda, reduzir o interesse dos investidores nos valores
mobiliários das companhias brasileiras, o que poderia prejudicar o preço de mercado
dos certificados de recebíveis imobiliários e afetar, direta ou indiretamente, a
Emissora, a Even e a Cedente.
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(11) 3526-1469
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Esclarecimentos
Este material tem caráter meramente informativo e publicitário. Para uma descrição mais detalhada da Oferta e dos riscos envolvidos, leia o Prospecto Preliminar, em especial a
seção “Fatores de Risco”, disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:
1)

Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRI Even - 94ª Série da 1ª Emissão
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A." e, então, clicar em "Prospecto Preliminar“).

2)

Emissora: www.apicesec.com.br (neste website, clicar em “Investidores", clicar em “Emissões" e depois clicar em “Visualizar Emissão” na linha referente à “94ª Série" e,
então, acessar o arquivo em “PDF" do "Prospecto Preliminar“).

3)

CVM: www.cvm.gov.br (neste website, acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta à Informações de
Companhias", clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", buscar "Ápice Securitizadora S.A." no campo disponível. Em seguida acessar "Ápice
Securitizadora S.A.", clicar em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e posteriormente acessar "download" do "Prospecto de Distribuição Pública" referente a
Oferta pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 94ª Série da 1ª Emissão de CRI da Ápice Securitizadora S.A.”).

4)

B3: www.cetip.com.br (neste website, acessar "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos CRI" e, posteriormente, acessar
"Preliminar - 94ª série da 1ª emissão" na linha Ápice Securitizadora S.A.).

Embora as informações constantes nesta apresentação tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, e as perspectivas de desempenho dos ativos e da oferta sejam
baseadas em convicções e expectativas razoáveis, não há garantia de que o desempenho futuro seja consistente com essas perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir
sensivelmente das tendências aqui indicadas. As informações contidas neste Material de Apoio estão em consonância com o prospecto preliminar, porém não o substituem. O
prospecto preliminar contém informações adicionais e complementares a este Material de Apoio e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos Termos e Condições da
Oferta e dos riscos a ela inerentes. Ao potencial investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto preliminar, com especial atenção às disposições que tratam sobre os
Fatores de Risco, aos quais o investidor estará sujeito.
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