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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Disclaimer
Este material foi preparado pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”) e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP” e, em conjunto com o
Coordenador Líder, os “Coordenadores”) exclusivamente como material publicitário (“Material Publicitário”) relacionado à emissão e oferta (“Oferta”) de certificados de recebíveis
imobiliários (“CRI”) da 169ª Série da 1ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização (“Emissora”), com base em informações prestadas pela Emissora, pela LOCALIZA RENT A
CAR S.A. (“Localiza”), pela LOCALIZA FLEET S.A. (“Localiza Fleet” e, em conjunto com a Localiza, as “Devedoras”) e pela RENTAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO S.A.
(“Localiza Rental” ou “Cedente”).

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, aos Coordenadores, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – (segmento CETIP UTVM) (“B3”).

Os Coordenadores tomaram todas as cautelas e agiram com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações prestadas pela Emissora, pelas Devedoras e pela
Cedente 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.

Os dados estatísticos ou de mercado sobre as Devedoras e a Cedente inseridos neste Material Publicitário ou incorporados aos Prospectos, foram fornecidos à luz das circunstâncias
e com base em premissas que as Devedoras e a Cedente acredita serem confiáveis e precisas, e as Devedoras e a Cedentes obtiveram o consentimento, por escrito, para o uso
desses dados das respectivas fontes, na medida em que foi exigido.

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
Publicitário e no Prospecto Preliminar estão sujeitos à complementação, correção ou modificação em virtude de exigências da CVM.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Disclaimer (Continuação)
O registro da presente distribuição 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 rentabilidade alvo não representa e nem deve ser considerada como promessa ou garantia de rentabilidade.

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”, nesta página clicar em “Informações Periódicas e
Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicado ao Mercado, entre outros)”. Buscar e clicar em “RB Capital Companhia de Securitização”, e selecionar “Formulário de Referência”
com data mais recente).

A decisão de investimento nos CRI é de exclusiva responsabilidade do Investidor 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.

Os dados estatísticos ou de mercado sobre a Companhia inseridos neste Material Publicitário ou incorporados aos Prospectos, foram fornecidos à luz das circunstâncias
e com base em premissas que a Companhia acredita serem confiáveis e precisas, e a Companhia obteve o consentimento, por escrito, para o uso desses dados das
respectivas fontes, na medida em que foi exigido
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visão geral da Companhia
Dados Financeiros
Estrutura da Operação de CRI
Termos e Condições da Oferta
Fatores de Risco
Contatos
Esclarecimentos
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
A Companhia: principais acontecimentos
Fase I: Alcançando a
liderança

Aquisições no
nordeste do Brasil

1973

Criação de
Seminovos

1984

Estratégia de
Franchising

DL&J Private Equity compra
1/3 da Companhia

1992
1991

1979

Fundação em Belo
Horizonte/MG

Fase III:
Ganhando
escala

Fase II: Expansão

1999

Oferta pública de
ações -IPO
Market Cap US$295
milhões
Inicio da parceria
estratégica Localiza
Hertz
Market Cap US$4
bilhões em 29/09/17

2005

1997

Início da
internacionalização
através de franquias

Fase IV:
Transformação
Digital

2017

Criação da
Localiza
gestão de frotas

Fontes: Apresentação Institucional Localiza

http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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Plataforma integrada de negócios
Aluguel de Carros

Gestão de Frotas



127.221 carros
 371 agências
 4.294 colaboradores

 44.655 carros

Sinergias:

 259 colaboradores

poder de barganha
redução de custo
cross selling
 Operações: 514

Franchising

colaboradores
 Overhead: 463
colaboradores

Área de eficiência

 13.514 carros

 45,7% vendido a consumidor final

 136 agências no Brasil

 93 lojas

 70 agências no exterior

 60 cidades

 36 colaboradores

 1.080 colaboradores

A plataforma integrada proporciona à Localiza flexibilidade e melhor performance.
Fontes: Apresentação Institucional Localiza

http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==

Números do 3T17
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
A Companhia: Divisões da plataforma de negócios
Franchising

Aluguel de Carros

Gestão de Frotas

Aluga para indivíduos e empresas, em
aeroportos e fora de aeroportos, em
contratos de curto prazo.

Tem como objetivo a expansão da rede de
distribuição Localiza

Terceiriza frotas de clientes em contratos
de longo prazo (2-3 anos).




















Custo fixo elevado
Gestão da Utilização de Frota
Ciclo de 1 ano
Rede de agências distribuída em todo
território nacional
Ganhos de escala
Capital intensivo
Mercado consolidado em aeroportos
Mercado fragmentado fora de
aeroportos

Alta rentabilidade
Pequena contribuição nos resultados

Baixo custo fixo
Frota customizada
Ciclo médio de 3 anos
Baixa barreira de entrada
Capital intensivo

Área de Eficiência
Vende os carros seminovos desativados no Aluguel de Carros e Gestão de Frotas através de rede própria.





Área de suporte
Reduz a depreciação
Know How do mercado de carros novos e usados
Reduz a dependência de intermediários (revendedores)

Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Estrutura Organizacional
Em R$(milhares)

100%

100%

LOCALIZA FLEET

FRANCHISING
BRASIL

R$540.793 (*)

100%
RENTAL BRASIL
R$150.107 (*)

R$4.946 (*)

98%

2%

LFI ARGENTINA
R$411 (*)

100%

LOCALIZA
SERVIÇOS PRIME
R$90.119 (*)

100%

CAR ASSISTANCE
R$11.276 (*)

100%

RENTAL INTL
-R$757 (*)

(*) Valor do Patrimônio Líquido em 30/09/2017.

Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Participação de Mercado
Receita Bruta - Aluguel de Carros 2016
Tamanho mercado:
R$5,1 bilhões

33,7%

45,2%
Outros
7,6%

Localiza
(com franqueados)

13,5%
Movida

Unidas
O market share da Companhia é maior que o do 2º e 3º competidores juntos.
Fontes: ABLA e Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Participação do mercado
Receita bruta - Gestão de Frotas 2016
Tamanho mercado:
R$5,4 bilhões

Outros

Localiza
12,2%
3,8% Movida
69,3%

6,5%

Unidas

8,1%
Locamerica

Mercado fragmentado, com pouca barreira de entrada.
Fontes: ABLA e Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdTeleconferencia=adYgkUA80wvAxi8dZGILXg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Vantagens competitivas
Rentabilidade vem das divisões de aluguel

Captação
de recursos

$

Aquisição
de carros

Aluguel de carros

Venda de
carros

$

Caixa para renovar a frota ou pagar dívida

44 anos de experiência administrando ativos e gerando valor.
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdTeleconferencia=adYgkUA80wvAxi8dZGILXg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Vantagens competitivas: captação de recursos
Captação
de recursos

$

Aquisição
de carros

Aluguel de carros

Venda de
carros

Grau de investimento: menores spreads e maiores prazos

Escala Nacional

brAAA S&P
Aa1.br Moody’s
AAA(bra) Fitch

brAA- S&P
AA- (bra) Fitch

BB+ Fitch
Ba2 Moody’s
BB+ S&P

Ba3 Moody´s
BB S&P

AA- (bra)
Fitch
brA+ S&P

AA- (bra) Fitch
A(bra) Fitch
brA+ S&P

Escala Global
B+ S&P

A Localiza capta recursos em melhores condições que os concorrentes.
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdTeleconferencia=adYgkUA80wvAxi8dZGILXg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Vantagens competitivas: aquisição de carros

Captação
de recursos

$

Aquisição
de carros

Número de carros comprados 2016

Aluguel de carros

Venda de
carros

Participação da Localiza nas vendas internas
de 7 grandes montadoras em 2016

92.671 *

45.114
26.709
9.122
Localiza

Movida

Unidas

Locamerica

4,7%

Os maiores volumes permitem a Localiza comprar carros com melhores condições
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdTeleconferencia=adYgkUA80wvAxi8dZGILXg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Vantagens competitivas: aluguel de carros
Captação
de recursos

$

Aquisição
de carros

Venda de
carros

Aluguel de carros

Distribuição no Brasil

# de cidades

# de agências

Marca

507
183
481
219

Localiza

Concorrentes

400

149

Localiza

Unidas

96

Movida

A Companhia está presente em 173 cidades em que as outras grandes redes não operam.
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdTeleconferencia=adYgkUA80wvAxi8dZGILXg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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Vantagens competitivas: venda de carros
Captação
de recursos

$

Aquisição
de carros

Venda direta ao consumidor final

Aluguel de carros

Frota adicional durante
picos de demanda

Venda de
carros

Grande database

Conhecimento do mercado de seminovos: preferência do consumidor, preços e valor residual

Pesquisa interna: Nível de satisfação de 62.6 (pesquisa feita após a compra)
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
One-time costs 3T17

O resultado do 3T17 foi impactado em R$8,8 milhões referentes aos custos e
despesas não-recorrentes já incorridos relacionados à aquisição da Hertz Brasil em
01/09/2017 e em R$12,7 milhões referentes à integração de 17 agências franqueadas
(one-time costs). Visando preservar a comparabilidade dos resultados ora
divulgados com os períodos anteriores, estamos apresentando os indicadores
(EBITDA, EBIT e Lucro Líquido) do 3T17 e 9M17 ajustados pelos one-time costs.

Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Destaques Financeiros 3T17
Receita líquida (R$ milhões)

1.563,4
188,5
476,5

1.123,2
163,5
366,8

332,3
252,1

21,5

3T16

3T17 Ajustado

898,4

592,9
3T16
Seminovos

EBITDA (R$ milhões)

3T17

RAC e Franchising

Gestão de frotas

EBIT (R$ milhões)

One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados

Lucro Líquido (R$ milhões)

263,9
187,8

3T16

21,5

3T17 Ajustado

One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados

139,5
103,9

16,3

3T16

3T17 Ajustado

One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil
e Franqueados após impostos

Fontes: Apresentação Institucional Localizahttp://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Aluguel de Carros
1.093,7

2012

1.163,5

2013

1.284,4

2014

Gestão de Frotas
535,7

2012

575,9

2013

571,9

2014

Receita líquida (R$ milhões)

1.258,0

2015

1.428,0
1.030,0

2016

9M16

1.273,6

9M17

362,5

472,6

3T16

3T17

163,5

188,5

3T16

3T17

Receita líquida (R$ milhões)
608,5

651,8

481,3

2015

2016

9M16

538,2

9M17

Crescimento de 30,4% na receita líquida do aluguel de carros e 15,3% em frotas no 3T17
1. Receita Líquida por Aluguel de Carros
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Receita líquida consolidada
R$ milhões

3.166,7
1.520,0

3.506,2
1.747,3

3.892,2

3.928,0

4.439,3

4.248,8

3.133,3
2.018,2

2.342,5
2.044,9

2.424,7
1.609,4

1.123,2
1.646,7

1.758,9

1.874,0

1.883,1

2.096,8

2012

2013

2014

2015

2016

Aluguel

1.563,4

1.523,9

1.824,1

592,9
530,3

898,4
665,0

9M16

9M17

3T16

3T17

Seminovos

Aumento de 39,2% na receita consolidada no 3T17

Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
EBITDA consolidado
R$ milhões

875,6

969,8

916,5

934,8

1.015,6

927,9

744,6

21,5

252,1

332,3
21,5

2012

2013

2014

2015

2016

9M16

One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados

9M17
Ajustado

3T16

3T17
Ajustado

Margem EBITDA:
Divisões

2012

2013

2014*

2015

2016

9M16

9M17

3T16

3T17

Aluguel de carros

40,9%

36,8%

38,7%

31,8%

32,3%

32,7%

34,2%**

31,9%

32,2%**

Gestão de frotas

66,4%

65,5%

60,0%

62,2%

64,5%

64,7%

62,7%

64,5%

63,4%

Aluguel Consolidado

49,3%

46,5%

45,3%

41,7%

42,3%

42,9%

42,6%**

42,1%

41,0%**

5,7%

6,0%

7,3%

5,5%

5,6%

6,2%

4,9%

6,6%

Seminovos

4,2%

(*) A partir de 2014 as despesas do overhead passaram a ser apropriadas também para o Seminovos
(**)Ajustado no 9M17 e 3T17

Aumento de 31,8% no EBITDA do 3T17
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
EBIT consolidado
R$ milhões

610,3

652,1

726,7

735,5

771,1
569,1

729,4
21,5

144,5
Efeito IPI

465,8
2012

2013

2014

2015

2016

9M16

One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados

9M17
Ajustado

187,8

263,9

3T16

3T17
Ajustado

21,5

Margem EBIT calculada sobre as receitas de aluguel:
Divisões

2012

2013

2014

2015

2016

9M16

9M17

3T16

3T17

Aluguel de carros

23,7%

32,8%

36,2%

34,3%

30,2%

31,0%

34,8%*

28,1%

34,4%*

Gestão de frotas

36,9%

45,1%

44,3%

48,9%

51,2%

50,8%

52,7%

51,4%

53,1%

Consolidado

28,3%

37,1%

38,8%

39,1%

36,8%

37,3%

40,0%*

35,4%

39,7%*

(*)Ajustado no 9M17 e 3T17

40,5% de crescimento do EBIT, com aumento nas margens de RAC e Gestão de Frotas
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Lucro líquido consolidado
R$ milhões

384,3

410,6

409,3

402,4

389,0

304,9

336,3

16,3

95,4
Efeito IPI

2012

139,5

103,9

240,9

16,3

2013

2014

2015

2016

9M16

9M17
Ajustado

One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados após impostos
Reconciliação EBITDA x lucro líquido
EBITDA Consolidado
Depreciação de carros
Depreciação adicional de carros– efeito IPI
Depreciação e amortização de outros imobilizados
EBIT

2012
875,6

2013

2014

916,5

2015

969,8

2016

934,8 1.015,6

(232,4) (229,0) (207,4) (163,6)
(144,5)
(32,9)
465,8

(35,4)

3T16 3T17* Var. R$ Var. %

927,9

183,3

24,6%

252,1 332,3

80,2 31,8%

(146,8) (170,2)
-

(23,4)
-

15,9%
-

(54,7) (58,2)
-

(3,5)
-

6,4%
-

(0,6)

6,3%

744,6

(38,2)

(28,7)

(28,3)

0,4

-1,4%

(9,6) (10,2)

569,1

729,4

160,3

28,2%

187,8 263,9

76,1 40,5%

735,5

771,1

(138,7) (110,6) (151,1) (202,7)

(243,5)

(170,8) (221,3)

(50,5)

29,6%

(53,7) (79,4)

(25,7) 47,9%

Imposto de renda e contribuição social

(135,3) (157,2) (165,0) (130,4)

(118,3)

(93,4) (119,1)

(25,7)

27,5%

(30,2) (45,0)

(14,8) 49,0%

Lucro líquido do período

726,7

(35,7)

(206,3)
-

9M17* Var. R$ Var. %

3T17
Ajustado

Despesas financeiras, líquidas
Imposto de renda e contribuição social – efeito IPI

652,1

(35,7)

9M16

3T16

49,1

-

-

-

-

-

-

-

-

240,9

384,3

410,6

402,4

409,3

304,9

389,0

84,1

27,6%

-

-

103,9 139,5

-

-

35,6 34,3%

(*)Ajustado no 9M17 e 3T17

Aumento de 34,3% no lucro do 3T17
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Investimento líquido

Aumento (redução) da frota *

(quantidade)

43.820

19.384
7.103

9.183

(273)

2.011
58.655 56.644

69.744

108.271

70.621 64.032 64.305

33.272

8.162

87.833

79.804

62.641

12.346
68.449

11.524

64.451

59.912

267

47.566
100.109

64.184

57.213
8.162

28.903

17.379

23.941
49.051

267
23.674

2012

2013
2014
Carros Comprados

2015
2016
9M16
9M17
3T16
3T17
*
Não
considera
os
carros
roubados
/ sinistrados.
Hertz Brasil
Carros Vendidos
Investimento líquido na frota (R$ milhões) 1.891,9
947,0

278,9

465,0

3.289,6

98,8
1.618,8

2.026,2
1.520,0

4.316,6

233,5

2.483,2

1.747,3

2.278,4
2.018,2

2.044,9

602,6
2.342,6 2.211,9

1.310,5

286,5

485,1

2.424,7
1.609,3 4.030,1

9,0
2.415,7

2.208,9
286,5

1.078,0
592,9

898,4
1.922,4

9,0
889,4

2012

2013
2014
2015
Compras (inclui acessórios)

2016
9M16
Receita líquida de venda

9M17

3T16

3T17

Hertz Brasil

108.271 carros comprados no 9M17, sendo 57.213 carros no 3T17, incluindo Hertz Brasil
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Frota de final de período
Quantidade

185.390
111.735

117.759

14.545

14.233

125.224

124.695

13.339

13.992

143.131

136.202

14.015

13.868

34.960

32.104

34.312

65.086

70.717

77.573

76.755

94.156

87.897

2012

2013

2014

2015

2016

9M16

Aluguel de carros

Gestão de frotas

44.655

+10.218

127.221

+39.324

34.437

32.809

33.948

13.514

9M17

Franchising

Aumento de 39.324 carros no RAC sem impactar a taxa de utilização

185.390 carros em 30/09/2017
Fontes: ABLA e Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==

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

25

MATERIAL PUBLICITÁRIO
Movimentação da dívida
R$ milhões

Investimento para
crescimento (1.034,5)

Aumento de R$1,1 bilhão na dívida líquida em função do crescimento da frota e aquisição da Hertz Brasil
Fontes: ABLA e Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO

Perfil da Dívida (principal)

Em 30/09/17

R$ milhões

Inclui 4ª emissão Localiza Fleet concluída em outubro de 2017

2.289,4
350,0
1.939,4

1.232,5
1.420,0
435,6

Caixa
Caixa

685,6

672,5

111,3
2017

500,0

2018
2019
2020
2021
2022
Pro-forma com 4ª emissão Localiza Fleet concluída em outubro/2017

500,0

1.050,0
350,0
700,0

2023

2024

Dívida - ratios
SALDOS EM FINAL DE PERÍODO

2012

Dívida líquida / Valor da frota

48%

Dívida líquida / EBITDA(*) ajustado em 2017

2013

2014

2015

2016

9M17

48%

40%

44%

45%

49%

1,4x

1,5x

1,4x

1,7x

2,1x

2,6x

Dívida líquida / Patrimônio líquido

0,9x

1,0x

0,8x

0,8x

0,9x

1,3x

EBITDA / Despesas financeiras líquidas

6,3x

8,3x

6,4x

4,6x

4,2x

4,2x

Posição de caixa em volume maior do que o necessário para arcar com as obrigações do perfil de dívida dos
próximos 3 anos
A Companhia apresenta sólidos ratios de dívida
Fontes: ABLA e Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
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CRI: Fluxograma
Localiza e Fleet
1
Contrato De
Locação

1

Localiza Rent a Car S.A. (“Localiza”), Localiza Fleet S.A.
(“Fleet”) e Rental Brasil assinaram, individualmente, um
Contrato de Locação

Rental Brasil cederá os recebíveis oriundos do Contrato de

Rental Brasil

2 Locação, representados pelas CCI, emitidas pela Rental
Contrato de
Cessão
e Garantias

2

Brasil, para Securitizadora, por meio da celebração de um

4

contrato de cessão

3

Securitizadora

A Securitizadora emitirá os CRI com lastro nos direitos
creditórios representados pelas CCI

Emissão
CRI

3

4

4 Fluxo de pagamentos

Investidores

Fontes: ABLA e Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Imóvel
Proprietário

Rental Brasil Adm. e Participações S/A (“Rental”)

Composição Societária

100% Localiza Rent a Car S/A

Endereço

Av. Bernardo Vasconcelos nº 377 – Bairro Cachoeirinha - Belo Horizonte - MG

Estrutura

58.771 m2 de área construída, com 26 andares

Objetivo

Alugar para empresas do Grupo Localiza (nova sede)

Início das Obras

01/09/2013

Financiamento

CCBI contratado junto ao Banco Itaú
Prazo : 07 anos (carência de 05 anos)
Data de contratação : 18/06/2014

Início da Ocupação

junho / 17

Fontes: ABLA e Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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Termos e Condições
Devedoras

Localiza Rent a Car S.A. e Localiza Fleet S.A.

Emissora do CRI

RB Capital Companhia de Securitização

Valor Mobiliário

CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários, da 169ª Série da 1ª Emissão da RB
Capital Companhia de Securitização

Lastro

Direitos creditórios imobiliários, representados integralmente pelas CCI,
decorrentes dos Contratos de Locação celebrados entre (i) a Localiza e a Cedente
e (ii) a Localiza Fleet e a Cedente, em 22 de setembro de 2017 (“Instrumento
Particular de Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais”)

Garantias

Hipoteca em 2º grau do Imóvel lastro da operação até junho de 2021 ou até o
encerramento do atual contrato de hipoteca, sendo posteriormente convertido em
hipoteca de 1º grau ou alienação fiduciária.

Coordenador Líder

Itaú BBA

Coordenador

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

Data de Emissão

21 de novembro 2017

Montante da Oferta

R$ 370 milhões
32
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Termos e Condições
Séries

Única

Quantidade de CRI

370.000 quantidades

Valor Nominal Unitário

R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão

Remuneração Teto do Bookbuilding

99% do CDI

Pagamento de Remuneração

Anual

Direito de Exigir o Resgate

Ao final do 7º (sétimo) ano contado da Data de Emissão, os Titulares de CRI terão
a opção de, individualmente e a seu exclusivo critério, exigir o resgate dos CRI por
eles detidos, conforme disposto na seção 2.2.3 do Prospecto

Prazos e Amortização

15 anos, com possibilidade de saída dos titulares dos CRI no 7º ano e amortização
anual

Regime de Colocação

Garantia firme de colocação

Rating Preliminar da Emissão

AAA(exp)sf(bra), atribuído pela Fitch

Covenants

Dívida Líquida / EBITDA ≤ 4,0x
EBITDA / Despesas Financeiras Líquidas ˃ 1,50x
33
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Termos e Condições
Repactuação

Não haverá

Agente Fiduciário

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, Rio de Janeiro –
RJ, CEP 22640-102, representada por Sra. Nathalia Machado Loureiro, Sra. Marcelle
Motta Santoro e Sr. Marco Aurélio Ferreira
Tel: (21) 3385-4565, correio eletrônico: operacional@pentagonotrustee.com.br, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38
Website: www.pentagonotrustee.com.br

Negociação

B3 – Brasil, Bolsa e Balcão – (segmento CETIP UTVM)

Destinação dos Recursos

Pagamento do Valor da Cessão, conforme definido no Contrato de Cessão

Resgate Antecipado

Permitido, a partir do 12º mês da emissão dos CRI, inclusive, mediante pagamento
de prêmio, conforme definido no Termo de Securitização da Oferta

Data de Início do Período de Reserva

27 de dezembro de 2017

Data estimada do Bookbuilding

1º de fevereiro de 2018

Data estimada da Liquidação

26/02/2017
34
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
FATORES DE RISCO
Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRI, os potenciais Investidores deverão considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como
as demais informações contidas no Prospecto Preliminar e em outros documentos da Oferta, devidamente assessorados por seus assessores jurídicos e/ou financeiros.
Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Emissora e dos demais participantes da presente Oferta podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos abaixo relacionados.
Caso qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos se concretize, os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais da Emissora, das Devedoras e da Cedente e a capacidade de adimplirem suas obrigações no âmbito da Oferta
poderão ser adversa e materialmente afetados.
O Prospecto Preliminar e este Material Publicitário contêm apenas uma descrição resumida dos termos e condições dos CRI e das obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Oferta.
Na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo, os CRI podem não ser pagos ou ser pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o Investidor. Os fatores de risco relacionados à Emissora, seus controladores, seus acionistas, suas
controladoras, seus investidores e ao seu ramo de atuação estão disponíveis em seu Formulário de Referência nos itens “4.1 Descrição dos Fatores de Risco” e “4.2 Descrição dos Principais Riscos de Mercado”, incorporados por referência
ao Prospecto.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO AMBIENTE MACROECONÔMICO

O Governo Federal exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como as condições políticas e econômicas
brasileiras, poderiam ou podem afetar adversamente as atividades da Emissora ou das Devedoras, e, portanto, o desempenho financeiro dos CRI
O Governo Federal intervém com frequência na economia brasileira e, ocasionalmente, faz mudanças significativas nas políticas, normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias e
regulamentos. As medidas do Governo Federal para controlar a inflação e implementar outras políticas e regulamentos já envolveram, entre outras medidas, controles de preço e de
salário, aumentos ou diminuição nas taxas de juros, mudanças nas políticas fiscais, desvalorizações de moeda, controles cambiais e restrições a remessa para o exterior (como os que
foram impostos em 1989 e no início de 1990), limites sobre importações, racionamento de energia e aumento no preço de combustíveis, alterações de alíquotas e da legislação
tributária, entre outras medidas. Não temos controle sobre quais medidas ou políticas o Governo Federal poderá adotar no futuro, e não podemos prevê-las. Os negócios, a situação
financeira, os resultados e o fluxo de caixa da Emissora ou das Devedoras e podem ser adversamente afetados por mudanças nas políticas ou regulamentação que envolvem ou afetam
certos fatores, tais como:
•
•
•
•
•
•

* instabilidade econômica e social;
* instabilidade da moeda brasileira;
* inflação;
* eventos diplomáticos adversos;
* expansão ou contração da economia brasileira, de acordo com as taxas de crescimento do PIB; e
* outros acontecimentos políticos, diplomáticos, 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 brasileiro de valores mobiliários e dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras.
Sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar as atividades e os resultados da Emissora ou das Devedoras, podendo
inclusive afetar adversamente o desempenho financeiro e/ou a negociação dos CRI.
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FATORES DE RISCO
A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação podem contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil, podendo prejudicar as atividades da
Emissora ou das Devedoras, e, portanto, o desempenho financeiro e/ou a negociação dos CRI
No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. A inflação e algumas medidas tomadas pelo Governo Federal no intuito de controlá-la, combinada com a especulação
sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas, tiveram efeito negativo significativo sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil e para
o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro.
De modo a controlar a inflação e exercer influência sobre outros aspectos da economia, o Governo Federal vem aumentando as taxas de juros e intervindo no mercado de câmbio e agindo para
ajustar ou fixar o valor do Real, sendo que essas medidas poderão desencadear um efeito material desfavorável sobre a economia brasileira, a Emissora e as Devedoras, 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, condição financeira e resultados da Emissora e das Devedoras.
A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como os negócios da Emissora e das Devedoras, resultando e m impacto negativo no desempenho financeiro e no preço
de mercado dos CRI
Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido desvalorizações recorrentes com relação ao Dólar e outras moedas fortes ao longo das últimas quatro décadas. Durante todo
esse período, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante
as quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo. De tempos em tempos, houve flutuações
significativas da taxa de câmbio entre o Real e o Dólar e outras moedas. Não se pode garantir que o Real não sofrerá depreciação ou não será desvalorizado em relação ao Dólar novamente e
frente a outras moedas. Não se pode assegurar que a desvalorização ou a valorização do Real frente ao Dólar e outras moedas não terá um efeito adverso nas atividades da Emissora ou das
Devedoras. As depreciações do Real frente ao dólar também podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez das Devedoras e,
consequentemente, impactar de forma negativa sua capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, a capacidade da Emissora de pagamento dos CRI.
Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários
brasileiros, inclusive da negociação dos CRI, e causar um impacto negativo nos resultados e condições financeira da Emissora ou das Devedoras
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 CRI. Crises em outros países de economia emergente, incluindo os da América Latina, têm afetado
adversamente a disponibilidade e os outros custos 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 a qualidade de crédito dos potenciais tomadoras de recursos através da emissão de CRI e ainda reduzir o interesse dos investidores nos
valores mobiliários das companhias brasileiras, o que poderia prejudicar o preço de mercado dos CRI.
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Efeitos da retração no nível da atividade econômica podem afetar adversamente a capacidade das Devedoras de realizar o pagamento dos Créditos Imobiliários, afetando, por
consequência, a capacidade da Emissora de realizar os pagamentos dos CRI
As operações de financiamento imobiliário apresentam historicamente uma correlação direta com o desempenho da economia nacional. Se ocorrer uma retração no nível de atividade da
economia brasileira, ocasionada seja por crises internas ou crises externas, pode acarretar elevação no patamar de inadimplemento de pessoas físicas e jurídicas, incluindo as Devedoras e,
consequentemente, a sua capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e demais valores devidos, conforme previsto no Termo de Securitização.
Uma eventual redução do volume de investimentos 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.
Alterações na política monetária e nas taxas de juros podem prejudicar os negócios das Devedoras e sua capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários, afetando, por consequência, a
capacidade da Emissora de realizar os pagamentos dos CRI
O Governo Federal, por meio do COPOM, estabelece as diretrizes da política monetária e define a taxa de juros brasileira. A política monetária brasileira possui como função controlar a oferta
de moeda no país e as taxas de juros de curto prazo, sendo, muitas vezes, influenciada por fatores externos ao controle do Governo Federal, tais como os movimentos dos mercados de capitais
internacionais e as políticas monetárias dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos. Historicamente, a política monetária brasileira tem sido instável, havendo grande variação
nas taxas definidas.
Em caso de novas elevações das taxas de juros ou não redução, a economia poderá agravar a recessão, já que, com a alta das taxas de juros básicas, o custo do capital se eleva e os investimentos
se retraem, o que pode causar aumento da recessão, afetando adversamente a produção de bens no Brasil, o consumo, a quantidade de empregos, a renda dos trabalhadores e, consequentemente,
os negócios das Devedoras e sua capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, a capacidade da Emissora de pagamento dos CRI.
Além disso, em caso de redução das taxas de juros, poderá ocorrer elevação da inflação, reduzindo os investimentos em estoque de capital e a taxa de crescimento da economia, bem como
trazendo efeitos adversos ao país, podendo, inclusive, afetar as atividades das Devedoras e sua capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, a capacidade da
Emissora de pagamento dos CRI.
Redução de investimentos estrangeiros no Brasil pode impactar negativamente a Emissora e as Devedoras
Uma redução ainda maior do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter impacto no balanço de pagamentos, o que pode 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 as atuais desacelerações das economias europeias, americana e chinesa 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, incluindo a Garantidora as Devedoras, gerando impacto negativo nas mesmas, o
que poderá acarretar em dificuldades de pagamento dos Créditos Imobiliários e dos CRI, respectivamente.
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A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios das Devedoras, seus resultados e operações
A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios das Devedoras, seus respectivos resultados e operações. O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente, e continua
influenciando o desempenho da economia do país. A crise política afetou e continuará afetando a confiança dos investidores e a população em geral, o que resultou na desaceleração da
economia e aumento da volatilidade dos títulos emitidos por empresas brasileiras.
O país passou recentemente pelo processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. O novo governo tem enfrentado o desafio de reverter a crise política econômica do país, além
de aprovar as reformas sociais necessárias a um ambiente econômico mais estável. A incapacidade do governo do Presidente Michel Temer em reverter a crise política e econômica do país, e de
aprovar as reformas sociais, pode produzir efeitos sobre a economia brasileira e poderá ter um efeito adverso sobre os resultados operacionais e a condição financeira das Devedoras.
Existem algumas investigações atualmente em curso, tais como a “Operação Lava Jato” e a “Operação Zelotes”, cujos resultados podem afetar negativamente o crescimento da economia
brasileira e podem ter um efeito negativo nos negócios das Devedoras. Os mercados brasileiros vêm registrando uma maior volatilidade devido às incertezas decorrentes de tais investigações
conduzidas pela Polícia Federal, pela Procuradoria Geral da República e outras autoridades. A “Operação Lava Jato”, por exemplo, investiga o pagamento de propinas a altos funcionários de
grandes empresas estatais a políticos, em troca de contratos concedidos pelo governo e por empresas estatais nos setores de infraestrutura, petróleo, gás e energia, dentre outros. Os lucros dessas
propinas supostamente financiaram as campanhas políticas de partidos políticos, bem como serviram para enriquecer pessoalmente os beneficiários do esquema. Como resultado da “Operação
Lava Jato” em curso, uma série de políticos e executivos de diferentes companhias privadas e estatais no Brasil estão sendo investigados e, em determinados casos, foram desligados de suas
funções ou foram presos. Por sua vez, a “Operação Zelotes” investiga pagamentos indevidos, que teriam sido realizados por companhias brasileiras, a oficiais do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”). Tais pagamentos tinham como objetivo induzir os oficiais a reduzirem ou eximirem multas relativas ao descumprimento de legislação tributária aplicadas pela
secretaria da receita federal, que estariam sob análise do CARF.
As investigações ainda não foram concluídas e já tiveram um impacto negativo sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, e sobre a percepção geral do mercado da economia
brasileira. Não podemos prever se as investigações e seus resultados irão refletir em uma maior instabilidade política e econômica ou se novas acusações contra funcionários do governo e de
empresas estatais ou privadas vão surgir no futuro no âmbito destas investigações ou de outras. Além disso, não podemos prever o resultado de tais investigações (atuais e futuras), nem o seu
efeito sobre a economia brasileira. As investigações atuais e futuras e seus resultados podem afetar adversamente os negócios, condição financeira e resultados operacionais das Devedoras e,
portanto, sua capacidade de pagar os Créditos Imobiliários e, consequentemente, a capacidade da Emissora de pagamento dos CRI.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Recente desenvolvimento da securitização imobiliária pode gerar riscos judiciais aos Investidores dos CRI
A securitização de créditos imobiliários é uma operação recente no mercado de capitais brasileiro. A Lei nº 9.514/97, que criou os certificados de recebíveis imobiliários, foi editada em 1997.
Além disso, a securitização é uma operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Emissora e das
Devedoras.
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Dessa forma, por se tratar de um mercado recente no Brasil, com aproximadamente 19 anos de existência no País, o mercado 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, proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos Investidores. Ademais, em situações adversas envolvendo os CRI, poderá haver perdas por parte dos Titulares de CRI em
razão do dispêndio de tempo e recursos para execução judicial desses direitos.
Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode acarretar perdas por parte dos Investidores dos CRI
Toda a 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. 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 adversas poderá haver perdas por parte dos Titulares dos CRI em razão do dispêndio de tempo e recursos para execução judicial desses direitos.
A interpretação da Medida Provisória nº 2.158-35
A Medida Provisória nº 2.158-35, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou
jurídica não produzem efeitos 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, ela prevê que “desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida,
inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação”.
Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes, inclusive as Garantias, ainda que objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores
fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da
Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os
detentores destes créditos com os Titulares dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos
Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.
A Emissora é dependente de manutenção de seu registro como companhia aberta
A Emissora tem por objeto atuar como securitizadora de créditos imobiliários por meio da emissão de certificados de recebíveis imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514/97. Para tanto, depende
da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação às
companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as suas emissões de certificados de recebíveis imobiliários, incluindo a emissão dos CRI.
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Os Créditos Imobiliários constituirão Patrimônio Separado, de modo que o atraso ou a falta do recebimento destes pela Emissora, assim como a insolvência da Emissora, poderá afetar
negativamente a capacidade de pagamento das obrigações decorrentes dos CRI
A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e securitização de créditos imobiliários por meio da emissão de certificados de
recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são administrados separadamente. O Patrimônio Separado tem como única fonte de recursos os Créditos Imobiliários. Desta forma, qualquer atraso ou
falta de recebimento destes pela Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos CRI.
Na hipótese da Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir temporariamente a administração do Patrimônio Separado. Em assembleia, os Titulares dos CRI poderão
deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, que poderá ser insuficiente para quitar as obrigações da Emissora perante os titulares
dos CRI.
Os eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora, podem afetar a capacidade da Emissora de pagamento das obrigações decorrentes dos CRI
Ao longo do prazo de duração dos CRI, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais contingências da Emissora, em
especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos Imobiliários, principalmente em razão da falta de jurisprudência em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de
patrimônio.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À EMISSORA
Crescimento da Emissora e seu capital
O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas futuras exigências operacionais e manutenção do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fontes de
financiamento externas. Não se pode assegurar que haverá disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condições desta captação poderiam afetar o
desempenho da Emissora.
Os incentivos fiscais para aquisição de CRIs

Mais recentemente, especificamente a partir de 2009, parcela relevante da receita da Emissora advém da venda de Certificados de Recebíveis Imobiliários à pessoas físicas, que são atraídos, em
grande parte, pela isenção de Imposto de Renda concedida pela Lei 12.024/2009, que pode sofrer alterações. Caso tal incentivo viesse a deixar de existir, a demanda de pessoas físicas por CRIs
provavelmente diminuiria, ou estas passariam a exigir uma remuneração superior, de forma que o ganho advindo da receita de intermediação nas operações com tal público de investidores
poderia ser reduzido.
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A importância de uma equipe qualificada
A perda de membros daequipe operacional da Emissora e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado, pode ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e
resultados operacionais da Emissora. Os ganhos da Emissora provem basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe especializada, para originação, estruturação,
distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico, operacional e mercadológico dos produtos da Emissora. Assim, a eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade
de atrair novos talentos poderia afetar a capacidade de geração de resultado da Emissora.
Registro da CVM

A Emissora atua no mercado como Cia. Securitizadora de Créditos Imobiliários, nos termos da Lei 9.514/97, e sua atuação depende do registro de companhia aberta junto à CVM. Caso a
Emissora venha a não atender os requisitos exigidos pelo órgão, em relação à companhia aberta, sua autorização poderia ser suspensa ou até mesmo cancelada, o que comprometeria sua atuação
no mercado de securitização imobiliária.
Risco relacionado ao controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle da Emissora
Atualmente, a Emissora é controlada diretamente pela empresa RB Capital Empreendimentos S.A., que por sua vez é controlada pelo Grupo Orix, por meio de sua subsidiária ORIX Brasil
Investimentos e Participações Ltda., que tem os poderes para eleger os membros do Conselho de Administração, dentre outros atos, que podem afetar o desempenho da Emissora e sua política
de distribuição de rendimentos. Desta forma, o interesse do acionista controlador, ou de seus eventuais sucessores, pode vir a afetar a Emissora e suas atividades.

Risco relacionado a fornecedores da Emissora
A Emissora contrata prestadores de serviços independentes para execução de diversas atividades, tais como assessores jurídicos, agente fiduciário, servicer, auditoria de créditos, agência
classificadora de risco, banco escriturador, dentre outros. Em relação a tais contratações, caso: (a) ocorra alteração relevante da tabela de preços; e/ou (b) tais fornecedores passem por
dificuldades administrativas e/ou financeiras que possam levá‐los à recuperação judicial ou falência, tais situações podem representar riscos à Emissora, na medida em que a substituição de tais
prestadores de serviços pode não ser imediata, demandando tempo para análise, negociação e contratação de novos prestadores de serviços.
Riscos relacionados aos setores da economia nos quais a Emissora atue
Inflação
No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários momentos de instabilidade no processo de controle inflacionário. As medidas governamentais promovidas
para combater a inflação geraram efeitos adversos sobre a economia do país, que envolveram controle de salários e preços, desvalorização da moeda, limites de importações, alterações bruscas e
relevantes nas taxas de juros da economia, entre outras.
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Em 1994, foi implementado o plano de estabilização (Real) que teve sucesso na redução da inflação. Desde então, no entanto, por diversas razões, (crises nos mercados financeiros
internacionais, mudanças da política cambial, eleições presidenciais, etc.) ocorreram novos “repiques" inflacionários.
A aceleração da inflação contribuiu para um aumento das taxas de juros, comprometendo também o crescimento econômico, causando, inclusive, recessão no país e a elevação dos níveis de
desemprego, o que pode aumentar a taxa de inadimplência, afetando os CRIs.
Política Monetária

As taxas de juros constituem um dos principais instrumentos de manutenção da política monetária do Governo Federal. Historicamente, esta política apresenta instabilidade, refletida na grande
variação das taxas praticadas. A política monetária age diretamente sobre o controle de oferta de moeda no País, e muitas vezes é influenciada por fatores externos ao controle do Governo
Federal, tais como os movimentos do mercado de capitais internacional e as políticas monetárias dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos.
Em caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderia entrar em recessão, uma vez que com a alta das taxas de juros básicas, o custo do capital aumentaria, os investimentos
iriam se retrair e assim, via de regra, o desemprego, e consequentemente os índices de inadimplência aumentariam.
Da mesma forma, uma política monetária mais restritiva que implique no aumento da taxa de juros reais de longo prazo afeta diretamente o mercado de securitização e, em geral, o mercado de
capitais, dado que os investidores têm a opção de alocação de seus recursos em títulos do governo que possuem alta liquidez e baixo risco de crédito dado a característica de “risk‐free” de tais
papéis, o que desestimula os mesmos investidores a alocar parcela de seus portfólios em valores mobiliários de crédito privado, como os CRIs.
Ambiente Macroeconômico Internacional
O valor dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras no mercado é influenciado pela percepção do investidor estrangeiro do risco da economia do Brasil e de outros
países emergentes. A deterioração desta percepção pode ter um efeito negativo na economia nacional. Acontecimentos infaustos na economia e as condições de mercado em outros emergentes,
especialmente da América Latina, podem influenciar o mercado em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. As reações dos investidores aos acontecimentos nestes outros
países podem também ter um efeito adverso no valor de mercado de títulos e valores mobiliários nacional.
Além disso, como efeito colateral da globalização, não apenas os problemas com países emergentes afetam o desempenho econômico e financeiro do país, como também o da economia de
países desenvolvidos, como os EUA e países da União Europeia (EU), e interferem de forma considerável no mercado brasileiro. Assim, em decorrência dos problemas econômicos de vários
países que vêm afetando mercados emergentes em anos recentes (como por exemplo, a crise imobiliária nos EUA em 2008, e a crise fiscal de países membros da União Europeia), os
investidores estão mais cautelosos e prudentes ao examinar seus investimentos, o que naturalmente causa retração de investimentos.
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Estas crises podem produzir uma evasão de dólares norte‐americanos do Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos para captação de recursos, tanto em
âmbito nacional quanto no exterior, o que dificultaria o acesso ao mercado de capitais internacional. Assim, vale ressaltar que a liquidez dos CRIs emitidos pela Securitizadora pode ser afetada
por crises nos mercados internacionais, dado que isso pode gerar um movimento de aversão a risco, fazendo com os que investidores busquem alternativas mais liquidas e de curto prazo para a
alocação de seus recursos quando do advento de uma crise financeira internacional.
À regulação dos setores em que a Emissora atue
Regulamentação do mercado de CRIs

A atividade que a Emissora desenvolve está sujeita a regulamentação da CVM no que tange a ofertas públicas de Certificados de Recebíveis Imobiliários. Eventuais alterações na
regulamentação em vigor poderiam acarretar um aumento de custo nas operações de securitização e consequentemente limitar o crescimento e/ou reduzir a competitividade dos produtos da
Emissora.
Decisões judiciais sobre a Medida Provisória nº 2.158‐35 podem comprometer o regime fiduciário sobre as séries de CRl emitidas
A Medida Provisória nº 2.158‐35, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 76, estabelece que "as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa
física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos." Em seu
parágrafo único, prevê que desta forma “permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os
que tenham sido objeto de separação ou afetação”.
Caso prevaleça o entendimento previsto no dispositivo supra, os credores de débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista que a Emissora poderia vir a ter, estes poderiam concorrer
com os titulares dos CRIs, sobre o produto de realização dos créditos imobiliários. Nesta hipótese, há a possibilidade de que os créditos imobiliários não venham a ser suficientes para o
pagamento integral dos CRls, após o pagamento das obrigações da Emissora.
Atuação Negligente e Insuficiência de Patrimônio da Emissora
Nos termos do artigo 9º da Lei n.º 9.514, foi instituído regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, a fim de lastrear a emissão dos CRI, com a consequente constituição do Patrimônio
Separado. O patrimônio próprio da Emissora não será responsável pelos pagamentos devidos aos titulares de CRI, exceto na hipótese de descumprimento, pela Emissora, de disposição legal ou
regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do Patrimônio Separado, conforme o parágrafo único do artigo 12, da Lei 9.514. Nestas
circunstâncias, a Emissora será responsável pelas perdas ocasionadas aos titulares de CRI, sendo que não há qualquer garantia de que a Emissora terá patrimônio suficiente para quitar suas
obrigações perante os Titulares de CRI, o que poderá ocasionar perdas aos Titulares de CRI. O patrimônio líquido da Emissora, de R$16.404.802,70 (dezesseis milhões, quatrocentos e quatro
mil, oitocentos e dois reais e setenta centavos), em 30 de junho de 2017, é inferior ao Valor Total da Oferta, e não há garantias de que a Emissora disporá de recursos ou bens suficientes para
efetuar pagamentos decorrentes da responsabilidade acima indicada, conforme previsto no artigo 12, da Lei 9.514.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
A inadimplência dos Créditos Imobiliários afetará de forma materialmente adversa a capacidade da Emissora de suportar as obrigações decorrentes dos CRI
A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da emissão de CRI depende do pagamento, pelas Devedoras, dos Créditos Imobiliários. A eventual inadimplência
das Devedoras das obrigações representadas pelos Créditos Imobiliários afetará materialmente a capacidade de pagamento dos CRI.
O Patrimônio Separado, constituído em favor dos Titulares dos CRI, não conta com qualquer garantia ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares
dos CRI dos montantes devidos dependerá do adimplemento dos Créditos Imobiliários em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRI.
Neste sentido, a ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira das Devedoras poderá afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de suportar as suas
obrigações estabelecidas no Termo de Securitização.
Riscos Relacionados às Garantias dos Créditos Imobiliários
Os Créditos Imobiliários são garantidos pelas Garantias.
Caso ocorra o inadimplemento de qualquer Obrigação Garantida, os titulares do CRI dependerão do processo de excussão das Garantias, judicial ou extrajudicialmente, o qual pode ser
demorado e cujo sucesso está sujeito a diversos fatores que estão fora do controle da Emissora. Dessa forma, não há como garantir que os titulares dos CRI receberão a totalidade ou mesmo
parte dos seus créditos. Além disso, a Hipoteca de 2º Grau é outorgada à Emissora em segundo grau, ou seja, o credor da hipoteca de primeiro grau atualmente existente sobre o Imóvel tem a
preferência no recebimento de todos os recursos que eventualmente sejam obtidos com excussão da hipoteca até que seja integralmente quitada a dívida da Cedente com o referido credor.
Riscos decorrentes da ausência de critérios adotados para a concessão do crédito
A Cedente é sociedade controlada pelas Devedoras e, portanto, não foi realizada uma análise por uma parte independente para concessão de crédito para as Devedoras. O pagamento dos
Créditos Imobiliários está sujeito aos riscos normalmente associados à análise de risco e capacidade de pagamento das Devedoras, bem como à eficácia e suficiência das Garantias. Os recursos
decorrentes da excussão das Garantias podem, por ocasião de sua excussão, não ser suficientes para satisfazer a integralidade das dívidas constantes dos instrumentos que lastreiam os CRI.
Portanto, a inadimplência das Devedoras pode ter um efeito material adverso no pagamento dos CRI.
Risco de Concentração e efeitos adversos na Remuneração e Amortização dos CRI
Os Créditos Imobiliários são devidos, em sua totalidade, pelas Devedoras. Nesse sentido, o risco de crédito do lastro dos CRI está concentrado nas Devedoras, sendo que todos os fatores de
risco aplicáveis a elas, a seu setor de atuação e ao contexto macro e microeconômico em que elas estão inseridas são potencialmente capazes de influenciar adversamente a capacidade de
pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, a amortização e a remuneração dos CRI.
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Uma vez que os pagamentos de Remuneração e Amortização dependem do pagamento integral e tempestivo, pelas Devedoras, dos valores devidos no âmbito dos Contratos de Locação, os
riscos a que as Devedoras estão sujeitas podem afetar adversamente a capacidade de adimplemento das Devedoras na medida em que afete suas atividades, operações e situação econômicofinanceira, as quais, em decorrência de fatores internos e/ou externos, poderão afetar o fluxo de pagamentos dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, dos CRI.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRI E À OFERTA
Baixa liquidez dos CRI no mercado secundário
Atualmente, o mercado secundário para a negociação de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez 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 estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o Investidor que adquirir os
CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da emissão.
Risco de Concentração dos Créditos Imobiliários
Os Créditos Imobiliários que lastreiam a presente Emissão são devidos 100% pelas Devedoras, podendo, em alguns casos, serem objeto de vencimento antecipado. Caso as Devedoras não
tenham condições de pagar os Créditos Imobiliários, conforme prazos e condições estabelecidas nos Contratos de Locação e no Contrato de Cessão, os Titulares dos CRI poderão vir a ser
afetados.
Risco de liquidez dos Créditos Imobiliários
A Emissora poderá passar por um período de falta de liquidez na hipótese de descasamento entre o recebimento dos Créditos Imobiliários em relação aos pagamentos derivados dos CRI, o que
pode impactar na rentabilidade final dos investidores.
Risco de crédito
A Emissora está exposta ao risco de crédito das Devedoras decorrente do não recebimento dos Créditos Imobiliários que lastreiam os CRI. Essa impontualidade, se reiterada poderá importar a
insolvência do Patrimônio Separado dos CRI.
Risco da situação patrimonial e financeira da Localiza
Uma vez que a Localiza pode vir a ser obrigada a realizar a Recompra Compulsória ou o pagamento da Multa Indenizatória, tendo em vista a fiança a ser prestada pela Localiza no Contrato de
Cessão, os Titulares dos CRI estão sujeitos ao risco de crédito da Localiza. Nesses casos os Titulares de CRI poderão perder total ou parcialmente seu investimento realizado nos CRI caso a
Localiza não tenha recursos suficientes para honrar com o pagamento da (i) da Multa Indenizatória; e (ii) do Valor de Recompra Compulsória, conforme anteriormente indicado.
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Risco de Excussão da Hipoteca Existente no Imóvel
Além da Hipoteca de 2º Grau, existe uma hipoteca de 1º (primeiro) grau sobre o Imóvel objeto dos Contratos de Locação, constituída em favor do Itaú Unibanco S.A., instituição financeira, com
sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 12º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-12, nos termos da “Escritura de Constituição de Garantia Real Hipotecária”, lavrada no 9º
Ofício de Notas de Belo Horizonte, no livro nº. 2110, às fls. 10 a 13, datada de 08 de maio de 2015. Desse modo, havendo a excussão da hipoteca de 1º (primeiro) grau, a lei estabelece o privilégio
dos credores anteriores sobre os credores posteriores. Considerando a existência desse ônus, o Código Civil Brasileiro impossibilita o credor da Hipoteca de 2º Grau de executar a garantia antes do
vencimento da hipoteca de 1º (primeiro) grau referida acima. Em outras palavras, a exigibilidade da hipoteca a ser constituída para garantia dos pagamentos devidos aos titulares do CRI somente
ocorrerá após o vencimento do crédito garantido pela hipoteca constituída em favor do Itaú Unibanco S.A, limitando-se aos valores que restarem após a satisfação das obrigações garantidas pela
hipoteca de 1º (primeiro) grau.
Risco de Não Constituição da Hipoteca de 2º Grau
A constituição da Hipoteca de 2º Grau, mediante registro no competente Registro de Imóveis, não é condição para a liquidação financeira dos CRI. Sendo assim, como a subscrição e
integralização dos CRI ocorrerá sem que tenha ocorrido o registro da referida garantia de acordo com o previsto na legislação aplicável para sua constituição, os Titulares de CRI assumirão o risco
de que eventual excussão dessa garantia seja prejudicada pela ausência de tal registro.
Risco de a Escritura de Hipoteca Não ser Devidamente Registrada
A hipoteca, assim como os demais direitos reais, só produz efeitos após o devido registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. Assim, caso a Escritura de Hipoteca não seja
registrada, os credores titulares do CRI só terão direitos obrigacionais de crédito perante a Cedente, não tendo, portanto, direito real sobre o Imóvel como garantia da dívida.
Adicionalmente, caso a Escritura de Hipoteca não seja registrada dentro dos prazos estabelecidos na Escritura de Hipoteca, a Cedente deverá recomprar os Créditos Imobiliários, no prazo de 15
(quinze) Dias Úteis contados de notificação nesse sentido da Emissora, sob pena de dar ensejo a um Evento de Recompra Compulsória Não-Automática dos Créditos Imobiliários, e,
potencialmente, a decretação do vencimento antecipado dos CRI. Tais eventos reduzirão o horizonte de investimento dos investidores no CRI, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do
capital investido pelos investidores à mesma taxa estabelecida para os CRI.
Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade
As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos Investidores decorrem direta ou indiretamente dos pagamentos dos Créditos Imobiliários. Os recebimentos de tais pagamentos ou
liquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI. Após o
recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários, caso o valor recebido não
seja suficiente para saldar os CRI, a Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos Investidores.
Liquidação do Patrimônio Separado
Caso seja verificada a ocorrência de qualquer dos eventos de liquidação do Patrimônio Separado previstos no Termo de Securitização, o Agente Fiduciário deverá assumir imediata e
temporariamente a administração do Patrimônio Separado e os Titulares dos CRI deverão decidir, em Assembleia de Titulares de CRI convocada especificamente para este fim, sobre a liquidação
do Patrimônio Separado ou sobre a nova administração do Patrimônio Separado, nos termos do Termo de Securitização.
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Na hipótese dos Titulares de CRI optarem pela liquidação do Patrimônio Separado, os recursos existentes poderão ser insuficientes para quitar as obrigações da Emissora perante os Titulares
dos CRI.
Quórum de deliberação nas Assembleias de Titulares de CRI
Exceto se de outra forma estabelecido no Termo de Securititzação, todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta
por cento) mais um dos CRI em Circulação que estiverem presentes na assembleia, desde que estes representem, no mínimo, 15% (quinze por cento) da totalidade dos titulares dos CRI em
Circulação, sendo admitida a constituição de mandatários, titular dos CRI ou não ou conforme quórum previsto na regulamentação em vigor na data da assembleia.

Deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação das Assembleias Gerais de Titulares de CRI os votos em branco ou as abstenções.
As propostas de alterações e renúncias relativas (i) às Datas de Pagamento de Remuneração e da Amortização de Principal dos CRI; (ii) à Remuneração e à Amortização de Principal dos CRI;
(iii) ao prazo de vencimento dos CRI; (iv) aos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; (v) aos Contratos de Locação que possam impactar negativamente os direitos dos Titulares de
CRI; (vi) aos Eventos de Recompra Compulsória, ao Direito de Exigir a Recompra e aos Eventos de Multa Indenizatória; e/ou (vii) aos quóruns de deliberação das Assembleias de Titulares de
CRI, deverão ser aprovadas seja em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por titulares de CRI que representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos CRI em
Circulação.
As propostas de perdão temporário (waiver) deverão ser aprovadas em primeira convocação por deliberação de 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação que estiverem
presentes na assembleia ou em segunda chamada por deliberação de 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação que estiverem presentes na assembleia, desde que representem,
no mínimo 20% (vinte por cento) da totalidade dos Titulares de CRI em Circulação ou conforme quórum previsto na regulamentação em vigor na data da assembleia, observado o estabelecido
na Cláusula 5.2.2 do Termo de Securitização.
O Termo de Securitização não prevê mecanismos de venda compulsória ou outros direitos relativos ao Titular de CRI dissidente que não concorde com as deliberações aprovadas segundo os
quóruns previstos no Termo de Securitização. Diante desse cenário, o titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que tenha votado em sentido
contrário.
Eventual Rebaixamento na Classificação de Risco dos CRI poderá acarretar a redução de liquidez dos CRI para negociação no mercado secundário
Na realização de uma classificação de risco (rating), determinados fatores relativos às Devedoras e à Cedente são considerados, tais como sua situação financeira, sua administração e seu
desempenho. São estudadas, também, as características dos CRI, assim como as obrigações assumidas pelas Devedoras e pela Cedente, os direitos a elas atribuídos em contratos e os fatores
político-econômicos que podem afetar os aspectos operacionais e econômico-financeiros das Devedoras e da Cedente. Dessa forma, as avaliações representam uma opinião quanto às condições
das Devedoras e da Cedente de honrar seus compromissos financeiros, incluindo a obrigação de pagar principal e juros dos CRI no prazo estipulado. Eventual rebaixamento na classificação de
risco dos CRI durante sua vigência, poderá afetar negativamente o preço desses valores mobiliários e sua negociação no mercado secundário.
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Adicionalmente, na ocorrência de eventual rebaixamento na classificação de risco dos CRI, as Devedoras e/ou as Cedentes poderão encontrar dificuldades de captação por meio de outras
emissões de títulos e valores mobiliários, o que poderá, consequentemente, ter um impacto negativo relevante nos resultados e nas operações das Devedoras e/ou Cedente e na sua capacidade de
honrar as obrigações decorrentes dos CRI.
Além disso, alguns dos principais investidores que compram valores mobiliários por meio de ofertas públicas no Brasil estão sujeitos a regulamentações específicas que limitam seus
investimentos em valores mobiliários a determinadas classificações de risco. Assim, o rebaixamento na classificação de risco dos CRI pode fazer com que esses investidores alienem seus CRI
no mercado secundário, podendo vir a afetar adversamente o preço desses CRI e sua negociação no mercado secundário.
Não contratação de auditores independentes para emissão de carta conforto no âmbito da Oferta.
O Código ANBIMA prevê a necessidade de manifestação escrita por parte dos auditores independentes acerca da consistência das informações financeiras constantes do Prospecto.

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 das Devedoras, conforme o caso, não se manifestaram sobre a consistência das informações financeiras da Emissora e das Devedoras constantes do Prospecto Preliminar.
Os CRI não asseguram a seus titulares quaisquer direitos sobre o Empreendimento
Os CRI não asseguram a seus titulares qualquer direito sobre o Empreendimento, nem mesmo o direito de retê-lo, em caso de qualquer inadimplemento das obrigações decorrentes dos CRI por
parte da Emissora ou dos Créditos Imobiliários por parte das Devedoras.
Legislação Tributária aplicável aos certificados de recebíveis imobiliários
A criação ou majoração de tributos, nova interpretação ou, ainda, alteração de interpretação hoje preponderante no mercado, que venha a causar a necessidade de recolhimento de valores
adicionais de tributos pela Emissora ou pelos Investidores, inclusive relacionados a fatos passados, podem impactar adversamente a rentabilidade final dos Investidores nos CRI, uma vez que
não há previsão de que as Devedoras arcarão com tais impactos. Neste sentido, qualquer criação ou majoração de tributos, como por exemplo, eventual retorno da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira – CPMF (que vigorou até 1º de janeiro de 2008 à alíquota de 0,38%) ou a criação de qualquer outro tributo incidente sobre movimentação ou transmissão de valores e
de créditos e direitos de natureza financeira poderá impactar negativamente a expectativa de rendimento dos Investidores cada uma das movimentações financeiras abrangidas pelo fluxo da
estrutura de securitização e os valores de amortização, remuneração ou resgate dos CRI.
A participação de Investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação da taxa de remuneração final dos
CRI e poderá resultar na redução da liquidez dos CRI
A remuneração dos CRI será definida após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da regulamentação em vigor, serão aceitas no Procedimento de Bookbuilding intenções
de investimento de investidores considerados Pessoas Vinculadas, o que poderá impactar adversamente a formação da taxa de remuneração final dos CRI e poderá promover a redução da
liquidez esperada dos CRI no mercado secundário.
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A participação de Investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas na Oferta poderá afetar a liquidez dos CRI no mercado secundário
Conforme previsto no item “2.3.7 Regime e Prazo de Colocação”, constante do item “1.4. Resumo das Características da Oferta” do Prospecto, investidores que sejam Pessoas Vinculadas
poderão investir nos CRI, o que poderá afetar negativamente a liquidez dos CRI no mercado secundário. A Emissora, o Coordenadores e os Participantes Especiais não têm como garantir que a
aquisição dos CRI por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter estes CRI fora de circulação, afetando negativamente a liquidez dos CRI.
Risco de Recompra dos Créditos Imobiliários / Amortização Extraordinária dos CRI / Resgate Antecipado dos CRI / Vencimento Antecipado dos CRI ou Liquidação do Patrimônio
Separado.
Na ocorrência de qualquer evento que acarrete a recompra dos Créditos Imobiliários, a amortização extraordinária dos CRI, o resgate antecipado dos CRI, o vencimento antecipado dos CRI ou a
liquidação do Patrimônio Separado, conforme previsto no Termo de Securitização, a Emissora poderá não ter recursos suficientes para proceder à liquidação antecipada dos CRI, inclusive,
mesmo havendo recursos (i) não há qualquer garantia de que existirão, no momento de qualquer um desses eventos, conforme o caso, outros ativos no mercado com risco e retorno semelhante
aos CRI; (ii) 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 apenas quando de seu vencimento programado; e (iii) na ocorrência de qualquer um desses eventos, os Investidores
terão o seu horizonte de investimento reduzido.
Adicionalmente, a ocorrência de qualquer evento que acarrete a recompra dos Créditos Imobiliários, a amortização extraordinária dos CRI, o resgate antecipado dos CRI, o vencimento
antecipado dos CRI ou a liquidação do Patrimônio Separado poderá ter impacto adverso na liquidez dos CRI no mercado secundário, uma vez que, conforme o caso, parte considerável dos CRI
poderá ser retirada de negociação.
Riscos associados aos prestadores de serviços

A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de atividades como auditoria, agente fiduciário, banco mandatário/liquidante, escriturador, dentre outros, que prestam
serviços diversos. Caso algum destes prestadores de serviços sofra processo de falência, aumente significativamente seus preços ou não preste serviços com a qualidade e agilidade esperada pela
Emissora, poderá ser necessária a substituição do prestador de serviço e se não houver empresa disponível no mercado para que possa ser feita uma substituição satisfatória, a Emissora deverá
atuar diretamente no sentido de montar uma estrutura interna, o que demandará tempo e recursos e poderá afetar adversamente o relacionamento entre a Emissora e os Titulares de CRI
Riscos Relacionados à Remuneração dos Créditos Imobiliários
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 (segmento CETIP UTVM). A referida súmula decorreu do julgamento de ações judiciais em que se discutia a validade da aplicação da Taxa DI divulgada pela B3 (segmento
CETIP UTVM) 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 ou de seu lastro, ou ainda, que a remuneração dos Créditos Imobiliários deve ser limitada pela Lei de Usura (Decretolei n.º 22.626, de 7 de abril de 1933).
Sendo assim, não é possível prever se eventual decisão judicial determinará a aplicação de remuneração dos CRI inferior à atual Remuneração dos CRI.
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Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não seja subscrita a totalidade dos CRI
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, caso os CRI não sejam integralmente
subscritos no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva, boletins de subscrição e intenções de
investimentos automaticamente cancelados.
Riscos de Formalização do Lastro da Emissão e da Cessão dos Créditos Imobiliários

O lastro das CCI é composto pelos Contratos de Locação. Falhas na constituição ou formalização dos Contratos de Locação ou das CCI, de sua cessão, bem como a impossibilidade de execução
específica de referidos títulos e dos Créditos Imobiliários, caso necessária, também podem afetar negativamente os CRI e o retorno sobre o investimento realizado pelos Investidores.
Ausência de certificado de conclusão de obra e AVCB do Imóvel.

O Imóvel não conta com o certificado de conclusão de obra (seja parcial ou total), equivalente ao “habite-se”, nem com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (“AVCB”). A falta
do certificado de conclusão de obra, ou mesmo a falta de outras licenças e autorizações governamentais, como o AVCB, inclusive sua obtenção intempestiva, poderá: (i) comprometer o
exercício, pelas Devedoras, de suas atividades no Imóvel, principalmente em razão da possibilidade de imposição, por autoridades competentes, de restrições, interdições ou vedações,
totais ou parciais, às atividades das Devedoras e à utilização do Imóvel pelas Devedoras, ou a aplicação de multas e outras penalidades, até que as licenças e autorizações
governamentais sejam integralmente obtidas; e (ii) limitar a capacidade das Devedoras, em conjunto com a Cedente, de implementar projetos de expansão ou reformas no Imóvel,
comprometendo sua capacidade operacional, administrativa e financeira.
Informações acerca do futuro da Emissora, da Cedente e das Devedoras
O Prospecto Preliminar contém informações acerca das perspectivas do futuro da Emissora, da Cedente e das Devedoras que refletem as opiniões da Emissora, da Cedente e das Devedoras,
respectivamente, em relação a desenvolvimentos futuros e que, como em qualquer atividade econômica, envolvem riscos e incertezas. Embora a Emissora, a Cedente e as Devedoras acreditem que
as informações acerca das perspectivas dos seus futuros sejam baseadas em convicções e expectativas razoáveis, não pode haver garantia de que os desempenhos futuros sejam consistentes com
essas informações. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências aqui indicadas, dependendo de vários fatores discutidos nesta Seção “Fatores de Risco” e em outras seções do
Prospecto Preliminar. Os potenciais Investidores são advertidos a examinar com toda a cautela e diligência as informações acerca do futuro da Emissora, da Cedente e das Devedoras e não tomar
decisões de investimento unicamente baseados em previsões futuras ou expectativas. A Emissora, a Cedente e as Devedoras não assumem nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer
informação acerca das perspectivas de seu futuro.
Risco da ocorrência de eventos que possam ensejar o inadimplemento ou determinar a antecipação dos pagamentos
A ocorrência de qualquer evento de pagamento antecipado ou vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários, bem como de amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI, acarretará
o pré-pagamento parcial ou total, conforme o caso, dos CRI, que reduzirá o horizonte de investimento dos investidores no CRI, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do capital investido
pelos investidores à mesma taxa estabelecida para os CRI.
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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 de R$ 12.482.912,05 (doze
milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e doze reais e cinco centavos), que corresponde a pouco mais de 3% (três 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 dos CRI dos montantes devidos conforme o Termo de Securitização depende do recebimento das quantias devidas em função dos Créditos Imobiliários, em tempo hábil para o
pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira das Devedoras, como aqueles descritos nesta Seção, poderão afetar
negativamente o Patrimônio Separado e, consequentemente, os pagamentos devidos aos Titulares dos CRI.
Risco de Estrutura
A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada". Desta forma e pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico considera um
conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca maturidade e da
falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações de CRI, em situações de stress, poderá haver perdas por parte dos investidores dos CRI em razão do
dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual.
Verificação da Capacidade das Devedoras e da Cedente de Honrar suas Obrigações
A Emissora não realizou qualquer análise ou investigação independente sobre a capacidade das Devedoras e da Cedente de honrar com as suas obrigações. Não obstante ser a presente Emissão
realizada com base em uma operação estruturada, a existência de outras obrigações assumidas pelas Devedoras e/ou pela Cedente poderá comprometer a capacidade das Devedoras e/ou da
Cedente de cumprir com o fluxo de pagamentos dos Créditos Imobiliários.
Guarda dos Contratos de Locação pela Cedente
Conforme previsto no Contrato de Cessão, os Contrato de Locação ficarão sob a guarda da Cedente. Caso seja necessário executar os Contrato de Locação, será necessária a solicitação à
Cedente e a apresentação dos referidos Contratos de Locação o que poderá acarretar em demora, afetando, assim, adversamente os interesses dos Titulares de CRI.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS DEVEDORAS E À CEDENTE
Riscos relacionados à Localiza
Variação do valor residual dos carros
•
.

Os resultados da Localiza poderão ser afetados por mudança no valor estimado de venda dos carros e outras estimativas, que podem divergir da realidade
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A depreciação estimada dos carros é calculada pela diferença entre o custo de aquisição do carro e o valor estimado para a data prevista de venda, deduzido dos descontos comerciais estimados
e das despesas estimadas de venda.

Além da estimativa do valor residual, outras estimativas podem afetar a depreciação e causar os mesmos impactos:
Descontos comerciais estimados: nas vendas para consumidores e principalmente para revendedores são negociados descontos comerciais. Estimativas de descontos abaixo do realizado
impactam negativamente o resultado quando da venda dos carros.
Despesas estimadas de venda: as vendas para revendedores e principalmente para consumidores necessitam de uma rede de lojas, equipe de vendedores e gastos com publicidade. Estimativas
destes gastos abaixo do realizado impactam negativamente o resultado quando da venda dos carros.
•

Alteração do valor residual dos carros em função da capacidade ociosa das montadoras

A crise econômica brasileira, que se intensificou no ano de 2015, juntamente com o cenário político, o grande protagonista do ano de 2016, e a baixa demanda no mercado interno, aliada às
barreiras impostas pelos países que tradicionalmente importam o excedente da produção nacional, pode provocar aumento dos estoques de carros novos ou subutilização da capacidade instalada
das montadoras, que têm buscado o ajuste do estoque através da redução da produção de veículos.
Esse cenário econômico poderá impactar negativamente o mercado de carros seminovos e usados e, consequentemente, o valor depreciável da frota, em função de eventual flutuação no valor
residual estimado dos carros.

Adicionalmente, a redução da produção de veículos pode levar as montadoras a atrasarem a entrega de carros, o que pode impactar os resultados operacionais da Localiza em função da
prorrogação do prazo de desativação dos carros.
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Os negócios da Localiza exigem capital intensivo de longo prazo para financiar o investimento na frota
A Localiza depende da capacidade de levantar recursos para investimento em renovação e expansão da sua frota, que, por sua vez, depende do desempenho operacional, da geração de caixa e da
capacidade de captar recursos de longo prazo no mercado de capitais e/ou bancos. Não pode ser assegurado que a Localiza conseguirá obter recursos suficientes para financiar os investimentos
em bens de capital e para financiar sua estratégia de renovação e expansão da frota e alongamento de dívidas vincendas em custos e prazos adequados, em decorrência de condições
macroeconômicas negativas, seu desempenho ou outros fatores externos que podem afetá-la negativamente.
A Localiza está sujeita a compromissos restritivos (covenants)
A Localiza está sujeita a compromissos restritivos (covenants) de acordo com os termos e as condições das escrituras de emissão de debêntures, que incluem disposições de vencimento
antecipado mediante deliberação em Assembleia Geral de Debenturistas, como, por exemplo, a não manutenção de certos índices financeiros. Caso os índices financeiros atinjam os limites
fixados nos covenants, a Localiza não poderá contrair novas dívidas.
A perda de membros da Alta Administração ou a incapacidade de atrair e reter pessoal pode ter efeito adverso material sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da
Localiza
A Administração e operações da Localiza são dependentes em grande parte da participação de pessoas chaves da Diretoria e Alta Gerência. A Localiza não pode assegurar que será bem
sucedida na atração ou retenção de pessoas chaves. A perda de vários ocupantes de cargos chaves ou a incapacidade de atrair e contratar outros executivos para integrá-los poderá afetar
adversamente a capacidade da Localiza de implementar a estratégia de negócio e manter sua situação financeira e resultados operacionais.
A Localiza não mantém seguro contra certos riscos
Os carros da Divisão de Aluguel de Carros são cobertos por seguros apenas durante o período em que estão alugados. Assim, a Localiza está exposta a responsabilidades para as quais não está
segurada, decorrentes de lesão corporal, morte e dano material resultantes de sinistros com os carros alugados acima do valor coberto pelo seguro contratado pelos clientes ou para os carros em
que o cliente não contratou o seguro. Na hipótese de não conseguir recuperar estes valores dos usuários/clientes que alugaram os carros, os resultados operacionais da Localiza poderão ser
afetados negativamente.
A Localiza está sujeita ao risco de reavaliação do seu rating local
Os ratings locais da Localiza estabelecidos pelas agências Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings são, respectivamente, Aa1.br/Negativa, brAA+/Negativa e AAA(bra)/Estável e podem vir
a ser impactados pela alteração do rating soberano do Brasil. Caso o rating local da Localiza seja rebaixado para o equivalente a Aa3.br, AA- e AA- pelas agências Moody’s, Standard & Poor’s
e Fitch Ratings, respectiva e individualmente, a 7ª emissão de debêntures da Localiza exigirá a convocação de uma Assembleia Geral de Debenturistas que decidirá ou não pelo vencimento
antecipado das debêntures. Além disso, qualquer rebaixamento do rating local da Localiza poderá aumentar os custos de captação de empréstimos e tornar o acesso ao mercado de capitais de
dívida mais seletivo.
Riscos relacionados aos setores da economia nos quais a Localiza atua

A queda no nível de confiança e na atividade econômica no Brasil poderá reduzir a demanda por aluguel de carros
Os resultados operacionais da Localiza, principalmente os relacionados ao mercado de aluguel de carros e seminovos, são fortemente afetados pelo nível de confiança e de atividade econômica
no Brasil. Uma redução na atividade econômica resulta em redução da empregabilidade, viagens, investimentos e, consequentemente, na demanda de aluguéis de carros e venda de seminovos.
Na hipótese de uma queda no consumo, a Localiza poderá reduzir o tamanho de sua frota para manter sua taxa de ocupação. Esses fatores poderão afetar negativamente: (i) os resultados
operacionais devido à perda de escala decorrente da menor diluição de custos fixos; (ii) a demanda na Divisão de Gestão de Frotas; e (iii) a demanda dos carros desativados.
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A demanda de aluguel de carros pode ser afetada pela queda no fluxo de passageiros que viajam de avião
As operações de aluguel de carros em aeroportos representam uma participação importante na receita da Localiza. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, 33,0% da receita desse
segmento (excluindo a receita da venda dos carros e das franquias) foram gerados de locações em aeroportos. Dessa forma, a redução no fluxo de passageiros que viajam de avião por um
período de tempo prolongado pode afetar negativamente os negócios e o resultado operacional da Localiza. Dentre os eventos que poderão causar a redução nesse fluxo estão: maiores tarifas
aéreas, greves, redução da atividade econômica, acidentes aéreos, incidentes terroristas e ocorrências naturais.
Os segmentos de aluguel de carros e de gestão de frotas são altamente competitivos
Os segmentos de aluguel de carros e de gestão de frotas são altamente competitivos. Em 31 de dezembro de 2016, segundo a ABLA – Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis,
existiam 11.199 empresas de aluguel de carros e de gestão de frotas em operação no Brasil. Contudo, também segundo a ABLA, existem aproximadamente 29 mil CNPJs com o CNAE “locação
de automóveis sem condutor”, podendo assim o mercado de locadoras ser maior que o informado pela ABLA. O segmento de gestão de frotas tem poucas barreiras de entrada e as tarifas de
locação são um fator importante na decisão dos clientes. A Localiza enfrenta a concorrência de empresas de aluguel nacionais e internacionais, de vários tamanhos. Dentre esses concorrentes,
encontram-se diversas locadoras nos mercados locais que, por natureza de seu tamanho pequeno e de sua operação local, operam com menores custos fixos e oferecem preços competitivos,
mesmo com menor escala na compra dos carros e maiores custos de capital. O ambiente altamente competitivo e a estratégia de crescimento dos competidores podem provocar uma queda de
preço nas tarifas de aluguel e afetar negativamente o resultado operacional da Localiza.
A Localiza identifica como principais concorrentes os seguintes grupos: “Movida”, “Unidas” e “Locamerica”.
Riscos relacionados aos acionistas
O Estatuto Social da Localiza contém disposições destinadas a proteger a dispersão acionária, as quais poderão impedir ou atrasar operações que favoreçam os seus acionistas
O artigo 38 do Estatuto Social da Localiza contém certas disposições que têm o efeito de dificultar as tentativas de aquisição de parcelas substanciais das ações em circulação por um investidor
isolado ou por um pequeno grupo de investidores. Qualquer acionista ou grupo de acionistas representando o mesmo interesse que se torne detentor de 15% ou mais do capital social deverá
encaminhar uma comunicação ao Diretor de Relações com Investidores, contendo: (i) as informações previstas no artigo 12 da Instrução CVM 358 e nos itens “i” até “m” do inciso I do Anexo
II à Instrução CVM 361; (ii) informação sobre quaisquer outros Direitos de Natureza Societária que possua; (iii) a informação sobre a obrigação de efetivar a Oferta Pública de Aquisição de
Ações – OPA por Atingimento de Participação Relevante; (iv) informação do maior preço pago pelo Novo Acionista Relevante nos 12 (doze) meses que antecederem o atingimento da
Participação Acionária Relevante, ajustado por eventos societários, tais como a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonificações, exceto
aqueles relacionados a operações de reorganização societária; e (v) a informação do preço de aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de Participação Relevante que o Novo
Acionista Relevante se propõe a pagar, observado o parágrafo 2º do artigo 38 do Estatuto Social.
Disposições desta natureza poderão causar dificuldades ou limitar operações que poderão ser do interesse de alguns investidores
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A Localiza não tem um acionista controlador ou grupo de controle titular de mais de 50% do capital votante, o que pode deixá-la suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas
e outros eventos decorrentes da ausência de um acionista controlador ou grupo de controle titular de mais que 50% de seu capital votante.
A Localiza não tem um acionista ou grupo controlador titular da maioria absoluta do seu capital votante. É possível, dessa forma, que se formem alianças ou acordos de votos entre os acionistas,
o que poderia ter o mesmo efeito de se ter um grupo de controle. Caso surja um grupo de controle e esse passe a deter o poder decisório da Localiza, as políticas corporativas e as estratégias
podem sofrer mudanças repentinas e inesperadas, incluindo, mas não se limitando, a substituição dos seus administradores. Além disso, a Localiza pode ficar mais vulnerável a tentativas hostis
de aquisição de controle e a conflitos daí decorrentes.
A ausência de um acionista ou grupo controlador titular de mais de 50% do capital votante poderá dificultar certos processos de tomada de decisão, pois o quórum mínimo exigido por lei para
determinadas deliberações poderá não ser atingido. Nesse caso, a Localiza e os acionistas minoritários poderão não gozar da mesma proteção conferida pela Lei nº 6.404/76 contra abusos
praticados por outros acionistas e, em consequência, poderão ter dificuldade em obter a reparação dos danos sofridos. Atualmente, a Localiza está sob controle dos fundadores que detém
conjuntamente 25,4% do capital social. Qualquer mudança repentina ou inesperada no quadro de administradores, na política empresarial ou no direcionamento estratégico, tentativa de
aquisição de controle ou qualquer disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos pode afetar adversamente a Localiza.
Riscos relacionados à regulação dos setores em que a Localiza atua
A Localiza está sujeita ao risco de não renovação de concessões/locações aeroportuárias
No Brasil, a Localiza conduz diretamente as operações de aluguel em 70 aeroportos, ao passo em que suas franquias operam em outros 33 aeroportos. A Localiza conduz operações em cada
aeroporto no Brasil de acordo com seus contratos de concessão/locação firmados com a INFRAERO ou concessionárias privadas e autoridades aeroportuárias estaduais e municipais. Os prazos
dessas concessões/locações variam entre 12 e 120 meses. Dos contratos de concessão/locação mencionados acima, 21 vencerão em 2017 e 10 em 2018. Em 2016, 33,0% da receita de aluguel de
carros foi derivada de locações em aeroportos (excluindo a receita da venda dos carros e franquias).
A Localiza não pode prever se continuará a ser bem-sucedida na renovação de todas ou substancialmente todas essas concessões/locações em custos aceitáveis. A perda de uma quantidade
significativa de concessões/locações em pequenos aeroportos ou a perda de qualquer concessão/locação em aeroportos importantes poderá resultar em uma redução significativa em sua receita e
afetar negativamente seus negócios, seus resultados operacionais e suas perspectivas.
Mudanças na legislação fiscal podem resultar no aumento de determinados tributos diretos e indiretos, o que poderá reduzir a rentabilidade da Localiza
O governo brasileiro regularmente propõe mudanças no regime tributário aplicável a diferentes setores da economia, representando potencial aumento da carga tributária da Localiza e da carga
tributária de seus clientes e fornecedores.
Tais mudanças incluem alterações em alíquotas, bases de cálculo e hipóteses de dedutibilidade e, ocasionalmente, a criação de tributos temporários, cuja receita é vinculada a finalidades
governamentais específicas. Caso essas mudanças aumentem, direta ou indiretamente, a carga tributária da Localiza, ela pode ter sua margem bruta reduzida, impactando adversamente os seus
negócios e resultados operacionais.
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Alterações na legislação brasileira que resultem em aumento na carga tributária poderão gerar impactos adversos nos resultados operacionais da Localiza. Está na pauta do Governo Federal a
realização de uma reforma tributária que estuda algumas alternativas de simplificação, mas que poderão implicar em aumento da carga tributária para a Localiza. Dentre as quais pode-se citar o
retorno da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e a unificação das contribuições do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS). Adicionalmente, apesar de não figurar mais como prioridade de mudança, não podemos é possível descartar a possibilidade de: (a) elevação da alíquota do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio pagos ou creditados aos sócios ou acionistas de 15% para 18%; (b) limitação do
percentual a ser aplicado sobre o patrimônio líquido da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para 5%; e (c) suspensão ao usufruto do benefício fiscal à pesquisa e desenvolvimento de inovação
tecnológica, estabelecido pela Lei nº 11.196/05, “Lei do bem”.
Caso essas mudanças aumentem a carga tributária da Localiza, esta poderá ter sua margem de lucro líquido reduzida, o que acarretará impactos adversos nos resultados da Localiza.
Adicionalmente, a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”) incidente sobre os veículos novos afeta diretamente o mercado de venda dos veículos seminovos. Caso a alíquota
do IPI para carros novos sofra reduções, o valor residual dos veículos da Localiza também reduzirá, o que pode vir a impactar adversamente a depreciação dos carros da Localiza e de sua
subsidiária Localiza Fleet e, consequentemente, os resultados operacionais.
Riscos relacionados aos clientes
Risco de crédito
A Localiza está sujeita ao risco de crédito por pagamentos devidos por seus clientes pelo aluguel de carros e pela venda dos carros desativados. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2016, 2015 e 2014, os pagamentos a prazo ou por outros meios de pagamento que não cartão de crédito representaram 90,3%, 67,4% e 67,6%, respectivamente, do saldo de contas
a receber da Localiza. Perdas acima das expectativas podem impactar adversamente os resultados financeiros e operacionais da Localiza. Igualmente, a Localiza está sujeita ao risco de crédito
com relação a clientes pela gestão de frotas de empresas e a franqueados, em hipóteses de descumprimento dos respectivos contratos.
Riscos relacionados aos países estrangeiros onde a Localiza atue
Perdas de contratos de franquias no exterior
Além do Brasil, a Localiza atua em seis países da América do Sul, (Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai) na forma de franchising, com receita total anual de R$1,4 milhão,
R$1,6 milhão e R$1,0 milhão em 2016, 2015 e 2014, respectivamente. A perda de algum franqueado internacional poderá afetar a rede de distribuição da Localiza na América do Sul.
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FATORES DE RISCO
Riscos decorrentes do relacionamento entre a Cedente e as Devedoras
As partes envolvidas nos Contratos de Locação fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo a Cedente e a Localiza Fleet subsidiárias integrais da Localiza. Nesse sentido não poderá ser
garantido que eventuais decisões tomadas pela Cedente ou por qualquer das Devedoras no âmbito dos Contratos de Locação não venha a afetar os Créditos Imobiliários, o que poderá acarretar
numa hipótese de Recompra Compulsória conforme previsto no Contrato de Cessão.
Nesse caso os Titulares do CRI poderão vir a receber os recursos oriundos da aplicação dos CRI de forma antecipada. Para maiores informações ver “Risco da ocorrência de eventos que possam
ensejar o inadimplemento ou determinar a antecipação dos pagamentos”, previsto acima.

Riscos relacionados à Localiza Fleet e à Cedente
Os riscos relacionados às subsidiárias integrais Localiza Fleet e Cedente são substancialmente os mesmos relacionados às atividades da Localiza.
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Oferta - Contatos
Para maiores informações, favor entrar em contato com a Área de Distribuição dos Coordenadores

Coordenador Líder

Coordenador

André Kok
Rogério Cunha
Felipe Almeida
Luiz Felipe Ferraz
Ricardo Soares
Rodrigo Melo
+ 55 11 3708-8800

Investidor Institucional
Rafael Quintas
Getúlio Lobo
Renato Junqueira
Investidor Varejo
Marcos Corazza
André Martins
Marcos Rodrigues
+55 11 3526-2225
+55 11 3027-2215
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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) (1) Emissora: http://www.rbcapitalsecuritizadora.com (neste website, clicar em “Certificados de Recebíveis Imobiliários CRI”; em seguida clicar em “RB Capital
Companhia de Securitização”, em seguida clicar na 1ª Emissão da 169ª Série e, então, selecionar em “Documentos da Operação”: “Prospecto Preliminar”, e em seguida
clicar no ícone visualizar arquivo).
(2) (2) Coordenador Líder: www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas (neste website, nos campos disponíveis clicar em "CRI Certificados de
Recebíveis Imobiliários", depois em "2017",”Dezembro" e acessar o "CRI Localiza Prospecto Preliminar" com data mais recente);
(3) (3) XP: www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRI Localiza - Certificados de
Recebíveis Imobiliários da 169ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”);
(4) (4) CVM: www.cvm.gov.br (neste website acessar em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta a
Informações de Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, buscar “RB Capital Companhia de Securitização” no campo disponível.
Em seguida acessar “RB Capital Companhia de Securitização”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e posteriormente acessar "download" do
“Prospecto de Distribuição Pública” referente à Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 169ª Série da 1ª Emissão de CRI da RB
Capital Companhia de Securitização”);
(5) (5) B3 - segmento CETIP UTVM: www.cetip.com.br (neste website, no final desta página acessar, em “Comunicados e Documentos” o link “Prospectos” e, em
seguida, no campo disponível, acessar “Prospectos de CRI” e no campo “Título” digitar “RB Capital Companhia de Securitização” e acessar o prospecto preliminar da
169ª série da 1ª Emissão com a data mais recente).
(6) 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 Publicitário estão em consonância com o prospecto preliminar, porém não
o substituem. O prospecto preliminar contém informações adicionais e complementares a este Material Publicitário 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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Destaques Operacionais 3T17
Número de diárias (mil)– Aluguel de Carros

4.846

3T16

Número de diárias (mil)– Aluguel de Frotas

6.587
2.812

3T17

Número de carros vendidos

3T16

3.241

3T17

Frota de final de período

185.390
13.514

23.941

136.202

44.655

+10.218

127.221

+39.324

13.868
34.437

17.379

87.897

3T16

3T17

3T16
Aluguel de Carros

3T17
Gestão de Frotas

Franchising

Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==

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

64

MATERIAL PUBLICITÁRIO
Aluguel de Carros
Número de Diárias (mil)

13.749

2012

14.242

2013

15.416

2014

Gestão de Frotas
10.601

2012

10.844

2013

10.363

2014

15.566

2015

18.662

2016

13.397

9M16

17.461

9M17

4.846

6.587

3T16

3T17

2.812

3.241

3T16

3T17

Número de Diárias (mil)
10.901

11.240
8.318

2015

2016

9M16

9.184

9M17

Crescimento de 35,9% no volume do aluguel de carros e 15,3% em Frotas no 3T17
1. Receita Líquida por Aluguel de Carros
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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Aluguel de Carros
83,6

1T16

Diária média – Em R$

79,4

2T16

77,7
3T16

78,6

79,3

4T16

1T17

74,1
2T17

74,1
3T17

Taxa de Utilização
73,4%

73,7%

1T16

2T16

75,3%

3T16

71,5%

4T16

73,5%

1T17

74,7% 74,3%

2T17

3T17

A tarifa média e a taxa de utilização do 3T17 se mantiveram estáveis em comparação ao 2T17
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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Evolução do número de agências - Aluguel de
Carros Número de agências Brasil e Exterior (não inclui Hertz Brasil)

524

542

540

564

561

577

50

63

64

70

70

70

202

193

172

174

158

136

272

286

304

320

333

371

2012

2013

2014

2015

2016

9M17*

Agências Próprias – Brasil

Agências Franqueadas - Brasil

+38

Agências Franqueadas - Exterior

* Não inclui agências da Hertz Brasil
38 agências adicionadas à rede própria no 9M17
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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Venda de carros – dados operacionais
# de pontos de venda
73

74

75

77

84

93

2012

2013

2014

2015

2016

9M17

# carros vendidos (Quantidade)

56.644

2012

62.641

2013

70.621

2014

64.305

2015

68.449

2016

64.451

9M17

Novas lojas serão adicionadas para suportar o crescimento do aluguel de carros
Fontes: Apresentação Institucional Localiza http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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