PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 169ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Companhia Aberta - CVM nº 18406 - CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, São Paulo - SP

As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção.
O Prospecto Definitivo estará disponível nas páginas da rede mundial de computador da Emissora, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM.

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos por empresas do grupo:

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 16.670.085/0001-55
Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, bairro Cachoeirinha, CEP 31.150-000, Belo Horizonte – MG
No montante total de

R$370.000.000,00
(trezentos e setenta milhões de reais)
CÓDIGO ISIN Nº: BRRBRACRI4L2 / REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA NA CVM: CVM/SRE/CRI/2017/[=]
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO DOS CRI: “AAA(exp)sf(bra)”, ATRIBUÍDO PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.
EMISSÃO DE 370.000 (TREZENTOS E SETENTA MIL) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (“CRI”), NOMINATIVOS E ESCRITURAIS, PARA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA (“OFERTA”), DA
169ª SÉRIE (“SÉRIE”) DA 1ª EMISSÃO (“EMISSÃO”) DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO, COM SEDE NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE
SÃO PAULO, NA AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 4440, 11º ANDAR, ITAIM BIBI, CEP 04.538-132, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 02.773.542/0001-22 (“EMISSORA” OU “SECURITIZADORA”), COM VALOR
NOMINAL UNITÁRIO DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS) (“VALOR NOMINAL UNITÁRIO”), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DA EMISSÃO E DA OFERTA DE R$370.000.000,00 (TREZENTOS E SETENTA MILHÕES
DE REAIS), EM 21 DE NOVEMBRO DE 2017 (“DATA DE EMISSÃO DOS CRI”), NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) Nº 400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003,
CONFORME ALTERADA (“INSTRUÇÃO CVM 400”) E DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 414, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ALTERADA (“INSTRUÇÃO CVM 414”). A PRESENTE EMISSÃO FOI
APROVADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMISSORA, CONFORME ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMISSORA, REALIZADA EM 18 DE
AGOSTO DE 2017, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (“JUCESP”) EM 31 DE AGOSTO DE 2017, SOB O Nº 402.368/17-4, A QUAL SERÁ PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO (“DOESP”) E NO JORNAL “DCI – DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS (“DCI”).
OS CRI TÊM PRAZO TOTAL DE 15 (QUINZE) ANOS A CONTAR DA SUA DATA DE EMISSÃO, SENDO O PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO REALIZADO ANUAL E SUCESSIVAMENTE, EM CADA UMA DAS
DATAS DE PAGAMENTO ESTABELECIDAS NO ANEXO V DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO, SENDO QUE O PRIMEIRO PAGAMENTO OCORRERÁ EM 21 DE NOVEMBRO DE 2018 E O ÚLTIMO PAGAMENTO EM
21 de NOVEMBRO de 2032 (“DATA DE VENCIMENTO DOS CRI”). A REMUNERAÇÃO DOS CRI, INCIDENTE SOBRE O VALOR NOMINAL UNITÁRIO DOS CRI OU SEU SALDO, CONFORME O CASO,
CORRESPONDERÁ A DETERMINADO PERCENTUAL DA VARIAÇÃO ACUMULADA DA TAXA DI, QUE NÃO DEVERÁ EXCEDER O PERCENTUAL MÁXIMO DE 99,00% (NOVENTA E NOVE POR CENTO), A SER
DEFINIDO POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS ÚTEIS, CALCULADOS DE FORMA EXPONENCIAL E CUMULATIVA PRO RATA TEMPORIS
POR DIAS ÚTEIS DECORRIDOS, DESDE A DATA DE SUBSCRIÇÃO OU DA DATA DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS CRI IMEDIATAMENTE ANTERIOR, O QUE OCORRER POR
ÚLTIMO, ATÉ A DATA DO SEU EFETIVO PAGAMENTO, SENDO OS JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS ANUALMENTE NAS DATAS INDICADAS NA TABELA CONSTANTE DO ANEXO V DO TERMO DE
SECURITIZAÇÃO.
OS CRI TÊM COMO LASTRO OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA LOCALIZA RENT A CAR S.A. (“LOCALIZA”) E PELA LOCALIZA FLEET S.A. (“LOCALIZA FLEET” E, EM CONJUNTO COM A LOCALIZA,
AS “DEVEDORAS”) DECORRENTES DO “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS” CELEBRADO EM 22 DE SETEMBRO DE 2017 ENTRE A RENTAL BRASIL
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A. (“CEDENTE”) E A LOCALIZA (“CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCALIZA”), E DO “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO
RESIDENCIAIS” CELEBRADO EM 22 DE SETEMBRO DE 2017 ENTRE A CEDENTE E A LOCALIZA FLEET, TENDO A LOCALIZA COMO FIADORA (“CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCALIZA FLEET” E, EM CONJUNTO
COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCALIZA, OS “CONTRATOS DE LOCAÇÃO”), SENDO OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS REPRESENTADOS POR 1 (UMA) CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO EMITIDA PARA
REPRESENTAR PARTE DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCALIZA DEVIDOS NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 A 21 DE NOVEMBRO DE 2032 (“PERÍODO
SECURITIZADO” E “CCI LOCALIZA”, RESPECTIVAMENTE) E POR 1 (UMA) CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO EMITIDA PARA REPRESENTAR PARTE DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS ORIUNDOS DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCALIZA FLEET DEVIDOS NO PERÍODO SECURITIZADO (“CCI LOCALIZA FLEET” E, COM CONJUNTO COM A CCI LOCALIZA, AS “CCI”). AS CCI SERÃO EMITIDAS PELA
CEDENTE, POR MEIO DO “INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMISSÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS SEM GARANTIA REAL IMOBILIÁRIA SOB A FORMA ESCRITURAL E OUTRAS AVENÇAS”
(“ESCRITURA DE EMISSÃO DE CCI”), E CEDIDAS À EMISSORA POR MEIO DO “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E OUTRAS AVENÇAS” A SER CELEBRADO ENTRE A
CEDENTE, A SECURITIZADORA E AS DEVEDORAS (“CONTRATO DE CESSÃO”). A EMISSÃO DOS CRI CONTA COM A INSTITUIÇÃO DO REGIME FIDUCIÁRIO, COM A CONSEQUENTE CONSTITUIÇÃO DE
PATRIMÔNIO SEPARADO, SOBRE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS REPRESENTADOS PELAS CCI, SOBRE AS GARANTIAS E SOBRE A CONTA CENTRALIZADORA, CONFORME ESTABELECIDO NO “TERMO DE
SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 169ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO” A SER CELEBRADO ENTRE A
EMISSORA E A PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“AGENTE FIDUCIÁRIO” E “TERMO DE SECURITIZAÇÃO”, RESPECTIVAMENTE).
OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS CONTARÃO COM GARANTIA CONSTITUÍDA POR MEIO DE HIPOTECA EM 2º GRAU SOBRE O IMÓVEL RELATIVO AOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO E FIANÇA CONSTITUÍDA
PELA LOCALIZA EM GARANTIA DO PAGAMENTO (A) DA TOTALIDADE DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS, ACESSÓRIAS E MORATÓRIAS, PRESENTES OU FUTURAS, NO SEU VENCIMENTO ORIGINAL OU
ANTECIPADO, INCLUSIVE DECORRENTES DE JUROS, MULTAS E PENALIDADES RELATIVAS AOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS; (B) DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CEDENTE NOS TERMOS DO
CONTRATO DE CESSÃO, TAIS COMO RECOMPRA COMPULSÓRIA, PAGAMENTO RESIDUAL, PAGAMENTO DO VALOR DA RECOMPRA FACULTATIVA, DO VALOR DE RECOMPRA OBRIGATÓRIA, DA
MULTA INDENIZATÓRIA E DO VALOR DE RECOMPRA ANTECIPADA OBRIGATÓRIA; E (C) DOS CUSTOS E DESPESAS INCORRIDOS E A SEREM INCORRIDOS EM RELAÇÃO À EMISSÃO DOS CRI, DE
RESPONSABILIDADE DA CEDENTE, BEM COMO EM RELAÇÃO À COBRANÇA DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E EXCUSSÃO DAS GARANTIAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, A PENAS
CONVENCIONAIS, CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (“OBRIGAÇÕES GARANTIDAS”). TAIS GARANTIAS ENCONTRAM-SE NA SEÇÃO “SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DA
OFERTA”, NA PÁGINA 77 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
OS CRI SERÃO OBJETO DA OFERTA, A QUAL SERÁ INTERMEDIADA PELO BANCO ITAÚ BBA S.A. (“COORDENADOR LÍDER”) E PELA XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” E, QUANDO REFERIDA EM CONJUNTO COM O COORDENADOR LÍDER, OS “COORDENADORES”), NA QUALIDADE DE INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS DA OFERTA, QUE
PODERÃO CONVIDAR OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A OPERAR NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO PARA PARTICIPAR DA OFERTA APENAS PARA O RECEBIMENTO DE
ORDENS, NA QUALIDADE DE PARTICIPANTES ESPECIAIS, CONFORME IDENTIFICADOS NO PRESENTE PROSPECTO. O AVISO AO MERCADO FOI DISPONIBILIZADO EM 19 DE DEZEMBRO DE 2018 NOS
WEBSITES DA EMISSORA, DOS COORDENADORAS, DA CVM E DA B3, NOS TERMOS DO ARTIGO 53 E DO ARTIGO 54-A DA INSTRUÇÃO CVM 400. É ADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE RESERVAS, A PARTIR
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA SUBSCRIÇÃO, AS QUAIS SOMENTE SERÃO CONFIRMADAS PELO SUBSCRITOR APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO.OS CRI SERÃO DEPOSITADOS PARA
DISTRIBUIÇÃO (I) NO MERCADO PRIMÁRIO, POR MEIO DO MDA - MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS (“MDA”), ADMINISTRADO E OPERACIONALIZADO PELA B3 (SEGMENTO CETIP UTVM), SENDO
A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA POR MEIO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA B3 (SEGMENTO CETIP UTVM); E (II) NO MERCADO SECUNDÁRIO, POR MEIO DO SISTEMA CETIP
21 (“CETIP 21”), ADMINISTRADO E OPERACIONALIZADO PELA B3 (SEGMENTO CETIP UTVM), SENDO A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA E A CUSTODIA ELETRÔNICA REALIZADAS DE ACORDO COM OS
PROCEDIMENTOS DA B3 (SEGMENTO CETIP UTVM).
OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE E INTEGRALMENTE O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR, PRINCIPALMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 107 A 128 DESTE
PROSPECTO, PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI.
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA
EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS.
A DECISÃO DE INVESTIMENTO NOS CRI 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 OS RISCOS DE INADIMPLEMENTO, LIQUIDEZ E OUTROS ASSOCIADOS A ESSE
TIPO DE ATIVO. AINDA, É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO
PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS.
O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DAS INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS
INTEGRANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, DA B3 (SEGMENTO CETIP UTVM) E DA CVM

COORDENADOR LÍDER

COORDENADOR

ASSESSOR LEGAL DOS COORDENADORES

ASSESSOR LEGAL DA CEDENTE E DAS DEVEDORAS

A data deste Prospecto Preliminar é 23 de Janeiro de 2018
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1.1.

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO

As informações referentes à situação financeira da Emissora e outras informações relativas à Emissora,
tais como histórico, atividades, estrutura organizacional, propriedades, composição do capital social,
administração, recursos humanos, contingências judiciais, administrativas e arbitrais, bem como as
demais informações solicitadas pelo Anexo III e Anexo III-A, ambos da Instrução CVM 400, bem como:
(a) a informação acerca da adesão ou não da Emissora, por qualquer meio, a padrões internacionais
relativos à proteção ambiental, incluindo referência específica ao ato ou documento de adesão; (b) as
informações acerca das políticas de responsabilidade social, patrocínio e incentivo cultural adotadas pela
Emissora, assim como dos principais projetos desenvolvidos nessas áreas ou nos quais participe; (c) a
descrição dos negócios com empresas ou pessoas relacionadas com a Emissora, assim entendidos os
negócios realizados com os respectivos controladores, bem como com empresas ligadas, coligadas,
sujeitas a controle comum ou que integrem o mesmo grupo econômico da Emissora; (d) a análise e
comentários da administração da Emissora sobre suas demonstrações financeiras; e (e) a descrição
detalhada das práticas de governança corporativa recomendadas no Código de Melhores Práticas de
Governança Corporativa publicado pelo IBGC, eventualmente adotadas pela Emissora ou por seus
controladores, caso a Emissora não adote tais práticas, nos termos solicitados pelo artigo 10 e pelo artigo
1º, do anexo I, ambos do Código ANBIMA, podem ser encontradas no Formulário de Referência da
Emissora, elaborado nos termos da Instrução CVM 480, que se encontra disponível para consulta nos
seguintes websites:


www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Central de Sistemas” e clicar em “Informações sobre
Companhias”, nesta página clicar em “Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos
Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”, buscar “RB Capital Companhia de
Securitização” e selecionar “Formulário de Referência” com data mais recente).

As informações divulgadas pela Emissora acerca de seus resultados, as demonstrações financeiras e as
informações financeiras trimestrais – ITR, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, a Lei das Sociedades por Ações, as normas internacionais de relatório (IFRS) emitidos
pelo International Accounting Standards Board (IASB), as normas e regulamentos emitidos pela CVM,
para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016 podem ser encontradas no
seguinte website:



www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Central de Sistemas” e clicar em “Informações sobre
Companhias”, nesta página clicar em “Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos
Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”, buscar “RB Capital Companhia de
Securitização”, e selecionar “DFP” ou “ITR”, “Fatos Relevantes”, “Comunicados ao Mercado”,
entre outros, conforme o caso).
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1.2.

DEFINIÇÕES

Para os fins deste Prospecto, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que forem
estabelecidas no corpo do presente:
“Agência de
Classificação de Risco”:

Fitch Ratings Brasil Ltda., agência de classificação de risco com sede na
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de
Novembro, nº 20, sala 401 B, bairro Centro, CEP 20.010-010, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 01.813.375/0001-33.

“Agente Fiduciário” ou
“Instituição
Custodiante”:

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição
financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na
Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, bairro
Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.343.682/0001-38.

“Ajuste do Valor da
Cessão”:

Tem o significado previsto na Cláusula 2.3 do Contrato de Cessão e no item
“2.2.18 Ajuste do Valor da Cessão” deste Prospecto.

“Amortização de
Principal”:

Significa a amortização de principal incidente sobre o saldo do Valor Nominal
Unitário dos CRI.

“Amortização
Extraordinária”:

Significa a amortização extraordinária dos CRI promovida pela Emissora no
caso de ser realizada a Recompra Facultativa.

“ANBIMA”:

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais,
pessoa jurídica de direito privado com sede na cidade do Rio de Janeiro,
estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, n.º 230, 13º andar,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.271.171/0001-77.

“Anúncio de
Encerramento”:

O “Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública da 169ª Série da 1ª
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital
Companhia de Securitização”, na forma do artigo 29 e do artigo 54-A da
Instrução CVM 400.

“Anúncio de Início”:

O “Anúncio de Início de Distribuição Pública da 169ª Série da 1ª Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de
Securitização”, nos termos do artigo 52 e do artigo 54-A da Instrução CVM 400.

“Aplicações Financeiras
Permitidas”:

Qualquer um dos seguintes investimentos: (a) títulos públicos federais, com
liquidez diária, (b) certificados de depósitos bancários com liquidez diária
emitidos por instituições financeiras que tenham a classificação de risco igual
ou superior a AAA em escala nacional, atribuída pelas agências Standard &
Poor’s e/ou Fitch Ratings e/ou Aaa pela Moody’s Investors Service, ou
qualquer de suas representantes no Brasil; e (c) operações compromissadas,
realizadas junto a qualquer instituições financeiras que tenham a classificação
de risco igual ou superior a AAA em escala nacional, atribuída pelas agências
Standard & Poor’s e/ou Fitch Ratings e/ou Aaa pela Moody’s Investors
Service, ou qualquer de suas representantes no País, que sejam resgatáveis de
maneira que estejam imediatamente disponíveis na Conta Centralizadora.
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“Assembleia de Titulares A assembleia geral de titulares de CRI, conforme previsto na Cláusula Treze
do Termo de Securitização.
de CRI”, “Assembleia
Geral” ou “Assembleia”:
“Aviso ao Mercado”:

O aviso divulgado em 19 de dezembro de 2017 nos websites da Emissora, dos
Coordenadores, da CVM e da B3, informando os termos e condições da
Oferta, nos termos do artigo 53 e do artigo 54-A da Instrução CVM 400.

“B3 (segmento CETIP
UTVM)”:

Significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (segmento CETIP UTVM),
entidade administradora de mercados organizados de valores mobiliários,
autorizada a funcionar pelo BACEN e pela CVM.

“B3”:

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, entidade administradora de mercados
organizados de valores mobiliários, autorizada a funcionar pelo BACEN e
pela CVM.

“BACEN”:

O Banco Central do Brasil.

“Banco
O Banco Bradesco S.A., instituição financeira, com sede na cidade de Osasco,
Liquidante/Mandatário”: estado de São Paulo, no núcleo administrativo denominado “Cidade de Deus”,
s/n.º, bairro Vila Yara, CEP 06.029-900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
60.746.948/0001-12, ou outra instituição financeira que venha substituí-lo
nessa função, contratado pela Emissora para operacionalizar o pagamento e a
liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRI
responsável pelas liquidações financeiras da Emissora.
“Boletim de Subscrição”: Cada boletim de subscrição por meio do qual os titulares de CRI formalizarão
a subscrição dos CRI.
“CARF”:

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

“CCI Localiza”:

Cédula de Crédito Imobiliário, série “RBLZ”, número “001”, sem garantia
real imobiliária, sob a forma escritural, a ser emitida pela Cedente por meio da
Escritura de Emissão de CCI, de acordo com as normas previstas na Lei nº
10.931, para representar os Créditos Imobiliários Localiza.

“CCI Localiza Fleet”:

Cédula de Crédito Imobiliário, série “RBLZ”, número “002”, sem garantia
real imobiliária, sob a forma escritural, a ser emitida pela Cedente por meio da
Escritura de Emissão de CCI, de acordo com as normas previstas na Lei n.º
10.931, para representar os Créditos Imobiliários Localiza Fleet.

“CCI”:

A CCI Localiza e a CCI Localiza Fleet, quando referidas em conjunto.

“Cedente”:

Rental Brasil Administração e Participação S.A., sociedade anônima de
capital fechado, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas
Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, bairro Cachoeirinha,
CEP 31.150-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.840.861/0001-18.

“CETIP21”:

Ambiente de custódia eletrônica e negociação secundária de ativos de renda
fixa, administrado e operacionalizado pela B3.
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“CMN”:

O Conselho Monetário Nacional.

“Código ANBIMA”:

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades
Conveniadas, atualmente em vigor.

“Código Civil
Brasileiro”:

A Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

“COFINS”:

A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

“Comunicado ao
Mercado”

Comunicado ao mercado divulgado, em 23 de janeiro de 2018, nos websites
da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3 indicados neste Prospecto
para informar que foram realizadas alterações (i) do prêmio incidente sobre o
Valor da Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários; e (ii) ao
“Cronograma Tentativo da Oferta” na página [●] do Prospecto Preliminar para
prever as novas datas de encerramento do Período de Reserva e Procedimento
de Bookbuilding. Em razão das alterações descritas nos itens (i) e (ii) acima,
com a modificação dos termos da Oferta, nos termos dos artigos 25 a 27 da
Instrução CVM nº 400, foi aberto o Período de Desistência para os
Investidores que já tiverem aderido à Oferta, conforme identificadas na seção
“2.3.14 - Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação de
Oferta”, na página [●] deste Prospecto.
“Conta Centralizadora”: A Conta corrente n.º 5.324-4, Agência 3381/2, do Banco Bradesco, de
titularidade da Emissora.
“Conta de Livre
Movimentação”:

A Conta corrente n.º 51845-0, Agência 2011, no Banco Bradesco, de
titularidade da Cedente.

“Contrato de Cessão”:

Significa o “Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e
Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Cedente, a Emissora, a Localiza e a
Localiza Fleet, por meio do qual os Créditos Imobiliários, representados
integralmente pelas CCI, serão cedidos pela Cedente à Emissora.

“Contrato de
Distribuição”:

Significa o “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de
Certificados de Recebíveis Imobiliários, Sob o Regime de Garantia Firme de
Colocação, da 169ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de
Securitização”, a ser celebrado entre a Emissora, a Cedente, as Devedoras e os
Coordenadores.

“Contrato de Formador
de Mercado”:

Contrato de prestação de serviços firmado com o Itaú Unibanco S.A.,
instituição Formador de Mercado, por meio da inclusão de ordens firmes de
compra e de venda dos CRI, em plataformas administradas pela B3, na forma
e conforme as disposições da Instrução CVM 384, do Manual de Normas para
o Formador de Mercado (conforme em vigor editado pela B3), do
Comunicado CETIP nº 111, de 6 de novembro de 2006 e alterações
posteriores, com a finalidade de fomentar a liquidez dos CRI no mercado
secundário.

“Contrato de Locação
Localiza Fleet”:

Significa o “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Para
Fins Não Residenciais” celebrado entre a Localiza Fleet e a Cedente em 22 de
setembro de 2017, tendo a Localiza como fiadora, por meio do qual a Cedente
alugou à Localiza Fleet os seguintes andares do Imóvel: 3º ao 5º, 7º, 8º e 13º
ao 15º.
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“Contrato de Locação
Localiza”:

Significa o “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Para
Fins Não Residenciais” celebrado entre a Localiza e a Cedente em 22 de
setembro de 2017, por meio do qual a Cedente alugou à Localiza os seguintes
andares do Imóvel: 1º, 2º, 6º, 9º ao 12º e 16º ao 25º.

“Contratos de Locação”: Significa o Contrato de Locação Localiza e o Contrato de Locação Localiza
Fleet, em conjunto.
“Controle” (bem como os Significa a definição prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações.
correlatos “Controlar”
ou “Controlada”):
“Coordenador Líder”:

Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º
e 5º andares, bairro Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 17.298.092/0001-30.

“Participantes
Especiais”:

Instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de
valores mobiliários para participar da Oferta na qualidade de participantes
especiais, que poderão ser convidadas no âmbito da Oferta pelos
Coordenadores, sendo que, neste caso, serão celebrados os contratos de
adesão, nos termos do Contrato de Distribuição.

“Coordenadores”

Em conjunto, o Coordenador Líder e a XP.

“COPOM”:

O Comitê de Política Monetária do BACEN.

“CPMF”

A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira.

“Créditos Imobiliários”:

Os Créditos Imobiliários Localiza Fleet e os Créditos Imobiliários Localiza, em
conjunto.

“Créditos Imobiliários
Localiza Fleet”:

Significa o montante dos Créditos Imobiliários Totais Localiza Fleet que for
devido no Período Securitizado.

“Créditos Imobiliários
Localiza”:

Significa o montante dos Créditos Imobiliários Totais Localiza que for devido
no Período Securitizado.

“Créditos Imobiliários
Totais Localiza Fleet”:

Os aluguéis anuais, no valor de R$11.904.000,00 (onze milhões, novecentos e
quatro mil reais), devidos a partir de 21 de novembro de 2018 e com vencimento
em 21 de novembro de 2037, bem como todos e quaisquer outros direitos
creditórios devidos pela Localiza Fleet em virtude do pagamento dos aluguéis, a
partir da referida data, nos termos do Contrato de Locação Localiza Fleet,
incluindo a totalidade dos acessórios, tais como atualização monetária, encargos
moratórios, multas, eventuais indenizações e outras penalidades e/ou direito de
regresso, garantias, reembolso de despesas, custas, honorários e demais
encargos contratuais e legais previstos no Contrato de Locação Localiza Fleet.

“Créditos Imobiliários
Totais Localiza”:

Os aluguéis anuais, no valor de R$25.296.000,00 (vinte e cinco milhões,
duzentos e noventa e seis mil reais), devidos a partir de 21 de novembro de 2018
e com vencimento em 21 de novembro de 2037, bem como todos e quaisquer
outros direitos creditórios devidos pela Localiza em virtude do pagamento dos
aluguéis, a partir da referida data, nos termos do Contrato de Locação Localiza,
incluindo a totalidade dos acessórios, tais como atualização monetária, encargos
moratórios, multas, eventuais indenizações e outras penalidades e/ou direito de
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regresso, garantias, reembolso de despesas, custas, honorários e demais
encargos contratuais e legais previstos no Contrato de Locação Localiza.
“CRI em Circulação”:

Significam todos os CRI subscritos e integralizados e não resgatados,
excluídos os CRI que a Emissora, as Devedoras ou a Cedente
eventualmente sejam titulares ou possuam em tesouraria, os que sejam de
titularidade (direta ou indireta) de empresas ligadas à Emissora, às
Devedoras, à Cedente, ou de fundos de investimento administrados por
empresas ligadas à Emissora, às Devedoras ou à Cedente, assim
entendidas empresas que sejam subsidiárias, Controladas, direta ou
indiretamente, empresas sob Controle comum ou qualquer de seus
diretores, conselheiros, acionistas, bem como seus cônjuges,
companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo)
grau.

“CRI”:

Significam os CRI da 169ª série da 1ª emissão da Emissora que terão como
lastro os Créditos Imobiliários representados integralmente pelas CCI, nos
termos dos artigos 6º a 8º da Lei n.º 9.514.

“CSLL”:

Significa a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

“CVM”:

A Comissão de Valores Mobiliários.

“Data de Emissão dos
CRI”:

21 de novembro de 2017.

“Data de Início da
Oferta”:

Data de distribuição dos CRI aos Investidores.

“Data de
Integralização”:

Significa a data em que ocorrerá a subscrição e integralização dos CRI ou,
caso sejam verificados erros operacionais que impeçam que a integralização
ocorra no mesmo dia da subscrição, a data correspondente ao Dia Útil
subsequente à subscrição dos CRI.

“Data de Pagamento de
Amortização e
Remuneração”:

Significa cada data de pagamento da amortização do saldo devedor do Valor
Nominal Unitário dos CRI e da Remuneração aos titulares de CRI, que deverá
ser realizado anualmente, nas datas previstas no Anexo V ao Termo de
Securitização.

“Data de Resgate
Obrigatório”:

É a data que corresponder ao término do 7º (sétimo) ano contado da Data de
Emissão, ou seja, 21 de novembro de 2024 (inclusive).

“Data de Vencimento dos 21 de novembro de 2032.
CRI”:
“Despesas Financeiras
Líquidas”:

Significam as despesas financeiras relativas aos 12 (doze) últimos meses
calculadas pelo regime de competência, em bases consolidadas pela Localiza,
ou seja, (a) juros relativos a dívidas bancárias (líquida de receitas de aplicações
financeiras), (b) parcela com impacto no caixa da variação monetária e cambial
sobre juros das modalidades de dívida, (c) juros pagos aos Créditos Imobiliários
e demais títulos e valores mobiliários emitidos nos mercados financeiro e de
capitais, internacional e nacional (líquidas de receitas de aplicações em títulos e
valores mobiliários ou em títulos públicos e privados de qualquer natureza), (d)
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despesas financeiras com impacto de caixa relativas a mútuos com partes
relacionadas listados no passivo (líquidas de receitas financeiras com impacto
no caixa recebidas relativamente a mútuos com partes relacionadas listadas no
ativo), bem como (e) o valor efetivamente desembolsado referente a passivos de
operações de derivativos de proteção de dívidas (líquido dos valores
efetivamente recebidos referentes a ativos de operações com derivativos de
proteção de dívidas).
“Despesas”:

Significam todas e quaisquer despesas, honorários, encargos, custas e
emolumentos decorrentes da estruturação, da securitização e viabilização da
emissão, distribuição e liquidação dos CRI, indicadas na Cláusula Quatorze do
Termo de Securitização.

“Devedoras”:

Significa a Localiza e a Localiza Fleet, em conjunto.

“Dever de Exigir a
Recompra”:

Os Titulares de CRI terão a opção de, individualmente e a seu exclusivo
critério, exigir o resgate dos CRI por eles detidos, na data que corresponder ao
término do 7º (sétimo) ano contado da Data de Emissão dos CRI, ou seja, 21
de novembro de 2024 (inclusive), sendo que, nesta hipótese, a Emissora
deverá exigir a recompra pela Cedente dos Créditos Imobiliários em montante
suficiente para garantir o pagamento pela Emissora aos titulares de CRI do
resgate por eles solicitado.

“Dia Útil” ou “Dias
Úteis”:

Significa, qualquer dia, exceto: (a) sábados, domingos ou feriados nacionais,
no estado ou na cidade de São Paulo; e (b) aqueles sem expediente na B3.

“Direito de Exigir o
Resgate”:

Significa o direito atribuído aos Titulares de CRI de, individualmente e a seu
exclusivo critério, exigir o resgate dos CRI por eles detidos, na data que
corresponder ao término do 7º (sétimo) ano contado da Data de Emissão, ou
seja, 21 de novembro de 2024 (inclusive).

“Dívida Líquida”:

Significa o valor calculado em bases consolidadas na Localiza igual (a) à
soma dos passivos junto a instituições financeiras, das operações de leasing
operacional e financeiro, dos títulos e valores mobiliários representativos de
dívida emitidos, bem como dos mútuos com partes relacionadas e do saldo
líquido de operações de derivativos (passivos menos ativos de operações com
derivativos); diminuído (b) das disponibilidades (caixa), bancos, aplicações de
liquidez imediata ou aplicações de curto prazo, títulos e valores mobiliários de
própria Emissão ou de terceiros, e títulos públicos e privados de qualquer
natureza e (c) dos efeitos da marcação a mercado das operações de
derivativos.

“Documentos da
Operação”:

Significam (i) os Contratos de Locação; (ii) o Contrato de Cessão; (iii) a
Escritura de Emissão de CCI; (iv) a Escritura de Hipoteca; (v) o Termo de
Securitização; (vi) o Contrato de Distribuição; (vii) os Prospectos Preliminar e
Definitivo; (viii) os boletins de subscrição dos CRI; (ix) os Pedidos de
Reserva; e (x) os demais instrumentos celebrados com prestadores de serviços
contratados no âmbito da Emissão e da Oferta.

“EBITDA”:

Significa o lucro ou prejuízo líquido da Localiza, em bases consolidadas,
relativo aos 12 (doze) últimos meses, antes: (a) das despesas (receitas)
financeiras líquidas, (b) do imposto de renda e da contribuição social, (c) das
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despesas de depreciação e amortização, (d) do custo de stock option, (e) das
despesas não recorrentes e (f) do impairment.
“Emissão”:

A presente emissão de CRI, a qual constitui a 169ª série da 1ª emissão de
certificados de recebíveis imobiliários da Emissora.

“Emissora” ou
“Securitizadora”:

A RB Capital Companhia de Securitização, sociedade anônima de capital
aberto, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av.
Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.773.542/0001-22.

“Empreendimento”:

É o edifício comercial composto de 25 andares, com área de 58.690,24 m2,
bem como áreas de restaurante, salas de reunião, salas de treinamento e
auditório, de legítima propriedade da Cedente, localizado no Imóvel.

“Escritura de Emissão de Significa o “Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Créditos
Imobiliários Sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural e Outras
CCI”:
Avenças”, a ser celebrado entre a Cedente e a Instituição Custodiante, por
meio do qual as CCI serão emitidas para representar os Créditos Imobiliários
decorrentes dos Contratos de Locação, nos termos da Lei n.º 10.931.
“Escritura de Hipoteca”: É a “Escritura Pública de Hipoteca em 2º Grau”, a ser celebrada entre a
Cedente e a Emissora, por meio da qual a Cedente constituirá em benefício do
Patrimônio Separado dos CRI a Hipoteca de 2º Grau.
“Escriturador”:

Significa o Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede no núcleo
Cidade de Deus, s/nº, na Vila Yara, na cidade de Osasco, no Estado de São
Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12, responsável pela
escrituração dos CRI.

“Eventos de Liquidação
do Patrimônio
Separado”:

Significam os eventos que poderão ensejar a assunção imediata da
administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, com sua
consequente liquidação em favor dos titulares de CRI, previstos no Termo
de Securitização.

“Eventos de Multa
Indenizatória”:

Significam os eventos previstos na Cláusula 4.4 do Contrato de Cessão,
conforme transcritos na Cláusula 5.4.1 do Termo de Securitização e no
item “2.2.23 Amortização Extraordinária, Vencimento Antecipado, Direito
de Exigir o Resgate e Resgate Antecipado Obrigatório” deste Prospecto.

“Eventos de Recompra
Compulsória
Automática”:

Os eventos previstos na Cláusula 4.1.1 do Contrato de Cessão, conforme
transcritos na Cláusula 5.2.1 do Termo de Securitização e no item “2.2.23
Amortização Extraordinária, Vencimento Antecipado, Direito de Exigir o
Resgate e Resgate Antecipado Obrigatório” deste Prospecto.

“Eventos de Recompra
Compulsória NãoAutomática”:

Os eventos previstos na Cláusula 4.1.2 do Contrato de Cessão, conforme
transcritos na Cláusula 5.2.2 do Termo de Securitização e no item “2.2.23
Amortização Extraordinária, Vencimento Antecipado, Direito de Exigir o
Resgate e Resgate Antecipado Obrigatório” deste Prospecto.

“Eventos de Recompra
Compulsória”:

Em conjunto, os Eventos de Recompra Compulsória Automáticos e os
Eventos de Recompra Compulsória Não-Automáticos.

“Fiança”:

Significa a fiança outorgada pela Localiza, nos termos do Código Civil
Brasileiro, de forma irrevogável e irretratável, pela qual a Localiza será
constituída como fiadora e principal pagadora de todas as Obrigações
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Garantidas, bem como de todas as obrigações assumidas pela Localiza Fleet no
âmbito do Contrato de Locação Localiza Fleet, de forma solidária à Localiza
Fleet.
“Formador de
Mercado”:

Significa o ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira com sede na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, CEP 04344-902,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
60.701.190/0001-04, instituição financeira contratada pela Localiza, para atuar
no âmbito da Oferta, por meio da inclusão de ordens firmes de compra e de
venda dos CRI, em plataformas administradas pela B3, na forma e conforme
disposições da Instrução CVM nº 384, de 17 de março de 2003, conforme em
vigor, do Manual de Normas para Formador de Mercado (conforme em vigor
editado pela B3), do Comunicado CETIP nº 111, de 6 de novembro de 2006 e
alterações posteriores, e do Regulamento para Credenciamento do Formador de
Mercado nos Mercados Administrados pela da B3, anexo ao Ofício Circular
004/2012-DN da BM&FBOVESPA, contratado exclusivamente às expensas da
Localiza e escolhido mediante acordo entre as Partes, com finalidade de
fomentar a liquidez dos CRI.

“Garantia Firme”:

Significa a garantia firme prestada pelos Coordenadores de colocação da
totalidade dos CRI, nos termos do Contrato de Distribuição.

“Garantias”:

Em garantia do pagamento das Obrigações Garantidas será constituída a
Hipoteca de 2º Grau sobre o Imóvel pela Cedente, por meio da celebração da
Escritura de Hipoteca, bem como a Localiza outorgará a Fiança.

“Grupo de Controle”:

Significa o grupo de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob
controle comum que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria
absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 (três) últimas Assembleias
Gerais Ordinárias de uma sociedade, ainda que não seja titular das ações que
lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante, conforme definição
constante do “Regulamento de Listagem do Novo Mercado” da B3.

“Hipoteca de 2º Grau”:

Significa a hipoteca em 2º grau a ser constituída sobre o Imóvel, por meio da
Escritura de Hipoteca.

“IBGC”:

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

“Imóvel”:

Significa o imóvel com área de 29.235m², formado pelo lote 01, do quarteirão
64, localizado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no
Bairro Cachoeirinha, na Avenida Bernardo Vasconcelos, nº377, objeto da
matrícula nº 120.387, do 5º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Belo Horizonte, originado do reparcelamento do lote 001A, do quarteirão 64,
da Vila Cachoeirinha, referente à matrícula nº 43.989, lote 02, do 5º Ofício de
Registro Geral de Imóveis da comarca de Belo Horizonte, estado de Minas
Gerais, com 45,10m de frente para a Rua Itapetininga, 69,60m de frente para a
Rua Gurupa, 201,55m, de frente para a Rua Itaocara, 45m de frente para a Rua
Gurupa, 68,10m de frente para a Rua Gurupa, 359,20m de frente para a
Avenida Bernardo de Vasconcelos e 83,90m de frente para a Rua Gurupa.

Significam os Coordenadores e os Participantes Especiais, quando referidos
“Instituições
Participantes da Oferta”: em conjunto.
“Instrução CVM 284”:

A Instrução da CVM n.º 284, de 24 de julho de 1998, posteriormente revogada
pela Instrução CVM 414.

“Instrução CVM 308”:

A Instrução da CVM n.º 308, de 14 de maio de 1999, conforme alterada.
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“Instrução CVM 358”:

A Instrução da CVM n.° 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada.

“Instrução CVM 361”:

A Instrução da CVM n.° 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada.

“Instrução CVM 384”:

A Instrução da CVM n.º 384, de 17 de março de 2003, conforme alterada.

“Instrução CVM 400”:

A Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

“Instrução CVM 414”:

A Instrução da CVM n.º 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada.

“Instrução CVM 505”:

A Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada.

“Instrução CVM 539”:

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

“Instrução CVM 554”:

A Instrução da CVM n. ° 554, de 17 de dezembro de 2017, conforme alterada.

“Instrução CVM 583”:

A Instrução da CVM n. º 583, de 20 de dezembro de 2016, em vigor.

“Investidores”:

Significam os investidores qualificados, assim definidos nos artigos 9º-B e 9ºC da Instrução CVM 539.

“IOF/Câmbio”:

O Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio.

“IOF/Títulos”:

O Imposto sobre Operações Financeiras com Títulos e Valores Mobiliários.

“IOF”:

O Imposto sobre Operações Financeiras.

“IPCA/IBGE”:

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.

“IR”:

O Imposto sobre a Renda.

“IRPJ”:

O Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica.

“IRRF”:

O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.

“JUCEMG”:

A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

“JUCESP”:

A Junta Comercial do Estado de São Paulo.

“Lei das Sociedades por
Ações”:
“Lei n.º 10.637/02”:

Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

“Lei n.º 10.684/03”:

A Lei n.º 10.684, de 30 de maio de 2003, conforme alterada.

“Lei n.º 10.833/03”:

A Lei n.º 10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

“Lei n.º 10.931/04”:

A Lei n.º 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada.

“Lei n.º 10.931”:

Lei n.º 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada.

A Lei n.º 10.637, de 30 de dezembro de 2002, conforme alterada.
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“Lei n.º 11.033”:

Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme alterada.

“Lei n.º 4.380/64”:

A Lei n.º 4.380, de 21 de agosto de 1964, conforme alterada.

“Lei n.º 6.385/76”:

A Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.

“Lei n.º 8.981”:

Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme alterada.

“Lei n.º 9.307”:

Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada.

“Lei n.º 9.514/97” ou
“Lei do Sistema
Financeiro Imobiliário”:

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

“Localiza Fleet”:

Significa a Localiza Fleet S.A., sociedade anônima de capital fechado, com
sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida
Bernardo de Vasconcelos, nº 377, bairro Cachoeirinha, CEP 31.150-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.286.479/0001-08.

“Localiza”

LOCALIZA RENT A CAR S.A., sociedade com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº
377, Bairro Cachoeirinha, CEP 31150-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
16.670.085/0001-55.

“Manual de Normas
para Formador de
Mercado”:

O “Manual de Normas para Formador de Mercado”, editado pela B3
(segmento CETIP UTVM), conforme em vigor nesta data.

“MDA”:

Significa o Módulo de Distribuição de Ativos, ambiente de distribuição de
ativos de renda fixa em mercado primário, administrado e operacionalizado pela
B3.

“Medida Provisória nº
2.158-35”:

A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor.

“Multa Indenizatória”:

A multa indenizatória a ser paga se ocorrer qualquer um dos Eventos de Multa
Indenizatória.

“Notificação de Direito
de Resgate”:

Aviso, na forma do Anexo VI do Contrato de Cessão, com a finalidade de
comunicar os Titulares de CRI sobre o Direito de Exigir o Resgate.

“Notificação de
Recompra Facultativa”:

Notificação que deverá ser enviada pela Cedente, por escrito à Emissora, para
realizar a Recompra Facultativa.

“Obrigações
Garantidas”:

Significa (A) a totalidade das obrigações principais, acessórias e moratórias,
presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive
decorrentes de juros, multas e penalidades relativas aos Créditos Imobiliários; (B)
todas as obrigações assumidas pela Cedente nos termos do Contrato de Cessão,
tais como Recompra Compulsória, Pagamento Residual, pagamento do Valor da
Recompra Facultativa, do Valor de Recompra Obrigatória, da Multa Indenizatória
e do Valor de Recompra Antecipada Obrigatória; e (C) os custos e despesas
incorridos e a serem incorridos em relação à Emissão dos CRI, de
responsabilidade da Cedente, bem como em relação à cobrança dos Créditos
Imobiliários e excussão das garantias, incluindo, mas não se limitando, a penas
convencionais, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou
extrajudiciais.
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“Oferta”:

A presente distribuição pública de CRI, que será realizada nos termos da
Instrução CVM 400 e da Instrução CVM 414.

“Pagamento Residual”:

É o pagamento a ser realizado pela Cedente à Emissora, caso, em qualquer
Data de Verificação, o VR seja superior a 1 (um), equivalente ao montante em
reais correspondente à diferença entre a QMM e o VA, a título de Ajuste do
Valor da Cessão, na data de vencimento da respectiva parcela dos Créditos
Imobiliários.

“Patrimônio Separado”:

Significa o Patrimônio constituído após a instituição do Regime Fiduciário,
composto pelos Créditos Imobiliários representados pelas CCI, pelas
Garantias e pela Conta Centralizadora, o qual não se confunde com o
patrimônio comum da Emissora e se destina exclusivamente à liquidação dos
CRI a que está afetado, bem como ao pagamento dos respectivos custos de
administração e obrigações fiscais.

“Pedido de Reserva”:

Significa cada formulário específico, celebrado em caráter irrevogável e
irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, referente à intenção de
subscrição dos CRI no âmbito da Oferta, firmado por Investidores durante o
Período de Reserva.

“Período de Desistência”

Período que se iniciará em 24 de janeiro de 2018 (inclusive) e se encerrará em
31 de janeiro de 2018 (inclusive), no qual os Investidores que já aderiram à
Oferta poderão desistir do seu Pedido de Reserva.

“Período de Reserva”:

Para fins de recebimento dos Pedidos de Reserva, o período compreendido
entre os dias 27 de dezembro de 2017, inclusive, e 01 de fevereiro de 2018,
inclusive.

“Período Securitizado”:

Significa o período de 21 de novembro de 2017 a 21 de novembro de 2032.

“Pessoas Vinculadas”:

Significam as pessoas vinculadas à Oferta as pessoas assim definidas pelo
inciso VI do artigo 1º da Instrução CVM 505, respectivamente: (a)
administradores, empregados, operadores e demais prepostos do intermediário
que desempenhem atividades de intermediação ou de suporte operacional; (b)
agentes autônomos que prestem serviços ao intermediário; (c) demais
profissionais que mantenham, com o intermediário, contrato de prestação de
serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte
operacional; (d) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente,
controladoras ou participem do controle societário do intermediário; (e)
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo intermediário ou por
pessoas a ele vinculadas; (f) cônjuge ou companheiro e filhos menores das
pessoas mencionadas nas alíneas “a” a “d”; e (g) clubes e fundos de
investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se
geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.

“PIS”:

A Contribuição ao Programa de Integração Social.

“Plano de Distribuição”:

Os Coordenadores, com a expressa anuência da Emissora, elaborarão plano de
distribuição dos CRI, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução
CVM 400, no que diz respeito ao esforço de dispersão dos CRI, o qual levará
em conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza
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comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Emissora, observado que os
Coordenadores deverão assegurar: (i) a adequação do investimento ao perfil
de risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo aos Investidores; e
(iii) que os representantes de venda dos Participantes Especiais do consórcio
de distribuição, conforme aplicável, recebam previamente exemplar do
prospecto preliminar para leitura obrigatória, e que suas dúvidas possam ser
esclarecidas por pessoa designada pelos Coordenadores.
“Poder de Controle”:

Significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos órgãos de uma sociedade, de forma direta ou
indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária
detida. Há presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa
ou ao grupo de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle
comum (“Grupo de Controle”) que seja titular de ações que lhe tenham
assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 (três)
últimas Assembleias Gerais Ordinárias de uma sociedade, ainda que não seja
titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante,
conforme definição constante do “Regulamento de Listagem do Novo
Mercado” da B3.

“Prazo Máximo de
Colocação”:

Significa o prazo máximo para a colocação da Oferta correspondente a 6 (seis)
meses contados da publicação do Anúncio de Início, ou até a data de
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

“Preço de
Integralização”:

Será o Valor Nominal Unitário dos CRI. Caso sejam verificados erros
operacionais que impeçam que a integralização ocorra no mesmo dia da
subscrição, e, portanto, a integralização ocorra na data correspondente ao Dia
Útil subsequente à subscrição dos CRI, o Preço de Integralização será igual ao
Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, nos termos da Cláusula
4.1, item XX, do Termo, calculada de forma cumulativa pro rata temporis,
desde a data de subscrição até a data da efetiva integralização.

“Procedimento de
Bookbuilding”:

Significa o procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
conduzido pelos Coordenadores no âmbito da Oferta, nos termos dos
parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44, ambos da Instrução CVM 400,
por meio do qual os Coordenadores, de comum acordo com a Emissora e com
a Cedente, definirão o percentual a ser adotado para apuração da
Remuneração dos CRI.
Significam os prospectos preliminar e/ou definitivo da Oferta, que serão
disponibilizados ao público, referidos em conjunto ou individual e
indistintamente, exceto se expressamente indicado o caráter preliminar ou
definitivo do documento.

“Prospecto”, “Prospecto
Preliminar”, “Prospecto
Definitivo” ou
“Prospectos”
“Rateio”:

Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva admitidos realizados por
Investidores ser superior à quantidade de CRI objeto da Oferta, serão atendidos os
Pedidos de Reserva que indicarem a menor taxa, adicionando-se os Pedidos de
Reserva que indicarem taxas superiores até atingir a taxa definida no
Procedimento de Bookbuilding, sendo que todos os Pedidos de Reserva e todas as
intenções de investimento admitidos que indicarem a taxa definida no
Procedimento de Bookbuilding serão rateados. Os critérios de Rateio previstos
neste item não se aplicarão às ordens para aquisição de CRI apresentadas pelo
Formador de Mercado até o limite de 10% (dez por cento) do Valor Total da
Emissão, observados os seus limites de atuação a serem previstos no contrato de
prestação de serviços de Formador de Mercado celebrado no âmbito da Oferta.
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“Recompra Antecipada
Obrigatória”:

Significa a obrigação da Cedente de recomprar os Créditos Imobiliários de
forma antecipada caso, na hipótese de extinção, limitação, ausência de
apuração e/ou divulgação por mais de 10 (dez) dias consecutivos após a data
esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou impossibilidade legal de
aplicação da Taxa DI aos CRI, ou determinação judicial proibindo tal
aplicação, não haja acordo sobre a taxa substitutiva entre a Cedente e 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 ou

conforme quórum previsto na regulamentação em vigor na data da
assembleia, ou caso não seja instalada a Assembleia Geral mencionada na
Cláusula 5.4.2 do Termo de Securitização, ou não haja quórum para
deliberação, ou a Cedente não compareça à referida Assembleia Geral.
“Recompra
Compulsória”:

Possibilidade de os Créditos Imobiliários representados pelas CCI serem
objeto de recompra compulsória pela Cedente em caso de ocorrência de
qualquer Evento de Recompra Compulsória.

“Recompra Facultativa”: Significa a prerrogativa atribuída à Cedente de recomprar parcial ou
totalmente os Créditos Imobiliários, a qualquer tempo a partir do 1º (primeiro)
ano contado da Data de Emissão dos CRI, ou seja, a partir de 21 de novembro
de 2018, inclusive, na forma prevista nas Cláusulas 4.2.1 e seguintes do
Contrato de Cessão, conforme transcrito na Cláusula 5.1 do Termo de
Securitização e no item “2.2.23 Amortização Extraordinária, Vencimento
Antecipado, Direito de Exigir o Resgate e Resgate Antecipado
Obrigatório” deste Prospecto.
“Regime Fiduciário”:

Significa o regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os Créditos
Imobiliários representados pelas CCI, as Garantias e a Conta Centralizadora,
com a constituição do Patrimônio Separado pela Emissora, na forma do artigo
9º da Lei nº 9.514/97, até o pagamento integral dos CRI, isentando os bens e
direitos integrantes do Patrimônio Separado de ações ou execuções de
credores da Emissora, de forma que respondam exclusivamente pelas
obrigações inerentes aos títulos a ele afetados.

Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI ou seu saldo, conforme o caso,
“Remuneração” ou
“Remuneração dos CRI”: incidirão juros remuneratórios correspondentes à determinado percentual da
variação acumulada da Taxa DI, que não deverá exceder o percentual máximo
de 99,00% (noventa e nove por cento), a ser definido por meio do
Procedimento de Bookbuilding, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por
Dias Úteis decorridos, desde a data de subscrição ou da Data de Pagamento de
Amortização e Remuneração dos CRI imediatamente anterior, o que ocorrer
por último, até a data do seu efetivo pagamento, sendo os juros remuneratórios
devidos anualmente nas datas indicadas na tabela constante do Anexo V do
Termo de Securitização.
“Resgate Antecipado
Obrigatório”:

Significa o resgate antecipado obrigatório e consequente cancelamento dos
CRI a ser realizado pela Emissora na data do recebimento, pela Emissora na
Conta Centralizadora, do montante correspondente ao pagamento da Multa
Indenizatória ou do Valor de Recompra Antecipada Obrigatória.

“Resolução CMN 4.373”: A Resolução CMN n.º 4.373, de 29 de setembro de 2014.
“Série”:

Significa a 169ª série de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora,
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no âmbito de sua 1ª emissão.
“SFH”:

É o Sistema Financeiro Habitacional.

“SFI”:

É o Sistema de Financiamento Imobiliário.

“Súmula nº 176”:

Súmula nº 176, editada pelo Superior Tribunal de Justiça editada em
23/10/1996, DJ 06/11/1996, p. 42.845.

“Taxa DI”:

Significam as taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um
dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente
pela B3 (segmento CETIP UTVM), no informativo diário disponível em sua
página na Internet (http://www.cetip.com.br).

“Taxa Teto”:

Percentual máximo de remuneração dos CRI que poderá ser fixado por meio
do Procedimento de Bookbuilding, equivalente a 99% (noventa e nove por
cento) da variação acumulada da Taxa DI.

“Termos de Adesão”:

Contratos de adesão ao Contrato de Distribuição a serem celebrados entre o
Coordenador Líder e os Participantes Especais, caso estes sejam convidados
para participar da Oferta.

“Termo de
Securitização” ou
“Termo”:

O Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 169ª Série da 1ª
Emissão de CRI da Emissora, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente
Fiduciário.

“Terreno”:

Significa o imóvel de área 29.610m², formado pelo lote 01, da quadra 64,
localizado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no Bairro
Cachoeirinha, na Avenida Bernardo Vasconcelos, nº377, objeto da matrícula
nº 120.387, do 5º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte, originado do reparcelamento do lote 001A, do quarteirão 64, da
Vila Cachoeirinha, referente à matrícula nº 43.989, do 5º Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte, com 45,10m de frente para a Rua
Itapetininga, 69,60m de frente para a Rua Gurupa, 201,55m, de frente para a
Rua Itaocara, 45m de frente para a Rua Gurupa, 68,10m de frente para a Rua
Gurupa, 359,20m de frente para a Avenida Bernardo de Vasconcelos e
83,90m de frente para a Rua Gurupa.

“Titulares de CRI”:

São os subscritores de CRI no âmbito da Oferta ou aqueles que vierem a
adquirir CRI no mercado secundário.

“Valor da Cessão”:

Significa o valor de R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais),
conforme previsto na Cláusula 2.2 do Contrato de Cessão.

“Valor de Recompra
Antecipada
Obrigatória”:

O valor do pagamento a ser feito pela Cedente à Emissora na hipótese da
Recompra Antecipada Obrigatória, o qual deve ser equivalente:
(i) ao saldo devedor do valor nominal unitário dos CRI, acrescido da
remuneração dos CRI calculada pro rata temporis até a data do efetivo
pagamento do Valor de Recompra Antecipada Obrigatória, apurado na
referida data, calculado na forma e nas condições estabelecidas na
Cláusula 4.1, inciso XX, do Termo de Securitização; e
(ii) caso sejam devidos, dos tributos, encargos moratórios, multas,
penalidades e demais encargos contratuais e legais previstos no Contrato
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de Cessão, no Termo de Securitização ou na legislação aplicável,
calculados, apurados ou incorridos, conforme o caso, até a data do
efetivo pagamento do Valor de Recompra Antecipada Obrigatória,
apurado na referida data, calculado na forma e nas condições
estabelecidas no Termo de Securitização.
“Valor da Recompra
Compulsória”:

O valor do pagamento a ser feito pela Cedente à Emissora na hipótese da
Recompra Compulsória, o qual deve ser equivalente:
(i) ao saldo devedor do valor nominal unitário atualizado dos CRI, na forma
prevista no Termo de Securitização, acrescido da remuneração dos CRI
calculada pro rata temporis desde a data de integralização dos CRI ou a
última data de pagamento da remuneração dos CRI, conforme o caso, até
a data do efetivo resgate antecipado; e
(ii) caso sejam devidos, aos tributos, encargos moratórios, multas,
penalidades e demais encargos contratuais e legais previstos no Contrato
de Cessão, no Termo de Securitização ou na legislação aplicável,
calculados, apurados ou incorridos, conforme o caso, até a respectiva
data do efetivo resgate antecipado.

“Valor da Recompra
Facultativa”:

O valor pretendido para a Recompra Facultativa.

“Valor de Recompra
Obrigatória”:

Em até 04 (quatro) Dias Úteis antecedentes à Data de Resgate Obrigatório, a
Emissora informará à Cedente o montante dos Créditos Imobiliários que será
objeto do Dever de Exigir a Recompra e o preço de recompra do referido
montante dos Créditos Imobiliários, que deverá ser correspondente ao saldo
do valor nominal não amortizado dos CRI, acrescido da Remuneração
incidente até a Data de Resgate Obrigatório, multiplicado pela quantidade de
CRI cujos titulares tenham exercido o Direito de Exigir Resgate.

“Valor Nominal
Unitário”:

O valor nominal unitário dos CRI objeto da Emissão, correspondente a
R$1.000,00 (hum mil reais) na Data de Emissão dos CRI.

“Valor Total da
Emissão”:

Significa o valor nominal da totalidade dos CRI a ser emitido, que
corresponderá a R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais), na
Data de Emissão.

“Valor Total da Oferta”: R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais).
“Vencimento Antecipado As hipóteses de vencimento antecipado não automático estão descritas nas
Não Automático”:
Cláusulas 5.2.2 e seguintes do Termo de Securitização, bem como no item
“2.2. Características Gerais dos CRI” deste Prospecto.
“Vencimento
Antecipado”:

Os CRI serão considerados antecipadamente vencidos na ocorrência das
hipóteses descritas nas Cláusulas 5.2 e seguintes do Termo de Securitização,
bem como no item “2.2. Características Gerais dos CRI” deste Prospecto.

“XP”:

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600/3624, 10º andar, conjuntos 101 e
102, bairro Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.332.886/0011-78.
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Todas as definições estabelecidas neste Prospecto que designem o singular incluirão o plural e vice-versa
e poderão ser empregadas indistintamente no gênero masculino ou feminino, conforme o caso.

23

1.3.

CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES ACERCA DO FUTURO

As declarações constantes deste Prospecto relacionadas com os planos, previsões, expectativas da
Emissora sobre eventos futuros e estratégias constituem estimativas e declarações futuras, que estão
fundamentadas, em grande parte, em perspectivas atuais, projeções sobre eventos futuros e tendências que
afetam ou poderiam afetar o setor de securitização imobiliária no Brasil, os negócios da Emissora, sua
situação financeira ou o resultado de suas operações.
Embora a Emissora acredite que estejam baseadas em premissas razoáveis, essas estimativas e
declarações futuras estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, e são feitas com base nas informações
disponíveis na data deste Prospecto. Em vista desses riscos e incertezas, as estimativas e declarações
futuras constantes neste Prospecto não são garantias de resultados futuros e, portanto, podem vir a não se
concretizar, estando muitas delas além do controle ou da capacidade de previsão da Emissora. Por conta
desses riscos e incertezas, o Investidor não deve se basear exclusivamente nessas estimativas e
declarações futuras para tomar sua decisão de investimento nos CRI.
O desempenho da Emissora pode diferir substancialmente daquele previsto em suas estimativas e
declarações futuras em razão de inúmeros fatores, incluindo:
= os efeitos de eventual crise financeira internacional no Brasil;
= as alterações na conjuntura social, econômica, política e de negócios do Brasil, incluindo
flutuações na taxa de câmbio, de juros ou de inflação, e liquidez nos mercados financeiros e
de capitais;
= alterações nos negócios da Emissora e das Devedoras;
= acontecimentos políticos, econômicos e sociais no Brasil e no exterior;
= intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas ou
ambiente regulatório no Brasil;
= alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis ao setor de securitização imobiliária,
incluindo a legislação e regulamentação ambiental, trabalhista, nos níveis municipal,
estadual e federal, bem como alterações no entendimento dos tribunais ou autoridades
brasileiras em relação a essas leis e regulamentos;
= a capacidade da Emissora de implementar com sucesso a sua estratégia de negócio;
= outros fatores discutidos na Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 107 a 128 deste Prospecto e
nos itens “4.1 Descrição dos Fatores de Risco” e “4.2. Descrição dos Principais Riscos de
Mercado” do Formulário de Referência da Emissora, incorporado por referência a este
Prospecto.
= declarações que dependam ou estejam relacionadas a eventos ou condições futuras ou
incertas, ou que incluam as palavras “acredita”, “antecipa”, “continua”, “entende”,
“espera”, “estima”, “faria”, “planeja”, “poderia”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”,
“projeta”, suas variações e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e
declarações futuras. As estimativas e declarações futuras constantes deste Prospecto
referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que a Emissora não assume a
obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas e declarações
futuras, em razão de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outros fatores. Estas
estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras,
constantes neste Prospecto. Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas
e declarações acerca do futuro constantes deste Prospecto podem não vir a ocorrer e, ainda,
os resultados futuros e desempenho da Emissora e das Devedoras podem diferir
substancialmente daqueles previstos em suas estimativas, em razão, inclusive, dos fatores
mencionados acima.
Por conta dessas incertezas, o Investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras para
tomar uma decisão de investimento nos CRI.
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1.4.

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA

O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Emissão e os CRI. Recomenda-se ao
Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa deste Prospecto, inclusive
seus Anexos, o Termo de Securitização e, em especial, a Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 107 a
128 deste Prospecto. Para uma descrição mais detalhada da operação que dá origem aos Créditos
Imobiliários subjacentes aos CRI, vide Seções “Características dos CRI e da Oferta” e “Sumário dos
Principais Instrumentos da Oferta” deste Prospecto.
Emissora:

RB Capital Companhia de Securitização.

Coordenador Líder:

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores da Oferta:

O Banco Itaú BBA S.A. e a XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Participantes Especiais:

As instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de
valores mobiliários para participar da Oferta na qualidade de participantes
especiais, que poderão ser convidadas no âmbito da Oferta pelos
Coordenadores, sendo que, neste caso, serão celebrados os contratos de
adesão, nos termos do Contrato de Distribuição.

Agente Fiduciário:

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

Escriturador

Banco Bradesco S.A.

Instituição Custodiante:

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

Banco Liquidante:

Banco Bradesco S.A.

Devedoras:

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

Cedente dos Créditos
Imobiliários:

Rental Brasil Administração e Participação S.A.

Créditos Imobiliários:

Os alugueis anuais, no valor de R$25.296.000,00 (vinte e cinco milhões,
duzentos e noventa e seis mil reais), referentes ao Contrato de Locação
Localiza, e os alugueis anuais, no valor de R$11.904.000,00 (onze
milhões, novecentos e quatro mil reais), referentes ao Contrato de Locação
Localiza Fleet, todos devidos a partir de 21 de novembro de 2018, e com
vencimento em 21 de novembro de 2032, bem como todos e quaisquer
outros direitos creditórios devidos pela Localiza Fleet e pela Localiza em
virtude do pagamento dos alugueis, durante o Período Securitizado, nos
termos dos Contratos de Locação, incluindo a totalidade dos acessórios,
tais como atualização monetária, encargos moratórios, multas, eventuais
indenizações e outras penalidades e/ou direito de regresso, garantias,
reembolso de despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e
legais previstos nos Contratos de Locação.

Lastro dos CRI:

Os CRI serão lastreados pelas CCI, que representa a totalidade dos
Créditos Imobiliários.

Número da Série e da
Emissão dos CRI:

169ª série da 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da
Emissora.

Local de Emissão dos
CRI:

Cidade de São Paulo, estado de São Paulo.
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Código ISIN

BRRBRACRI4L2.

Data de Emissão dos CRI:

21 de novembro de 2017.

Procedimento de
Bookbuilding:

Após a divulgação do Aviso ao Mercado e a disponibilização deste
Prospecto, será realizado o Procedimento de Bookbuilding, para definição
da Remuneração dos CRI.

Pedidos de Reserva:

No âmbito da Oferta, qualquer Investidor interessado em investir nos CRI
deverá realizar a sua reserva para subscrição de CRI junto a um dos
Coordenadores ou a um dos Participantes Especiais, durante o Período de
Reserva, mediante assinatura do Pedido de Reserva.

Garantia Firme:

A Garantia Firme será prestada proporcionalmente pelos Coordenadores,
sem qualquer solidariedade entre eles, (i) desde que e somente se satisfeitas
todas as Condições Precedentes previstas no Contrato de Distribuição; e (ii)
se até a Data de Integralização existir algum saldo remanescente de CRI não
subscrito ou colocado, sendo certo que o exercício da Garantia Firme pelos
Coordenadores será feito pela Taxa Teto.

Prazo e Vencimento dos
CRI:

Os CRI têm prazo de vigência de 15 (quinze) anos contados da Data de
Emissão dos CRI, com vencimento final em 21 de novembro de 2032,
ressalvadas as hipóteses de Amortização Extraordinária, Resgate
Antecipado Obrigatório, Vencimento Antecipado, Recompra Antecipada
Obrigatória e Direito de Exigir o Resgate.

Valor Total da Emissão e
da Oferta:

R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais).

Quantidade de CRI
Emitidos:

370.000 (trezentos e setenta mil) CRI.

Forma de Distribuição:

Os Coordenadores estruturarão a Emissão dos CRI prestando Garantia
Firme, nos termos e condições do Contrato de Distribuição, para o
montante total da Emissão de até R$370.000.000,00 (trezentos e setenta
milhões de reais), sendo prestada a Garantia Firme (i) de até
R$185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais) pelo
Coordenador Líder; e (ii) de até R$185.000.000,00 (cento e oitenta e
cinco milhões de reais) pela XP. A distribuição pública dos CRI será
realizada de acordo com os procedimentos da B3, observado o Plano de
Distribuição descrito no Contrato de Distribuição.

Distribuição Parcial:

Não haverá possibilidade de distribuição parcial dos CRI.

Valor Nominal Unitário
dos CRI:

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

Atualização Monetária

Não será devida aos Titulares de CRI qualquer tipo de atualização ou
correção monetária do Valor Nominal Unitário.

Oferta:

Os CRI, que compõem a 169ª série da 1ª emissão de certificados de
recebíveis imobiliários da Emissora, serão objeto de distribuição pública
nos termos da Instrução CVM 400 e da Instrução CVM 414.

Critérios Adotados pela

A concessão de crédito pela Cedente às Devedoras por meio da locação
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Cedente para Concessão
de Crédito às Devedoras:

do Empreendimento faz parte da estratégia do grupo econômico da
Localiza em concentrar na Cedente a propriedade e a gestão dos imóveis
que serão necessários às empresas do grupo para o desenvolvimento das
suas atividades econômicas. Além disso, na condição de integrante do
mesmo grupo econômico das Devedoras, a Cedente teve acesso e utilizou
a análise das informações financeiras e gerenciais das Devedoras como
critério para concessão de crédito às Devedoras.

Data de Emissão das CCI:

21 de novembro de 2017.

Tipo e Forma dos CRI:

Os CRI serão emitidos sob a forma nominativa e escritural.

Remuneração do CRI:

A remuneração dos CRI, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, é
composta pelos juros remuneratórios correspondentes à determinado
percentual da variação acumulada da Taxa DI, que não deverá exceder o
percentual máximo de 99,00% (noventa e nove por cento), a ser definido
por meio do Procedimento de Bookbuilding, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos, desde a data de subscrição ou da Data
de Pagamento de Amortização e Remuneração dos CRI imediatamente
anterior, o que ocorrer por último, até a data do seu efetivo pagamento,
sendo os juros remuneratórios devidos anualmente nas datas indicadas na
tabela constante do Anexo V do Termo de Securitização.

Periodicidade de
Pagamento dos Juros
Remuneratórios:

A Remuneração dos CRI será paga anualmente, sendo o primeiro
pagamento realizado em 21 de novembro de 2018, conforme tabela
constante no Anexo V do Termo de Securitização, e o último na Data de
Vencimento dos CRI, ressalvadas as hipóteses de Amortização
Extraordinária, Resgate Antecipado Obrigatório, Vencimento Antecipado,
Recompra Antecipada Obrigatória e Direito de Exigir o Resgate,
conforme disposto no item “2.2. Características Gerais dos CRI” deste
Prospecto.

Amortização de Principal:

O saldo devedor do Valor Nominal Unitário será pago anualmente, sendo
o primeiro pagamento de amortização do saldo devedor do Valor Nominal
Unitário realizado em 21 de novembro de 2018 e os demais nos anos
subsequentes, nas datas previstas no Anexo V do Termo de Securitização,
e o último na Data de Vencimento dos CRI, ressalvadas as hipóteses de
Amortização Extraordinária, Resgate Antecipado Obrigatório,
Vencimento Antecipado, Recompra Antecipada Obrigatória e Direito de
Exigir o Resgate, conforme disposto no item“2.2. Características Gerais
dos CRI” deste Prospecto.

Amortização
Extraordinária ou Resgate
Antecipado:

A Cedente poderá recomprar parcial ou totalmente os Créditos
Imobiliários a qualquer tempo a partir do 1º (primeiro) ano contado da
Data de Emissão dos CRI, ou seja, a partir de 21 de novembro de 2018,
inclusive, na forma prevista nas Cláusulas 4.2.1 e seguintes do Contrato
de Cessão, sendo que, nessa hipótese, a Emissora deverá promover a
amortização extraordinária ou o resgate antecipado dos CRI, conforme o
caso, em montante correspondente ao Valor da Recompra Facultativa
realizada pela Cedente, conforme procedimentos previstos na Cláusula
5.1 e seguintes do Termo de Securitização e no item “2.2. Características
Gerais dos CRI” deste Prospecto.

Vencimento Antecipado:

Os CRI serão considerados antecipadamente vencidos na ocorrência das
hipóteses descritas nas Cláusulas 5.2 e seguintes do Termo de
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Securitização, bem como no item “2.2. Características Gerais dos CRI”
deste Prospecto.
Direito de Exigir o
Resgate:

Os titulares de CRI terão a opção de, individualmente e a seu exclusivo
critério, exigir o resgate dos CRI por eles detidos, na data que
corresponder ao término do 7º (sétimo) ano contado da Data de Emissão
dos CRI, ou seja, 21 de novembro de 2024 (inclusive), sendo que, nesta
hipótese, a Emissora terá o Dever de Exigir a Recompra pela Cedente dos
Créditos Imobiliários em montante suficiente para garantir o pagamento
pela Emissora aos titulares de CRI do resgate por eles solicitado.

Resgate Antecipado
Obrigatório:

A Emissora realizará o resgate antecipado obrigatório e consequente
cancelamento dos CRI em até 2 (dois) Dias Úteis a contar do
recebimento, pela Emissora na Conta Centralizadora, do montante
correspondente ao pagamento da Multa Indenizatória ou do Valor de
Recompra Antecipada Obrigatória.

Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado

A ocorrência de qualquer um dos eventos descritos na Cláusula 10.1 do
Termo de Securitização ensejará a assunção imediata e transitória da
administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário.

Garantias:

Em garantia do pagamento (A) da totalidade das obrigações principais,
acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original
ou antecipado, inclusive decorrentes de juros, multas e penalidades
relativas aos Créditos Imobiliários; (B) de todas as obrigações assumidas
pela Cedente nos termos do Contrato de Cessão, tais como Recompra
Compulsória, Pagamento Residual, pagamento do Valor da Recompra
Facultativa, do Valor de Recompra Obrigatória, da Multa Indenizatória e
do Valor de Recompra Antecipada Obrigatória; e (C) dos custos e
despesas incorridos e a serem incorridos em relação à Emissão dos CRI,
de responsabilidade da Cedente, bem como em relação à cobrança dos
Créditos Imobiliários e excussão das garantias, incluindo, mas não se
limitando, a penas convencionais, honorários advocatícios, custas e
despesas judiciais ou extrajudiciais (“Obrigações Garantidas”) será
constituída a hipoteca em 2º grau sobre o Imóvel pela Cedente, por meio
da celebração da Escritura de Hipoteca (“Hipoteca de 2º Grau”).
Adicionalmente, a Localiza se constituirá, nos termos do Código Civil
Brasileiro, de forma irrevogável e irretratável, como fiadora e principal
pagadora de todas as Obrigações Garantidas, bem como de todas as
obrigações assumidas pela Localiza Fleet no âmbito do Contrato de
Locação Localiza Fleet, de forma solidária à Localiza Fleet. Nos termos
do Contrato de Cessão e do Contrato de Locação Localiza Fleet, a
Localiza: (i) renunciou expressamente aos benefícios previstos nos artigos
333, parágrafo único, 366, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e
839 do Código Civil Brasileiro, assim como no artigo 130 do Código de
Processo Civil Brasileiro; (ii) em razão da obrigação solidária, reconheceu
que não lhe assiste o benefício de ordem; e (iii) nomeou a Cedente como
legítima e eficaz procuradora para os fins de recebimento de qualquer
notificação, comunicação ou citação em relação a eventual execução da
fiança outorgada. Além disso, nos termos do Contrato de Cessão e do
Contrato de Locação Localiza Fleet, a Localiza restou por obrigada a
execer a fiança imediatamente, ou seja, a pagar todas as obrigações
assumidas pela Cedente no âmbito do Contrato de Cessão e pela Localiza
Fleet no âmbito do Contrato de Locação Localiza Fleet na mesma data na
qual as referidas obrigações deverão ser pagas pela Cedente ou pela
Localiza Fleet, conforme o caso.
A Emissora deverá sempre eleger a Fiança, em ordem de preferência,
como a garantia constituída em seu favor que excutirá para realizar seu
crédito decorrente do Contrato de Cessão, sendo certo que a excussão de
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qualquer garantia não prejudicará, nem impedirá, a excussão das demais
garantias, podendo, inclusive, ocorrer de forma simultânea.
Para obter informações detalhadas das Garantias, vide item “2.2.13.
Garantias” deste Prospecto Preliminar.
Preço e Forma de
Integralização:

Os CRI serão subscritos e integralizados à vista, em moeda corrente
nacional, na data de subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário. Caso
sejam verificados erros operacionais que impeçam que a integralização
ocorra no mesmo dia da subscrição, e, portanto, a integralização ocorra na
data correspondente ao Dia Útil subsequente à subscrição dos CRI, o
Preço de Integralização será igual ao Valor Nominal Unitário acrescido da
Remuneração, nos termos da Cláusula 4.1, item XX, do Termo, calculada
de forma cumulativa pro rata temporis, desde a data de subscrição até a
data da efetiva integralização.

Ambiente de Depósito,
Distribuição, Negociação,
Custódia Eletrônica e
Liquidação Financeira:

Os CRI serão depositados para distribuição (i) no mercado primário, por
meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e
operacionalizado pela B3 (segmento CETIP UTVM), sendo a liquidação
financeira realizada por meio do sistema de compensação e liquidação
da B3 (segmento CETIP UTVM); e (ii) no mercado secundário, por
meio do Sistema CETIP 21, administrado e operacionalizado pela B3
(segmento CETIP UTVM), sendo a liquidação financeira e a custodia
eletrônica realizadas de acordo com os procedimentos da B3 (segmento
CETIP UTVM).

Público Alvo da Oferta:

Os CRI serão distribuídos publicamente a Investidores Qualificados,
conforme definidos no artigo 9º-B e 9º-C da Instrução CVM 539,
incluindo aqueles considerados Pessoas Vinculadas. Neste sentido, são
Investidores Qualificados: (i) investidores profissionais, conforme
definidos no artigo 9º-A da Instrução CVM 539; (ii) pessoas naturais ou
jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por
escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio;
(iii) as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de
qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como
requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento,
administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários,
em relação a seus recursos próprios; (iv) clubes de investimento, desde
que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam
investidores qualificados; e (v) regimes próprios de previdência social
instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por
Municípios, assim definidos por regulamentação específica do Ministério
da Previdência Social.

Inadequação do
Investimento:

O investimento em CRI não é adequado aos Investidores que: (i)
necessitem de liquidez considerável com relação aos títulos adquiridos,
uma vez que a negociação de CRI no mercado secundário brasileiro é
restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito
relacionado ao setor imobiliário. O Investidor deverá ler atentamente a
Seção “Fatores de Risco” deste Prospecto e os itens “4.1. Descrição dos
Fatores de Risco” e “4.2. Descrição dos Principais Riscos de Mercado” do
Formulário de Referência da Emissora.

Prazo Máximo de
Colocação:

O prazo máximo de colocação dos CRI será de até 6 (seis) meses
contados a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, nos termos
da regulamentação aplicável, ou até a data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Pessoas Vinculadas:

Para os fins da presente Oferta, serão consideradas pessoas vinculadas à
Oferta as pessoas assim definidas pelo inciso VI do artigo 1º da Instrução
CVM 505, respectivamente: (a) administradores, empregados, operadores
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e demais prepostos do intermediário que desempenhem atividades de
intermediação ou de suporte operacional; (b) agentes autônomos que
prestem serviços ao intermediário; (c) demais profissionais que
mantenham, com o intermediário, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte
operacional; (d) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente,
controladoras ou participem do controle societário do intermediário; (e)
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo intermediário ou por
pessoas a ele vinculadas; (f) cônjuge ou companheiro e filhos menores das
pessoas mencionadas nas alíneas “a” a “d”; e (g) clubes e fundos de
investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo
se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.
Caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à
quantidade de CRI ofertada, não será permitida a colocação de CRI
perante Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55
da Instrução CVM 400. Tal vedação não se aplica à instituição financeira
contratada pela Localiza para atuar como formador de mercado, nos
termos da regulação da CVM.
Destinação de Recursos:

Os valores oriundos da subscrição e integralização dos CRI serão utilizados
pela Emissora exclusivamente ao pagamento do Valor de Cessão, nos termos
e condições previstos no Contrato de Cessão.
Os recursos recebidos pela Cedente em virtude do pagamento do Valor de
Cessão pela Emissora serão destinados exclusivamente ao
desenvolvimento das suas atividades conforme previsto em seu objeto
social.

Assembleia Geral dos
Titulares dos CRI:

Os titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia
de Titulares de CRI, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da
comunhão dos titulares de CRI, conforme o disposto na Cláusula Treze do
Termo de Securitização.
Para mais informações referentes à Assembleia Geral, favor verificar o
item “2.2.25 Assembleia de Titulares de CRI” deste Prospecto.

Classificação de Risco:

A Emissão dos CRI foi submetida à apreciação da Agência de Classificação
de Risco e deverá existir durante toda a vigência dos CRI, devendo tal
classificação ser atualizada anualmente, às expensas da Cedente, de acordo
com o disposto no artigo 7, §7º da Instrução CVM 414.
A Agência de Classificação de Risco atribuiu a classificação preliminar de
risco “AAA(exp)sf(bra)” aos CRI.

Inexistência de
Manifestação de Auditores
Independentes:

O Código ANBIMA, em seu artigo 21, inciso VIII, prevê a necessidade de
manifestação escrita por parte dos auditores independentes acerca da
consistência das informações financeiras constantes deste Prospecto com
as demonstrações financeiras publicadas pela Emissora e pela Localiza.
No âmbito desta Emissão não houve a contratação dos auditores
independentes para emissão da carta conforto, nos termos acima descritos.
Consequentemente, os números e informações presentes neste Prospecto
não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da
Emissora e da Localiza, conforme o caso, e, portanto, não foi obtida
manifestação escrita dos auditores independentes acerca da consistência
das informações financeiras constantes deste Prospecto, conforme
recomendação constante do Código ANBIMA.

Fatores de Risco:

Para uma explicação acerca dos fatores de risco que devem ser
considerados cuidadosamente antes da decisão de investimento nos
CRI, ver Seção “Fatores de Risco” deste Prospecto.

Formador de Mercado:

A Localiza contratou o ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira
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com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo
Setúbal, CEP 04344-902, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, como Formador de
Mercado para a prestação de serviços de Formador de Mercado, por meio
da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRI, em
plataformas administradas pela B3, na forma e conforme as disposições da
Instrução CVM 384, do Manual de Normas para o Formador de Mercado
(conforme em vigor editado pela B3), do Comunicado CETIP nº 111, de 6
de novembro de 2006 e alterações posteriores, com a finalidade de
fomentar a liquidez dos CRI no mercado secundário.
Vantagens e Restrições
dos CRI:

Não haverá qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre
os titulares de CRI. A cada CRI caberá um voto nas deliberações da
Assembleia Geral dos Titulares de CRI.

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora, a Emissão e a Oferta poderão ser
obtidos junto às Instituições Participantes da Oferta, à Emissora e na sede da CVM.
ATENÇÃO: LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A
SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS 107 a 128 DESTE PROSPECTO.
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1.5. IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DO AGENTE FIDUCIÁRIO, DOS COORDENADORES,
DOS ASSESSORES LEGAIS E DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA OFERTA

1.

EMISSORA

2.

COORDENADOR LÍDER

RB Capital Companhia de Securitização
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4440,
11º andar, Itaim Bibi
CEP 04.538-132
São Paulo – SP
At.: Sra. Flávia Palacios
Tel.: (11) 3127-2700
E-mail: estruturacao@rbcapital.com
Website: www.rbcapitalsecuritizadora.com
Link para acesso direto ao Prospecto
Preliminar:
www.rbcapitalsecuritizadora.com
(neste
website, clicar em “Certificados de
Recebíveis Imobiliários CRI”, depois 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).

Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 1º, 2º, 3º (parte),
4º e 5º andares, Itaim Bibi
CEP 04.538-132
São Paulo - SP
At.: Sra. Juliana Casseb Lima
Tel.: (11) 3708-2506
E-mail: juliana.casseb@itaubba.com
Website: www.itaubba.com.br
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossosnegocios/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.

4.
ASSESSOR LEGAL DOS
COORDENADORES

XP

XP Investimentos Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600/3624,
10º andar, conjuntos 101 e 102, Itaim Bibi
CEP 04.538-132
São Paulo - SP
At.: Sr. Daniel Lemos
Tel.: (11) 3526-1300
E-mail: estruturacao@xpi.com.br /
juridicomc@xpi.com.br
Website: www.xpi.com.br
Link para acesso direto ao Prospecto
Preliminar: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”).

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Sociedade de
Advogados
Rua Funchal, nº 418, 11º andar, Vila Olímpia
CEP 04.551-060
São Paulo - SP
At.: Sr. Eduardo Herszkowicz / Sr. Igor Rego / Sra.
Alice Fulgêncio Brandão
Tel.: (11) 3089-6529 / (11) 3089-6716 / (31) 52192206
E-mail: eduardo.herszkowicz@cesconbarrieu.com.br /
igor.rego@cesconbarrieu.com.br /
alice.brandao@cesconbarrieu.com.br
Website: www.cesconbarrieu.com.br
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5.
ASSESSOR LEGAL DA
CEDENTE E DAS DEVEDORAS

6.

PMKA ADVOGADOS
Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, Pinheiros
CEP 05.407-003
São Paulo - SP
At.: Sr. Bruno Cerqueira
Tel.: (11) 3133-2500
E-mail: bpc@pmka.com.br
Website: www.pmka.com.br

Banco Bradesco S.A.
Núcleo administrativo denominado “Cidade de Deus”,
s/n.º, Vila Yara
CEP 06.029-900
Osasco – SP
At.: Sra. Debora Andrade Teixeira / Sr. Mauricio
Bartalini Tempeste
Tel.: (11) 3684-9492 / 3684-9469
E-mail: debora.teixeira@bradesco.com.br /
4010.custodiarf@bradesco.com.br /
Mauricio.tempeste@bradesco.com.br /
4010.debentures@bradesco.com.br
Website: www.bradesco.com.br

7.

8.

ESCRITURADOR

BANCO LIQUIDANTE

AGENTE FIDUCIÁRIO E CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A.
Núcleo administrativo denominado “Cidade
de Deus”, s/n.º, Vila Yara
CEP 06.029-900
Osasco – SP
At.: Sra. Debora Andrade Teixeira / Sr.
Mauricio Bartalini Tempeste
Tel.: (11) 3684-9492 / 3684-9469
E-mail: debora.teixeira@bradesco.com.br /
4010.custodiarf@bradesco.com.br
/
mauricio.tempeste@bradesco.com.br
/
4010.debentures@bradesco.com.br
Website: www.bradesco.com.br

Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários
Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas
302, 303 e 304, Barra da Tijuca
CEP: 22.640-102
Rio de Janeiro - RJ
At.: Sra. Nathalia Machado Loureiro / Sr. Marco
Aurélio Ferreira / Sra. Marcelle Santoro
Tel: (21) 3385-4565
E-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br
Website: www.pentagonotrustee.com.br

9.
AGÊNCIA DE
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

10.
AUDITOR INDEPENDENTE DA
EMISSORA

Fitch Ratings Brasil Ltda.
Alameda Santos, nº 700 – 7º andar
CEP 01418-100
São Paulo – SP
At.: Sr. Jayme Bartling
Tel.: (11) 4504-2602
E-mail: jayme.bartling@fitchratings.com
Website: www.fitchratings.com.br

Auditores Independentes da Emissora nos exercícios
de 2015 a 2017:
Grant Thornton Auditores Independentes
Período da Prestação de Serviço: Início em 01/04/2014
– Atual
Av. Paulista, nº 37, 1º andar, Bela Vista,
CEP 01311-902
São Paulo – SP
Auditor Responsável: Régis Eduardo Baptista dos
Santos
Telefone: (11) 38865100
Auditores Independentes da Emissora nos exercícios
de 2012 a 2014:
Delloite Touche Tohmatsu Auditores
Independentes
Período da Prestação de Serviço: 01/01/2012 a
31/03/2014
Rua Alexandre Dumas, 1981
CEP 04717-906
São Paulo – SP
Auditor Responsável: Walter Dalsasso
Telefone: 5186-1000
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11.FORMADOR DE MERCADO
Itaú Unibanco S/A
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº
100, Torre Olavo Setubal
Jabaquara – São Paulo - SP
CEP 04344-902
At.: Bruno Cinelli do Amaral
Tel.: (11) 37088028
E-mail: bruno.amaral@itaubba.com
Website: www.itau.com.br
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1.6.

APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER

O Itaú BBA é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, constituída sob a forma de
sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 3500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, Bairro Itaim Bibi.
O Itaú BBA é um banco de atacado brasileiro com ativos na ordem de R$587,8 bilhões e uma carteira de
crédito de R$171,9 bilhões em 30 de junho de 2017. O banco faz parte do conglomerado Itaú Unibanco,
sendo controlado diretamente pelo Itaú Unibanco Holding S.A. O Itaú BBA é responsável por prover
serviços financeiros para grandes empresas. O Itaú BBA possui sucursais no Rio de Janeiro, Campinas,
Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Montevidéu, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Lisboa,
além de escritórios de representação em Lima, Nova Iorque, Miami, Frankfurt, Paris, Luxemburgo,
Madri, Londres, Lisboa, Dubai, Tóquio, Emirados Árabes e Hong Kong.
A área de Investment Banking oferece assessoria a clientes corporativos e investidores na estruturação de
produtos de banco de investimento, incluindo renda fixa, renda variável, além de fusões e aquisições.
De acordo com o Ranking ANBIMA de Renda Fixa e Híbridos, o Itaú BBA tem apresentado posição de
destaque no mercado doméstico, tendo ocupado o primeiro lugar nos anos de 2004 a 2014, e a segunda
colocação em 2015 e em 2016, com participação de mercado entre 19% e 55%. Adicionalmente, o Itaú
BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento do Brasil por instituições
como Global Finance, Latin Finance e Euromoney. Em 2014 o Itaú BBA foi escolhido como o Banco
mais inovador da América Latina pela The Banker. Em 2014 o Itaú BBA foi também eleito o melhor
banco de investimento do Brasil e da América Latina pela Global Finance, e melhor banco de
investimento do Brasil pela Latin Finance. Em 2013, o Itaú BBA foi escolhido como melhor banco de
investimento e de títulos de dívida da América Latina pela Global Finance.
Dentre as emissões de debêntures coordenadas pelo Itaú BBA recentemente, destacam-se as ofertas de
debêntures da Cemig (R$1,0 bilhão), Vale (R$1,35 bilhões), Copasa (R$350 milhões), Rede D’or (R$1,2
bilhões), Comgás (R$675 milhões), BM&F Bovespa (R$3,0 bilhões), BR Properties (R$550
milhõesTelefônica (R$2 bilhões), Algar Telecom (R$432 milhões), Raia Drogasil (R$432 milhões),
Localiza (R$500 milhões), AES Tietê (R$1,0 bilhão), Embratel (R$1 bilhão), Boticário (R$920 milhões),
Energisa (R$375mm), entre outras. Em operações de notas promissórias recentemente coordenadas pelo
Banco Itaú BBA, destacam-se as operações de Atacadão (R$750 milhões), CCR (R$900 milhões), Cemig
(R$1,7 e 1,4 bilhões), Energisa (R$80, R$60 e R$100 milhões), Mills (R$200 milhões), Ecorodovias
(R$275 milhões), MRV (R$137 milhões), Atacadão (R$750 milhões), Prime (R$260 milhões), EDP
(R$130 milhões), Lojas Americanas (R$190 milhões), entre outras. Destacam-se ainda as operações de
FIDC da Ideal Invest (R$100 milhões), RCI (R$456 milhões), Chemical (R$588 milhões), Renner
(R$420 milhões), Banco Volkswagen (R$1 bilhão) e Ideal Invest (R$150 milhões). Destacam-se as
operações de CRI, o da Aliansce Shopping Centers (R$180 milhões), Multiplan (R$300 milhões), BR
Malls (R$225 e R$403 milhões), Direcional Engenharia (R$101 milhões) e Ambev (R$68 milhões), entre
outros. No mercado de CRA destaques recentes incluem o CRA da Raízen (R$969 milhões), Duratex
(R$700 milhões), BRF (R$1,5 bilhões), Fibria (R$1,25 bilhões), Duratex (R$675 milhões), Suzano
(R$675 milhões), Klabin (R$846 milhões), VLI Multimodal (R$260 milhões), São Martinho (R$506
milhões), Ultra (R$1 bilhão), Guarani (R$313 milhões) e Camil (R$405 milhões), entre outros.
No segmento de renda fixa internacional, em 2014, o Itaú BBA participou como joint-bookrunner de 16
ofertas de bonds, cujo montante total alcançou mais de US$12 bilhões; em 2015 foram 8 ofertas num total
de US$6 bilhões; em 2016 foram 11 ofertas num total de $5,05 bilhões; e até 30 de junho de 2017, o Itaú
BBA havia participado de 21 ofertas de bonds, cujo montante total alcançou mais de US$13,8 bilhões.
Dentre as operações recentes em que o Itaú BBA atuou como joint-bookrunner, destacam-se as ofertas de
Petrobras (US$4,0 bilhões), BRF (US$500 milhões), Terrafina (US$425 milhões), República do Uruguai
(US$1,7 bilhões), Oi (€600 milhões), Globo (US$325 milhões), Itaú Unibanco Holding (US$1,05 bilhão),
Guacolda (US$500 milhões), Republica da Colômbia (US$1,0 bilhão), YPF (US$500 milhões), Angamos
(US$800 milhões), Samarco (US$500 milhões), República Federativa do Brasil (R$3,55 bilhões),
Republica da Colômbia (US$1,5 bilhões), Rumo (US$750 milhões), Suzano (US$300 milhões), AES
Argentina (US$300 milhões), Genneia (US$350 milhões), Arcor (US$150 milhões), Minerva (US$350
milhões), Capex (US$300 milhões), Naranja (US$3.8 bilhões) entre outras.
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de deposit receipts, ofertas públicas para aquisição e permuta de ações, além de
assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias abertas e trocas de
participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto com a Itaú Corretora de
Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e internacionais e possui reconhecida
e premiada estrutura independente de pesquisa, conforme divulgado pela agência “Institutional Investor”.
Até junho de 2017, o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de ofertas públicas iniciais e
subsequentes de equity no Brasil e América Latina que totalizaram US$744 milhões. No ranking da
ANBIMA de renda variável, o banco figurou em segundo lugar 1 até junho de 2017.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes diversos
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, commercial
papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), certificados de
recebíveis imobiliários (CRI) e do agronegócio (CRA). Em 2016 o Itaú BBA participou e distribuiu de
operações de debêntures, notas promissórias e securitização que totalizaram mais de R$8,0 bilhões e até
junho de 2017, o Itaú BBA participou e distribuiu de operações de debêntures, notas promissórias e
securitização que totalizaram aproximadamente R$9,7 bilhões. De acordo com o ranking da ANBIMA, o
Itaú BBA foi classificado em primeiro lugar no ranking de distribuição de operações em renda fixa e
securitização até junho de 2017. A participação de mercado soma perto de 33,7% do volume distribuído
até junho de 2017. Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos
clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. A área detém acesso a investidores para assessorar
clientes na viabilização de movimentos societários.
Em 2017, na área de fusões e aquisições, até junho, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 17
transações, acumulando um volume total de US$2,9 bilhões, obtendo posição de liderança, segundo a
Dealogic. Em 2016, o Itaú BBA ocupou o 1º lugar no ranking Thomson Reuters em número de
operações.

1

Renda variável sem partes relacionadas.
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1.7.

APRESENTAÇÃO DA XP INVESTIMENTOS

A XP Investimentos iniciou suas atividades em Porto Alegre, no ano de 2001, com a proposta de aliar a
distribuição de investimentos com educação financeira do investidor. O principal objetivo foi o de
proporcionar aos seus clientes o acesso a uma ampla gama de produtos e serviços financeiros em um
único provedor, por meio das suas principais divisões de negócio: corretora de valores, gestão de
recursos, corretora de seguros, educação financeira e mercado de capitais.
Em 2003, houve a constituição da XP Educação como uma empresa independente e responsável por
oferecer cursos de investimentos para clientes e o público em geral.
No ano de 2005, a XP Gestão de Recursos iniciou suas atividades com a criação do fundo XP Investor
FIA. Neste mesmo ano, a XP Investimentos atingiu a marca de 10.000 (dez mil) clientes e 25 (vinte e
cinco) escritórios de agentes de investimento credenciados.
Em 2007, foi realizada a aquisição da AmericaInvest, corretora situada no Rio de Janeiro e marcou o
início da atuação da XP Investimentos como corretora de valores e, consequentemente, o lançamento da
área institucional.
No ano de 2008, foi a primeira corretora independente, não ligada a bancos, a lançar um fundo de capital
protegido. Adicionalmente, a XP Educação, por meio de seus cursos de educação financeira, atingiu a
marca de 100.000 (cem mil) alunos.
Em 2010, criou-se a área de renda fixa e a XPTV, canal de informação em tempo real sobre o mercado
financeiro para assessores. No mesmo ano, a XP Investimentos recebeu investimento do fundo de Private
Equity inglês Actis.
Em 2011, deu-se o início das atividades do Grupo XP no mercado internacional, por meio da criação da
XP Securities, sediada em Nova Iorque (EUA).
Em 2012, a XP Investimentos recebeu investimento do fundo de Private Equity norte-americano General
Atlantic.
Em 2013, a XP Investimentos atingiu 75.000 (setenta e cinco mil) clientes ativos e R$9.500.000.000,00
(nove bilhões e quinhentos mil reais) sob custódia. A expansão das atividades do Grupo XP no mercado
internacional ocorreu em 2014, através da abertura do escritório da XP Securities, em Miami.
Em 2014, a XP Investimentos adquiriu a Clear Corretora. Em 2016, anunciou a aquisição de 100% do
capital da Rico Corretora.
Em renda fixa, a XP Investimentos possui aproximadamente R$35.000.000.000,00 (trinta e cinco bilhões
de reais) sob custódia, e disponibiliza em sua Plataforma Bancária cerca de 60 (sessenta) emissores. A XP
Investimentos, através da área de mercado de capitais, coordenou diversas ofertas públicas de Debêntures,
Debêntures de Infraestrutura, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Certificados de
Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliário (CRI) e Fundo de
Investimento Imobiliário (FII). Em 2014, a XP Investimentos fechou o 1º contrato de formador de
mercado de CRA.
Em 2015, a XP Investimentos atuou como coordenador líder das ofertas de FIDC Angá Sabemi
Consignados II (R$ 128 milhões), CRA da 1ª e 2ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora –
Risco Burger King (R$ 102 milhões), CRA da 74ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora – Risco
Alcoeste (R$ 35 milhões) e Debênture 12.431, em Duas Séries, da Saneatins (R$ 190 milhões). Ainda,
atuando como coordenador, a XP Investimentos participou da Debênture 12.431, em Série Única, da VLI
Multimodal (R$ 232 milhões), Debênture 12.431, em Série Única, da Ventos de São Tito Holding (R$
111 milhões), CRA da 72ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora – Risco JSL (R$ 150 milhões) e
CRA da 1ª Série da 7ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora – Risco Jalles Machado (R$ 67 milhões).
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Em 2016, as principais ofertas que a XP Investimentos atuou como coordenador líder foram: Cotas
Seniores e Mezaninos do FIDC Angá Sabemi Consignados V (R$ 194 milhões), CRA da 1ª Série da 1ª
Emissão da Ápice Securitizadora – Risco Bartira (R$ 70 milhões), CRA da 79ª Série da 1ª Emissão da
Eco Securitizadora – Risco Burger King (R$ 202 milhões), CRA da 3ª Série da 1ª Emissão da Ápice
Securitizadora – Risco Jalles Machado (R$ 135 milhões), Cotas Seniores do FIDC Credz (R$ 60 milhões)
e Debênture 12.431, em Série Única, da Calango 6 (R$ 43,5 milhões). Ainda, atuando como coordenador,
a XP Investimentos participou do CRI da 127ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora – Risco
Atento (R$ 30 milhões), CRI da 135ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora – Risco Iguatemi
(R$ 275 milhões), CRI da 73ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora – Risco Vale (R$ 140
milhões), CRI da 272ª Série da 2ª Emissão da Cibrasec Securitizadora – Risco Multiplan (R$ 300
milhões), CRA da 3ª e 4ª Séries da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora – Risco Raízen (R$ 675
milhões), CRA da 83ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora – Risco JSL (R$ 200 milhões), CRA da
1ª Série da 6ª Emissão da Octante Securitizadora – Risco São Martinho (R$ 350 milhões), CRA da 3ª
Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora – Risco Jalles Machado (R$ 135 milhões), Debênture
12.431, em Duas Séries, da Cemar (R$ 270 milhões), Debênture 12.431, em Duas Séries, da Celpa (R$
300 milhões), Debênture 12.431, em Três Séries, da TCP (R$ 588 milhões) e Debênture 12.431, da 1ª
Série, da Comgás (R$ 675 milhões).
Em 2017, a XP participou como coordenador líder das ofertas do CRA da 104ª Série da 1ª Emissão da
Eco Securitizadora - Risco VLI (R$ 260 milhões), CRA da 99ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora
- Risco Coruripe (R$ 135 milhões), CRA da 1ª Série da 4ª Emissão da Vert Securitizadora – Risco Tereos
(R$ 313 milhões), Debênture, em Três Séries, da Light (R$ 398 milhões) e Debênture, em Duas Séries, da
Movida (R$ 400 milhões), e como coordenador nas ofertas do CRA da 117ª e 118ª Séries da 1ª Emissão
da Eco Securitizadora – Risco Camil (R$ 405 milhões CRA da 116ª Série da 1ª Emissão da Eco
Securitizadora – Risco JSL S.A. (R$ 270 milhões), CRA da 6ª e 7ª Séries da 1ª Emissão da RB Capital
Companhia de Securitização (R$ 969 milhões) – Risco Raízen S.A., CRI da 1ª Série da 5ª Emissão da
Brazil Realty Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários - Risco Cyrela (R$ 150 milhões), CRI
da 64ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A. – Risco MRV (R$ 270 milhões), CRI da 145ª
Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização - Risco Aliansce (R$ 180 milhões), CRI
da 82ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A. – Risco Urbamais, CRI da 25ª Série da 1ª
Emissão da Isec Securitizadora – Risco Direcional Engenharia (R$ 198 milhões), Debênture 12.431, em
Duas Séries, da Energisa S.A. (R$ 374 milhões), Debênture 12.431, da 1ª Série, da CCR AutoBAn.
Como resultado de sua estratégia, atualmente a XP Investimentos possui presença diferenciada no
atendimento do investidor pessoa física, sendo líder nesse segmento, de acordo com a B3, com mais de
300.000 (trezentos mil) clientes ativos, resultando em um volume superior a R$80 (oitenta) bilhões de
ativos sob custódia. Em agosto de 2017, a XP Investimentos possuia cerca de 700 (setecentos) escritórios
afiliados e cerca de 2,4 mil assessores.
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1.8.

EXEMPLARES DO PROSPECTO

Maiores informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a Oferta poderão ser obtidos com os
Coordenadores e com a CVM. Além disso, os Investidores ou potenciais Investidores interessados
poderão obter exemplares deste Prospecto Preliminar nos endereços e websites da Emissora e dos
Coordenadores indicados na Seção “Identificação da Emissora, do Agente Fiduciário, dos
Coordenadores, dos Assessores Legais e dos demais Prestadores de Serviços da Oferta” nas páginas 31
a 33 deste Prospecto Preliminar e/ou nos seguintes endereços:
CVM
Sede – Rio de Janeiro
Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares
CEP 20.050-901 – Rio de Janeiro – RJ; ou
Superintendência Regional de São Paulo
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4° andares
CEP 01.333-010 – São Paulo – SP
Website: 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”).
B3 (segmento CETIP UTVM)
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 1º andar
CEP 01.452-001 – São Paulo – SP;
Website: www.cetip.com.br
(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).
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2.

CARACTERÍSTICAS DOS CRI E DA OFERTA
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2.1.

ESTRUTURA DA SECURITIZAÇÃO

Serão objeto da Oferta 370.000 (trezentos e setenta mil) CRI, em série única, com Valor Nominal
Unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão dos CRI, perfazendo o valor total de emissão
de R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais).
Os CRI serão lastreados nos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI a serem emitidas pela
Cedente e decorrentes da celebração dos Contratos de Locação. Os Créditos Imobiliários, representados
pelas CCI, serão adquiridos pela Emissora nos termos do Contrato de Cessão.
Segue abaixo o fluxograma da estrutura da Emissão:

Onde:
1)
2)
3)

4)

5)

As Devedoras e a Cedente firmaram os Contratos de Locação;
A Cedente emite as CCI representativas dos Créditos Imobiliários decorrentes dos Contratos de
Locação;
As CCI e os respectivos Créditos Imobiliários são cedidos pela Cedente para a Emissora. Com os
recursos obtidos pela venda dos CRI, observado o cumprimento das demais condições previstas no
Contrato de Cessão, a Emissora realiza o pagamento do Valor da Cessão à Cedente;
A Emissora realiza a emissão dos CRI com lastro nas CCI (representando os Créditos
Imobiliários), conforme o disposto no Termo de Securitização, os quais serão distribuídos
publicamente no mercado de capitais brasileiro pelos Coordenadores, nos termos da Instrução
CVM 400 e da Instrução CVM 414; e
Aperfeiçoada a cessão dos Créditos Imobiliários à Emissora, os pagamentos dos Créditos
Imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação serão feitos diretamente à Emissora pelas
Devedoras. A Emissora por sua vez utilizará estes recursos para remunerar e amortizar os CRI,
conforme cronograma de pagamentos da operação previsto no Termo de Securitização.

2.2.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CRI

2.2.1.

EMISSORA

RB Capital Companhia de Securitização.
2.2.2.

AUTORIZAÇÕES SOCIETÁRIAS

A presente Emissão foi aprovada de forma específica pelo Conselho de Administração da Emissora,
conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 18 de agosto de 2017,
registrada na JUCESP em 31 de agosto de 2017, sob o nº 402.368/17.4.
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2.2.3.

DEVEDORAS

Localiza Rent a Car S.A. e Localiza Fleet S.A..
2.2.4.

CEDENTE E ORIGINADORA

A Rental Brasil Administração e Participação S.A., sociedade anônima e controlada pela Localiza, desenvolve
seus negócios no setor imobiliário tendo o Empreendimento como um dos ativos imobiliários no seu
patrimônio e, na presente Oferta, atua como cedente e originadora dos Créditos Imobiliários.
2.2.5.

CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

São os Créditos Imobiliários Localiza Fleet e os Créditos Imobiliários Localiza, assim entendidos como:
(i)

Créditos Imobiliários Localiza: É o montante dos Créditos Imobiliários Totais Localiza que for
devido no Período Securitizado, ou seja, os aluguéis anuais, no valor de R$25.296.000,00 (vinte e
cinco milhões, duzentos e noventa e seis mil reais), devidos a partir de 21 de novembro de 2018 e
com vencimento em 21 de novembro de 2032, bem como todos e quaisquer outros direitos
creditórios devidos pela Localiza em virtude do pagamento dos aluguéis, a partir da referida data,
nos termos do Contrato de Locação Localiza, incluindo a totalidade dos acessórios, tais como
atualização monetária, encargos moratórios, multas, eventuais indenizações e outras penalidades
e/ou direito de regresso, garantias, reembolso de despesas, custas, honorários e demais encargos
contratuais e legais previsto no Contrato de Locação Localiza; e

(ii)

Créditos Imobiliários Localiza Fleet: É o montante dos Créditos Imobiliários Totais Localiza Fleet
que for devido no Período Securitizado, ou seja, os aluguéis anuais, no valor de R$11.904.000,00
(onze milhões, novecentos e quatro mil reais), devidos a partir de 21 de novembro de 2018, e com
vencimento em 21 de novembro de 2032, bem como todos e quaisquer outros direitos creditórios
devidos pela Localiza Fleet em virtude do pagamento dos aluguéis, a partir da referida data, nos
termos do Contrato de Locação Localiza Fleet, incluindo a totalidade dos acessórios, tais como
atualização monetária, encargos moratórios, multas, eventuais indenizações e outras penalidades
e/ou direito de regresso, garantias, reembolso de despesas, custas, honorários e demais encargos
contratuais e legais previstos no Contrato de Locação Localiza Fleet.

Os CRI serão emitidos com base no Termo de Securitização e integrarão o Patrimônio Separado.
2.2.6.

SÉRIE

A Emissão será realizada em série única.
2.2.7.

NÚMERO DA SÉRIE E DA EMISSÃO

169ª série da 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora.
2.2.8.

VALOR TOTAL DA EMISSÃO

O valor total da emissão será de R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais) na Data de
Emissão dos CRI.
2.2.9.

QUANTIDADE DE CRI

Serão emitidos 370.000 (trezentos e setenta mil) CRI.
2.2.10. VALOR NOMINAL UNITÁRIO
Os CRI terão Valor Nominal Unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão dos CRI.
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2.2.11. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Não será devida aos Titulares de CRI qualquer tipo de atualização ou correção monetária do Valor
Nominal Unitário.
2.2.12. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
A Emissora contratou a Agência de Classificação de Risco para a elaboração dos relatórios de
classificação de risco para esta Emissão, e para a revisão anual da classificação de risco pelo prazo dos
CRI, a qual atribuiu a classificação preliminar de “AAA(bra)” aos CRI.
Para a atribuição de tal nota, a Agência de Classificação de Risco levou em consideração, principalmente,
a capacidade das Devedoras de honrar as obrigações de pagamento nos Contratos de Locação. Assim,
alterações futuras nas classificações de risco das Devedoras poderão levar a alterações equivalentes de
classificação de risco dos CRI.
A nota de classificação de risco será objeto de revisão a cada período de 1 (um) ano contado a partir da
Data de Emissão dos CRI, nos termos do artigo 7º, parágrafo 7º, da Instrução CVM 414, devendo os
respectivos relatórios ser colocados, pela Emissora, à disposição do Agente Fiduciário e dos titulares de
CRI, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de seu recebimento.
2.2.13. GARANTIAS
Em garantia do pagamento (A) da totalidade das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes
ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes de juros, multas e penalidades
relativas aos Créditos Imobiliários; (B) de todas as obrigações assumidas pela Cedente nos termos do
Contrato de Cessão, tais como Recompra Compulsória, Pagamento Residual, pagamento do Valor da
Recompra Facultativa, do Valor de Recompra Obrigatória, da Multa Indenizatória e do Valor de
Recompra Antecipada Obrigatória; e (C) dos custos e despesas incorridos e a serem incorridos em relação
à Emissão dos CRI, de responsabilidade da Cedente, bem como em relação à cobrança dos Créditos
Imobiliários e excussão das garantias, incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, honorários
advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais (“Obrigações Garantidas”), será constituída a
hipoteca em 2º grau sobre o Imóvel pela Cedente, por meio da celebração da Escritura de Hipoteca
(“Hipoteca de 2º Grau”).
Consta atualmente sobre o Imóvel uma hipoteca de 1º grau constituída em favor do Itaú Unibanco S.A.,
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. Tendo em vista que 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 de 1º grau 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, não há como precisar qual é montante (percentual) das Obrigações
Garantidas que está coberto pela Hipoteca de 2º Grau.
Adicionalmente, a Localiza se constituirá, nos termos do Código Civil Brasileiro, de forma irrevogável e
irretratável, como fiadora e principal pagadora de todas as Obrigações Garantidas, bem como de todas as
obrigações assumidas pela Localiza Fleet no âmbito do Contrato de Locação Localiza Fleet, de forma
solidária à Localiza Fleet. Nos termos do Contrato de Cessão e do Contrato de Locação Localiza Fleet, a
Localiza: (i) renunciou expressamente aos benefícios previstos nos artigos 333, parágrafo único, 366, 821,
824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro, assim como no artigo 130 do
Código de Processo Civil Brasileiro; (ii) em razão da obrigação solidária, reconheceu que não lhe assiste
o benefício de ordem; e (iii) nomeou a Cedente como legítima e eficaz procuradora para os fins de
recebimento de qualquer notificação, comunicação ou citação em relação a eventual execução da fiança
outorgada. Além disso, nos termos do Contrato de Cessão e do Contrato de Locação Localiza Fleet, a
Localiza restou por obrigada a execer a fiança imediatamente, ou seja, a pagar todas as obrigações
assumidas pela Cedente no âmbito do Contrato de Cessão e pela Localiza Fleet no âmbito do Contrato de
Locação Localiza Fleet na mesma data na qual as referidas obrigações deverão ser pagas pela Cedente ou
pela Localiza Fleet, conforme o caso.
A Emissora deverá sempre eleger a Fiança, em ordem de preferência, como a garantia constituída em seu
favor que excutirá para realizar seu crédito decorrente do Contrato de Cessão, sendo certo que a excussão
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de qualquer garantia não prejudicará, nem impedirá, a excussão das demais garantias, podendo, inclusive,
ocorrer de forma simultânea
Caso ocorra o Vencimento Antecipado dos CRI, a Emissora poderá executar as Garantias para o
pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRI, sendo que o valor obtido com a execução forçada
das Garantias poderá não ser suficiente para o pagamento integral dos CRI. Para maiores informações
sobre os riscos relacionados às Garantias, os investidores devem ler o subitem “Riscos Relacionados às
Garantias dos Créditos Imobiliários” do item “10.4 Fatores de Risco Relacionados aos Créditos
Imobiliários” da seção “Fatores de Risco” deste Prospecto Preliminar.
Vide também o fator de risco denominado “Risco de Excussão da Hipoteca Existente no Imóvel”
previsto neste Prospecto Preliminar.
Não será utilizado qualquer instrumento derivativo seja para alterar o fluxo de pagamento dos Créditos
Imobiliários, seja para fins de proteção do seu valor.
2.2.14. DATA DE EMISSÃO DOS CRI
21 de novembro de 2017.
2.2.15. LOCAL DE EMISSÃO DOS CRI
Os CRI serão emitidos na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.
2.2.16. FORMA E TITULARIDADE DOS CRI
Os CRI serão emitidos sob a forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por (i)
extrato de posição de custódia expedido pela B3, em nome de cada titular de CRI; ou (ii) o extrato
emitido pelo Escriturador, a partir das informações prestadas com base na posição de custódia eletrônica
constante da B3 em nome de cada titular de CRI.
2.2.17. PRAZO E DATA DE VENCIMENTO DOS CRI
Os CRI têm prazo de vigência de 15 (quinze) anos contados da Data de Emissão dos CRI, com vencimento
final em 21 de novembro de 2032, ressalvadas as hipóteses de Amortização Extraordinária, Resgate
Antecipado Obrigatório, Vencimento Antecipado, Recompra Antecipada Obrigatória e Direito de Exigir
o Resgate.
2.2.18. AJUSTE DO VALOR DA CESSÃO
Nos termos do Contrato de Cessão, a Cedente obriga-se a pagar à Emissora eventual diferença entre o
fluxo de pagamentos devidos sob os Créditos Imobiliários e o montante necessário ao pagamento, pela
Emissora, dos valores devidos aos Titulares de CRI, conforme previsto no Termo de Securitização. Em
cada pagamento dos Créditos Imobiliários devidos pelas Devedoras, nos termos dos Contratos de
Locação, sempre que o fluxo de pagamentos devidos sob os Créditos Imobiliários não for correspondente
ao montante necessário ao pagamento, pela Emissora, dos valores devidos aos titulares de CRI, o Valor
da Cessão será objeto de ajuste nos termos da presente cláusula (“Ajuste do Valor da Cessão”). O Ajuste
do Valor da Cessão será calculado com 2 (dois) Dias Úteis de antecedência da data de pagamento dos
Créditos Imobiliários pelas Devedoras (sendo cada data em que se realizar referida verificação e cálculo
adiante designada simplesmente como “Data de Verificação”), de forma a compatibilizar os recursos a
serem recebidos com base nas CCI aos recursos a serem despendidos para pagamento dos CRI, sendo que
o resultado deverá ser notificado à Cedente pela Emissora, com pelo menos 1 (um) Dia Útil de
antecedência da data de pagamento dos Créditos Imobiliários pelas Devedoras. O Ajuste do Valor da
Cessão será calculado de acordo com as disposições abaixo.
O valor de referência (“VR”) será calculado com base na seguinte fórmula:
VR= QMM
VA
onde:
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VR:

corresponde ao Valor de Referência, conforme fórmula acima.

QMM: Quantidade mínima mensal de recursos necessária para o pagamento integral da (i)
parcela de amortização programada dos CRI, devida no mês de apuração, parcela essa acrescida
da remuneração na forma prevista no Termo de Securitização, e (ii) valores eventualmente
devidos a título de multa e encargos moratórios nos termos do Termo de Securitização e do
Contrato de Cessão, sendo certo que, caso sejam os CRI pagos com mora, deverá ser sempre
somado ao valor de pagamento dos CRI a remuneração dos CRI devida entre a data estabelecida
para o pagamento dos CRI e a data na qual os CRI forem efetivamente pagos.
VA:
Valor dos Créditos Imobiliários devidos pelas Devedoras no ano de apuração, calculado
nos termos dos Contratos de Locação.
Caso, em qualquer Data de Verificação, o VR seja superior a 1 (um), a Cedente estará obrigada a
pagar à Emissora o montante em reais correspondente à diferença entre a QMM e o VA, a título
de Ajuste do Valor da Cessão, na data de vencimento da respectiva parcela dos Créditos
Imobiliários (“Pagamento Residual”).
Para fins do estabelecido acima, entende-se por mês de apuração o mês civil da respectiva Data
de Verificação.
Caso o VR seja inferior a 1 (um), a Emissora liberará à Cedente, a título de Ajuste do Valor da
Cessão, o montante em reais correspondente à diferença entre o VA e o QMM (“Liberação
Residual Emissora”):
A Liberação Residual Emissora será efetivada pela Emissora à Cedente no prazo de até 2 (dois)
Dias Úteis a contar da respectiva data de pagamento dos CRI, conforme prevista no Termo de
Securitização.
Caso o VR seja igual a 1 (um), nenhuma compensação entre a Emissora e a Cedente será devida.
Exceto no caso de erro e/ou imprecisão, os cálculos realizados pela Emissora nos termos
estabelecidos acima serão finais e obrigarão a Cedente ao Pagamento Residual.
2.2.19. CÁLCULO DO SALDO
PRINCIPAL E PARCELA

DEVEDOR,

REMUNERAÇÃO,

AMORTIZAÇÃO

DE

A remuneração dos CRI, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, é composta pelos juros
remuneratórios correspondentes à determinado percentual da variação acumulada da Taxa DI, que não
deverá exceder o percentual máximo de 99,00% (noventa e nove por cento), a ser definido por meio do
Procedimento de Bookbuilding, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a data de subscrição ou da
Data de Pagamento de Amortização e Remuneração dos CRI imediatamente anterior, o que ocorrer por
último, até a data do seu efetivo pagamento, sendo os juros remuneratórios devidos anualmente nas datas
indicadas na tabela constante do Anexo V do Termo de Securitização.
O cálculo da Remuneração dos CRI obdecerá à seguinte fórmula:

Onde:
J:
Valor da Remuneração, devida ao final de cada Período de Capitalização, calculado com 8
(oito) casas decimais sem arredondamento;
VNe:
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento;
Fator Juros:

Fator de juros calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da
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seguinte forma:

Fator DI: Produtório das Taxas DI desde data de subscrição ou da Data de Pagamento de Amortização e
Remuneração imediatamente anterior, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito)
casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
∏
onde:
n:

Número total de Taxas DI consideradas para a Remuneração dos CRI;

k:

número de ordem das Taxas DI, variando de 1 (um) até n;

P:
Taxa de Remuneração, informado com 2 (duas) casas decimais, conforme definido nos termos
do Procedimento de Bookbuilding;
TDIk: Taxa DI de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com
arredondamento, da seguinte forma:
(

)

onde:
DIk:
Taxa DI de ordem k divulgada pela B3 – Segmento Cetip UTVM, desde 3 (três) Dias úteis
anteriores à data de subscrição ou 3 (três) Dias Úteis anteriores à Data de Pagamento de Amortização e
Remuneração imediatamente anterior, inclusive, até 3 (três) Dias Úteis anteriores à data de cálculo,
exclusive.
Observações:
Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se
o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até
o último considerado.
A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade
responsável pelo seu cálculo.

(i)

Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de
qualquer obrigação aos CRI, até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida com
um dia que não seja considerado um Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem
pagos.

(ii)

Indisponibilidade ou Ausência de Apuração, Divulgação ou Limitação da Taxa DI: No
caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI pela B3 na data de vencimento de quaisquer obrigações
pecuniárias decorrentes do Termo de Securitização, será utilizada, em sua substituição, para apuração de
“TDIk”, a última Taxa DI divulgada oficialmente, até a data do cálculo, não sendo devidas compensações
entre a Emissora e os Titulares de CRI, quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável.
(A)
Na hipótese de extinção, limitação, ausência de apuração e/ou divulgação por mais de
10 (dez) dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou
impossibilidade legal de aplicação da Taxa DI aos CRI, ou determinação judicial proibindo tal
aplicação, a Emissora deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar, conforme o caso:
(1) do 1º (primeiro) Dia Útil após a extinção da Taxa DI; (2) do 1º (primeiro) Dia Útil após o
período de 10 (dez) dias consecutivos em que a Taxa DI não tenha sido apurada e/ou divulgada; ou
(3) do 1º (primeiro) Dia Útil após a existência de impossibilidade legal ou de determinação judicial
proibindo a aplicação da Taxa DI, convocar Assembleia Geral, nos termos e nos prazos estipulados
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na Cláusula Treze do Termo, para a deliberação pelos Titulares de CRI, de comum acordo com
Cedente, observada a regulamentação aplicável, sobre a Taxa Substitutiva. Até a deliberação do
novo parâmetro a ser utilizado para fins de cálculo da Remuneração, será utilizada a última Taxa
DI para o cálculo.
(B)
Por se tratar de operação estruturada para a presente Emissão dos CRI, a decisão
proferida na Assembleia Geral referida na Cláusula (A) acima deverá ser observada pela
Securitizadora, de forma que a manifestação da Securitizadora em relação à Taxa Substitutiva
deverá ser única e exclusivamente conforme o decidido em Assembleia Geral convocada para
deliberar sobre referido assunto.
(C)
Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Cedente e 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 ou conforme quórum previsto na regulamentação em vigor na data da assembleia, ou
caso não seja instalada a Assembleia Geral mencionada na Cláusula 5.4.2 do Termo, ou não haja
quórum para deliberação, ou a Cedente não compareça à referida Assembleia Geral, a Cedente
deverá promover a recompra dos Créditos Imobiliários e a Emissora deverá promover o
consequente resgate antecipado dos CRI, na forma da Cláusula 5.4.2 e seguintes do Termo de
Securitização.
(D)
Caso a Taxa DI volte a ser divulgada antes da realização da Assembleia Geral de que
trata o item acima, ressalvada a hipótese de extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou
determinação judicial, referida Assembleia Geral não será realizada e a Taxa DI, a partir de sua
divulgação, passará a ser novamente utilizada para o cálculo de quaisquer obrigações previstas no
Termo de Securitização, sendo certo que, até a data de divulgação da Taxa DI, a última Taxa DI
divulgada será utilizada para o cálculo de quaisquer obrigações previstas no Termo de
Securitização.
Tabela de Pagamento de Juros e Amortização dos CRI
Data de
Pagamento aos
Investidores do
CRI

Taxa Amortização

Amortização

Remuneração

21-nov-18

3,61%

Sim

21-nov-19

1,97%

Sim
Sim

23-nov-20

1,24%

Sim

Sim

22-nov-21

1,63%

Sim

Sim

21-nov-22

Sim

2,64%

Sim

Sim

21-nov-23

3,71%

Sim

Sim

21-nov-24

4,70%

Sim

Sim

21-nov-25

6,62%

Sim

Sim

23-nov-26

8,86%

Sim

Sim

22-nov-27

11,86%

Sim

Sim

21-nov-28

16,47%

Sim

Sim

21-nov-29

23,74%

Sim

Sim

21-nov-30

36,80%

Sim

Sim

21-nov-31

68,74%

Sim

Sim

100,00%

Sim

Sim

22-nov-32
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2.2.20. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
A Remuneração dos CRI será paga anualmente, sendo o primeiro pagamento realizado em 21 de
novembro de 2018, conforme tabela constante no Anexo V do Termo de Securitização e do item “2.2.19.
Cálculo do Saldo Devedor, Remuneração, Amortização de Principal e Parcela” da Seção
“Características dos CRI e da Oferta” deste Prospecto, e o último na Data de Vencimento dos CRI,
ressalvadas as hipóteses de Amortização Extraordinária, Resgate Antecipado Obrigatório, Vencimento
Antecipado, Recompra Antecipada Obrigatória e Direito de Exigir o Resgate.
Farão jus aos pagamentos relativos aos CRI aqueles que sejam titulares de CRI ao final do Dia Útil
imediatamente anterior a cada uma das Datas de Pagamento da Remuneração.
2.2.21. PERIODICIDADE DE AMORTIZAÇÃO
O saldo devedor do Valor Nominal Unitário será amortizado anualmente, sendo o primeiro pagamento de
amortização do saldo devedor do Valor Nominal Unitário realizado em 21 de novembro de 2018 e os
demais nos anos subsequentes, nas datas previstas no Anexo V do Termo de Securitização e do item
“2.2.19. Cálculo do Saldo Devedor, Remuneração, Amortização de Principal e Parcela” da Seção
“Características dos CRI e da Oferta” deste Prospecto, ressalvadas as hipóteses de Amortização
Extraordinária, Resgate Antecipado Obrigatório, Vencimento Antecipado, Recompra Antecipada
Obrigatória e Direito de Exigir o Resgate.
2.2.22. PREÇO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
Os CRI serão subscritos e integralizados à vista, em moeda corrente nacional, na data de subscrição, pelo
seu Valor Nominal Unitário. Caso sejam verificados erros operacionais que impeçam que a integralização
ocorra no mesmo dia da subscrição, e, portanto, a integralização ocorra na data correspondente ao Dia
Útil subsequente à subscrição dos CRI, o Preço de Integralização será igual ao Valor Nominal Unitário
acrescido da Remuneração, nos termos da Cláusula 4.1, item XX, do Termo, calculada de forma
cumulativa pro rata temporis, desde a data de subscrição até a data da efetiva integralização (“Preço de
Integralização”). A integralização ocorrerá na data em que for realizada a subscrição dos CRI ou, caso
sejam verificados erros operacionais que impeçam que a integralização ocorra no mesmo dia da
subscrição, na data correspondente ao Dia Útil subsequente à subscrição dos CRI (“Data de
Integralização”).
O Preço de Integralização será pago à vista em moeda corrente nacional, no ato da subscrição dos CRI, de
acordo com os procedimentos estabelecidos pela B3: (i) nos termos do respectivo Boletim de Subscrição;
e (ii) para prover recursos a serem destinados pela Emissora conforme previsto na Seção “Destinação dos
Recursos” deste Prospecto.
Na Data de Integralização, os Investidores deverão efetivar a liquidação dos CRI a eles alocados, no valor
informado pelos Coordenadores e pelos Participantes Especiais, conforme o caso, por meio de sua conta
na B3, observados os procedimentos da B3.
2.2.23. AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, VENCIMENTO ANTECIPADO, DIREITO DE
EXIGIR O RESGATE E RESGATE ANTECIPADO OBRIGATÓRIO
Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado
A Cedente poderá recomprar parcial ou totalmente os Créditos Imobiliários a qualquer tempo a partir do
1º (primeiro) ano contado da Data de Emissão dos CRI, ou seja, a partir de 21 de novembro de 2018,
inclusive, na forma prevista nas Cláusulas 4.2.1 e seguintes do Contrato de Cessão (“Recompra
Facultativa”), sendo que nessa hipótese a Emissora deverá promover a amortização extraordinária ou o
resgate antecipado dos CRI, conforme o caso, em montante correspondente ao Valor da Recompra
Facultativa realizada pela Cedente.
Para realizar a Recompra Facultativa, a Cedente deverá enviar notificação por escrito à Emissora,
contendo, no mínimo, as seguintes informações (“Notificação de Recompra Facultativa”): (i) o valor
pretendido para a Recompra Facultativa (“Valor da Recompra Facultativa”); (ii) a data em que se
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efetivará a Recompra Facultativa, que não poderá exceder 60 (sessenta) dias a contar da data de envio da
respectiva Notificação de Recompra Facultativa; (iii) o valor do prêmio, calculado de acordo com a
Cláusula 5.1.4 do Termo; e (iv) demais informações relevantes para a realização da Recompra
Facultativa.
Na data prevista na Notificação de Recompra Facultativa, para a efetivação da Recompra Facultativa (a) a
Cedente deverá pagar o Valor da Recompra Facultativa à Emissora, acrescido do prêmio calculado na
forma da Cláusula 5.1.4 do Termo, por meio de transferência de recursos imediatamente disponíveis para
Conta Centralizadora, e (b) a Emissora deverá ceder os Créditos Imobiliários à Cedente, no montante
correspondente ao Valor da Recompra Facultativa, por meio da celebração de termo de cessão na forma
do Anexo V do Contrato de Cessão e, caso a cessão corresponda a parcela dos Créditos Imobiliários, de
aditamento à Escritura de Emissão de CCI para estabelecer que as CCI passarão a representar apenas a
parcela dos Créditos Imobiliários que permanecer sob a titularidade da Emissora.
A Emissora efetuará o pagamento integral do valor recebido aos Titulares de CRI na data do recebimento
do Valor da Recompra Facultativa, observado o disposto na Cláusula 4.1(xxviii) do Termo de
Securitização, mediante a amortização extraordinária ou o resgate antecipado dos CRI em circulação.
Sobre o Valor da Recompra Facultativa incidirá prêmio de 1% a.a. (um por cento ao ano) a ser pago pela
Cedente à Emissora, o qual será integralmente repassado pela Emissora aos Titulares de CRI por meio da
amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI, (a) por cada ano existente entre a data de
recebimento pela Emissora da Notificação de Recompra Facultativa e a data que corresponder ao término
do 7º (sétimo) ano contado da Data de Emissão, ou seja, 21 de novembro de 2024 (inclusive) (“Data de
Recompra Obrigatória”), caso a Notificação de Recompra Facultativa seja enviada antes da ocorrência da
Data de Resgate Obrigatório, ou (b) por cada ano do prazo remanescente até a data de vencimento dos
CRI, caso a Notificação de Recompra Facultativa seja enviada após a ocorrência da Data de Resgate
Obrigatório.
Os CRI resgatados antecipadamente na forma acima serão obrigatoriamente cancelados pela Emissora.
Vencimento Antecipado
A Emissora, o Agente Fiduciário e/ou qualquer terceiro que venha a sucedê-los como administrador do
Patrimônio Separado vinculado à emissão dos CRI, ou os titulares de CRI, na sua ausência, poderão
declarar antecipadamente vencidos os CRI e imediatamente exigíveis todas as obrigações constantes do
Termo de Securitização, nas hipóteses abaixo (cada uma, um “Evento de Vencimento Antecipado dos
CRI”).
Vencimento Antecipado Automático
Caso ocorra qualquer dos eventos listados abaixo, ocorrerá o vencimento antecipado automático dos CRI,
devendo os CRI serem resgatados antecipadamente pelo Valor da Recompra Compulsória nos termos da
Cláusula 4.1.1 do Contrato de Cessão, com a consequente retrocessão dos Créditos Imobiliários à
Cedente, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial:
(a)
descumprimento pela Cedente e/ou pelas Devedoras de qualquer obrigação pecuniária
prevista no Termo de Securitização, no Contrato de Cessão e nos demais Documentos da Operação
de que seja parte, incluindo, mas não se limitando a, o pagamento da Fiança pela Localiza, que não
seja sanado em até 2 (dois) Dias Úteis contado da data estipulada para pagamento, exceto se outro
prazo de cura for expressamente previsto no Termo de Securitização, no Contrato de Cessão ou
nos demais Documentos da Operação, conforme o caso;
(b)
(i) decretação de falência da Cedente e/ou das Devedoras por juiz competente; (ii)
pedido de autofalência formulado pela Cedente e/ou pelas Devedoras; (iii) pedido de falência da
Cedente e/ou das Devedoras formulado por terceiros e não elidido no prazo legal; (iv) pedido de
recuperação judicial ou extrajudicial da Cedente e/ou das Devedoras, independentemente do
deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão por juiz competente; e (v)
liquidação, dissolução ou extinção da Cedente e/ou das Devedoras, exceto se resultante das
operações de reorganização permitidas na forma da alínea “(h)” da Cláusula 5.2.2 do Termo;
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(c)
transformação da Localiza em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da
Lei das Sociedades por Ações;
(d)
transferência, cessão de qualquer forma ou promessa de cessão a terceiros, pela
Cedente, dos direitos e obrigações assumidos no Contrato de Cessão e nos demais Documentos da
Operação de que seja parte, sem o consentimento prévio por escrito da Emissora;
(e)
alteração pela Cedente ou pelas Devedoras de qualquer disposição dos Contratos de
Locação, observado o disposto na Cláusula 1.7 do Contrato de Cessão, ou da Escritura de Emissão
de CCI sem a prévia autorização dos Titulares de CRI reunidos em Assembleia Geral;
(f)

caso ocorra a desapropriação total do Imóvel;

(g)
se a Cedente alienar o Imóvel a terceiros, sem a prévia autorização dos Titulares de CRI
reunidos em Assembleia Geral, conforme previsto no Termo de Securitização;
(h)
oneração ou constituição de gravame sobre os Créditos Imobiliários, representados
pelas CCI, que não os expressamente previstos nos Documentos da Operação;
(i)
os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, sejam reclamados por terceiros
conforme decisão judicial ou arbitral ainda que em caráter liminar, que não seja revertida pela
Cedente de forma definitiva no prazo de 30 (trinta) dias corridos ou o prazo previsto na legislação
aplicável, o que for menor;
(j)
caso a Cedente não realize o pagamento do Valor de Recompra Obrigatória na Data da
Recompra Obrigatória, nos termos da Cláusula 4.3 do Contrato de Cessão; ou
(k)
vencimento antecipado de quaisquer dívidas e/ou obrigações financeiras da Localiza
e/ou de quaisquer de suas controladas, diretas e/ou indiretas, e/ou de coligadas, decorrente(s) de
operação(ões) realizada(s) no mercado de capitais.
Vencimento Antecipado Não-Automático
Na ocorrência de quaisquer eventos listados abaixo, desde que não sanados nos respectivos prazos de
cura, quando aplicável, a Emissora convocará uma Assembleia de Titulares de CRI no prazo de até 3
(três) Dias Úteis da data em que tomar ciência de quaisquer eventos de Vencimento Antecipado Não
Automático, para deliberar acerca da não decretação do Vencimento Antecipado dos CRI e a não
realização da Recompra Compulsória, sendo que o não vencimento antecipado dos CRI deverá ser
aprovado por deliberação de 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação que estiverem
presentes na assembleia, desde que representem, no mínimo (a) 20% (vinte por cento) da totalidade dos
Titulares de CRI em Circulação para a deliberação sobre todos os eventos de Vencimento Antecipado
Não-Automático, exceto o previsto na alínea “(m)” abaixo; (b) 15% (quinze por cento) da totalidade dos
titulares dos CRI em Circulação para a deliberação sobre o evento de Vencimento Antecipado NãoAutomático previsto na alínea “(m)” abaixo ou conforme quórum previsto na regulamentação em vigor na
data da assembleia. Nas hipóteses (i) de não instalação da Assembleia de Titulares de CRI por falta de
quórum, ou (ii) de não ser aprovado o exercício da faculdade prevista acima pelo quórum mínimo de
deliberação, a Emissora deverá declarar a realização da Recompra Compulsória dos Créditos
Imobiliários:
(a)
caso sejam realizadas quaisquer alterações nos Documentos da Operação, observado o
estabelecido na Cláusula 1.7 do Contrato de Cessão;
(b)
caso quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Cedente no Contrato de
Cessão e nos Documentos da Operação de que seja parte signatária, seja falsa, enganosa,
inconsistente, imprecisa, incompleta, insuficiente ou incorreta, em qualquer aspecto relevante,
sendo que, no caso de eventuais declarações prestadas restarem, comprovadamente, como
inconsistentes, imprecisas, incompletas, insuficientes ou incorretas, em qualquer aspecto relevante,
a Cedente terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento de comunicação da
Emissora neste sentido, para saná-las;
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(c)
protesto legítimo de títulos contra a Cedente e/ou contra as Devedoras, cujo valor
individual ou agregado devido e não pago ultrapasse a importância correspondente a 3% (três por
cento) do patrimônio líquido médio consolidado da Localiza apurado nos últimos 3 (três)
trimestres, conforme demonstrações financeiras consolidadas da Localiza, ou o equivalente em
outras moedas, salvo se, no prazo de até 20 (vinte) Dias Úteis contados da data do protesto, a
Cedente e/ou as Devedoras tenham comprovado que tal protesto (i) foi efetuado por erro ou má-fé
de terceiros; (ii) foi cancelado; (iii) teve sua exigibilidade suspensa por decisão judicial; ou (iv)
tenha sido objeto de recurso administrativo, devidamente garantido por fiança bancária, seguro
garantia ou depósito recursal, por conta de protestos oriundos de Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (“IPVA”), cujo pedido de efeito suspensivo ainda não tenha sido
deliberado;
(d)
inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária da Cedente e/ou das Devedoras, não
sanado no prazo de cura do respectivo instrumento, cujo valor individual ou agregado seja igual ou
superior a importância correspondente a 3% (três por cento) do patrimônio líquido médio
consolidado da Localiza apurado nos últimos 3 (três) trimestres, conforme demonstrações
financeiras consolidadas da Localiza, ou o equivalente em outras moedas;
(e)
caso, cumulativamente, (i) a Escritura de Hipoteca não seja registrada no prazo previsto
na Escritura de Hipoteca, e (ii) a Cedente não recompre os Créditos Imobiliários nos termos e
condições da Cláusula 4.1.2.1 do Contrato de Cessão;
(f)
descumprimento pela Cedente e/ou pelas Devedoras de qualquer obrigação não
pecuniária relacionada à Emissão assumida no Contrato de Cessão e nos demais Documentos da
Oferta, não sanada no prazo máximo de 15 (quinze) Dias Úteis da data do recebimento pela
Cedente e/ou pelas Devedoras de notificação a ser obrigatoriamente enviada pela Emissora;
(g)
não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em julgado ou
decisão arbitral definitiva, de natureza condenatória, contra a Cedente e/ou contra as Devedoras
e/ou contra empresas controladas pela Localiza, cujo valor total, individual ou agregado, seja igual
ou superior à importância correspondente a 3% (três por cento) do patrimônio líquido médio
consolidado da Localiza apurado nos últimos 3 (três) trimestres, conforme demonstrações
financeiras consolidadas da Localiza, ou o seu contra valor em outras moedas, desde que impacte a
capacidade da Localiza de cumprir qualquer de suas obrigações, exceto se comprovada, em até 15
(quinze) Dias Úteis, a concessão de pedido cautelar em ação rescisória que suspenda os efeitos da
referida decisão ou sentença;
(h)
incorporação, fusão ou cisão da Localiza, salvo se, (a) nos termos do artigo 231 da Lei
das Sociedades por Ações: (i) tal alteração societária for aprovada previamente pelos Titulares de
CRI detentores de, no mínimo, 30% (trinta por cento) ou quórum maior se assim for exigido pela
legislação aplicável, dos CRI em circulação ou (ii) se for garantido à Emissora o direito de exigir a
recompra dos Créditos Imobiliários pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da publicação
das atas das assembleias relativas a tais operações; ou (b) o objeto da cisão representar menos de
30% (trinta por cento) do último faturamento consolidado anual da Localiza; ou (c) a parte cindida
ou sociedade resultante da incorporação ou fusão permaneça dentro do Grupo de Controle
(conforme abaixo definido) da Cedente e/ou das Devedoras, sendo que tanto a parte cindida ou a
sociedade resultante da incorporação ou fusão responderá solidariamente pela recompra dos
Créditos Imobiliários;
(i)
redução de capital da Localiza e/ou recompra pela Cedente e/ou das Devedoras de suas
próprias ações para cancelamento, em quantidade superior a 10% (dez por cento) do patrimônio
líquido médio apurado nos últimos 3 (três) trimestres, conforme informações trimestrais
consolidadas ou demonstrações financeiras consolidadas da Localiza, conforme o caso, exceto se
(i) tal redução de capital e/ou recompra de suas próprias ações para cancelamento (a) forem
previamente autorizadas pelos Titulares de CRI representando a maioria dos CRI em circulação,
(b) decorra de reembolso a acionistas dissidentes da Localiza ou (ii) se, após tal redução e/ou
recompra, a Localiza apresentar caixa consolidado em valor igual ou superior a R$500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais);
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(j)
caso a Cedente e/ou as Devedoras estejam em mora com as obrigações pecuniárias
perante os Créditos Imobiliários, e deliberem ou distribuam dividendos, juros sobre o capital
próprio ou qualquer outra participação no lucro prevista no Estatuto Social da Cedente e/ou das
Devedoras, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo previsto no artigo 202 da
Lei das Sociedades por Ações, exceto em relação à distribuição de dividendos da Cedente ou da
Localiza Fleet para a Localiza de forma a prover recursos para a Localiza adimplir os Créditos
Imobiliários;
(k)
caso ocorra a desapropriação parcial do Imóvel em montante superior a 30% (trinta por
cento) da área total do Imóvel;
(l)
caso a atividade principal da Localiza deixe de ser a que consta de seu Estatuto Social
na data de celebração do Contrato de Cessão, salvo se a atividade principal continuar sendo
exercida por outra sociedade subsidiária integral da Localiza;
(m)
não manutenção, pela Localiza, dos seguintes índices financeiros apurados
trimestralmente com base nas informações trimestrais consolidadas (“ITR”) ou demonstrações
financeiras consolidadas (“DF”), conforme o caso, da Localiza, relativas a 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, sendo a primeira apuração com base nas informações
trimestrais consolidadas de 31 de dezembro de 2017, feita a anualização, quando aplicável,
mediante a soma do trimestre em questão com os três trimestres imediatamente anteriores, sendo
que referidos Índices Financeiros serão calculados e enviados pela Localiza para a Emissora em
até 10 (dez) dias corridos após a divulgação das demonstrações financeiras consolidadas da
Localiza, e serão verificados pela Emissora anualmente com base nas informações anuais
consolidadas divulgadas regulamente pela Localiza:
(i) índice obtido da divisão da Dívida Líquida (conforme abaixo definida) pelo EBITDA
(conforme abaixo definido) não superior a 4,00,
onde: “Dívida Líquida” significa o valor calculado em bases consolidadas na Localiza igual
(a) à soma dos passivos junto a instituições financeiras, das operações de leasing operacional
e financeiro, dos títulos e valores mobiliários representativos de dívida emitidos, bem como
dos mútuos com partes relacionadas e do saldo líquido de operações de derivativos (passivos
menos ativos de operações com derivativos); diminuído (b) das disponibilidades (caixa),
bancos, aplicações de liquidez imediata ou aplicações de curto prazo, títulos e valores
mobiliários de própria emissão ou de terceiros, e títulos públicos e privados de qualquer
natureza e (c) dos efeitos da marcação a mercado das operações de derivativos; e
“EBITDA” significa o lucro ou prejuízo líquido da Localiza, em bases consolidadas, relativo
aos 12 (doze) últimos meses, antes: (a) das despesas (receitas) financeiras líquidas, (b) do
imposto de renda e da contribuição social, (c) das despesas de depreciação e amortização, (d)
do custo de stock option, (e) das despesas não recorrentes e (f) do impairment.
(ii)
índice obtido da divisão entre EBITDA pelas Despesas Financeiras Líquidas (conforme
abaixo definidas) não deverá ser inferior a 1,50,
onde: “Despesas Financeiras Líquidas” significam as despesas financeiras relativas aos 12
(doze) últimos meses calculadas pelo regime de competência, em bases consolidadas pela
Localiza, ou seja, (a) juros relativos a dívidas bancárias (líquida de receitas de aplicações
financeiras), (b) parcela com impacto no caixa da variação monetária e cambial sobre juros
das modalidades de dívida, (c) juros pagos aos Créditos Imobiliários e demais títulos e valores
mobiliários emitidos nos mercados financeiro e de capitais, internacional e nacional (líquidas
de receitas de aplicações em títulos e valores mobiliários ou em títulos públicos e privados de
qualquer natureza), (d) despesas financeiras com impacto de caixa relativas a mútuos com
partes relacionadas listados no passivo (líquidas de receitas financeiras com impacto no caixa
recebidas relativamente a mútuos com partes relacionadas listadas no ativo), bem como (e) o
valor efetivamente desembolsado referente a passivos de operações de derivativos de proteção
de dívidas (líquido dos valores efetivamente recebidos referentes a ativos de operações com
derivativos de proteção de dívidas)
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(n)
se houver transferência do Poder de Controle (conforme abaixo definido) da Cedente
e/ou das Devedoras, direta ou indireta, inclusive por meio de reorganização societária, que resulte
em a Cedente e/ou as Devedoras passarem a ser controladas por pessoa ou entidade não
pertencente ao Grupo de Controle (conforme abaixo definido), sem anuência prévia e expressa dos
Titulares de CRI, salvo se os atuais controladores permanecerem no Grupo de Controle (conforme
abaixo definido) após a reorganização societária;
“Poder de Controle” é o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos órgãos de uma sociedade, de forma direta ou indireta, de fato ou
de direito, independentemente da participação acionária detida. Há presunção relativa de
titularidade do controle em relação à pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado por acordo de
acionistas ou sob controle comum (“Grupo de Controle”) que seja titular de ações que lhe
tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 (três) últimas
Assembleias Gerais Ordinárias de uma sociedade, ainda que não seja titular das ações que lhe
assegurem a maioria absoluta do capital votante, conforme definição constante do
“Regulamento de Listagem do Novo Mercado” da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”).
(o)
se a Fitch Ratings rebaixar em duas ou mais notas a classificação de risco, em escala
nacional, em relação ao rating “AAA(bra)” (triplo A (bra)), o rating corporativo da Localiza ou o
rating concedido para esta Emissão, em virtude de qualquer alteração na composição societária,
que venha a resultar na perda, transferência ou alienação do Poder de Controle da Cedente e/ou das
Devedoras pelos atuais controladores, ou na ausência da Fitch Ratings, caso a classificação
equivalente emitida pela Moody’s ou Standard & Poor’s esteja em nível equivalente ao de duas
notas abaixo daquela concedida pela Fitch Ratings;
(p)
exceto pela Cedente e pela Localiza Fleet, cujos eventos a seguir sujeitarão ao
Vencimento Antecipado Automático, nos termos da alínea “(b)” da Cláusula 5.2.1 do Termo; (i)
decretação de falência de empresas controladas pela Localiza; (ii) pedido de autofalência
formulado por empresas controladas pela Localiza; (iii) pedido de falência de empresas
controladas pela Localiza formulado por terceiros e não elidido no prazo legal; e (iv) pedido de
recuperação judicial ou extrajudicial de empresas controladas pela Localiza, independentemente
do deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão por juiz competente; ou
(q)
na ocorrência de sinistro total ou parcial no Imóvel, caso a Cedente decida por não
cumprir com a sua obrigação de reconstruir o Imóvel.
Caso a Escritura de Hipoteca não seja registrada até o término do prazo previsto para tanto na Escritura de
Hipoteca, a Emissora notificará a Cedente para que esta recompre os Créditos Imobiliários, em até 15
(quinze) Dias Úteis contados do recebimento da referida notificação, mediante o pagamento à Cessionária
do valor equivalente ao Valor de Recompra Compulsória estabelecido na Cláusula 4.1.3 do Contrato de
Cessão, sob pena de, em não o fazendo, restar caracterizado o Evento de Vencimento Antecipado
estabelecido na alínea “(e)” acima. Caso a Cedente recompre os Créditos Imobiliários na forma prevista
acima, a Emissora deverá promover o resgate antecipado dos CRI de acordo com os mesmos termos e
condições estabelecidos na Cláusula 5.2.3 do Termo de Securitização.
Caso seja decretado o vencimento antecipado dos CRI, e consequentemente, a Recompra Compulsória
dos Créditos Imobiliários, a Emissora efetuará o pagamento integral do saldo do Valor Nominal Unitário
não amortizado, acrescido da Remuneração, dos Encargos Moratórios (se houver), bem como de
quaisquer outros valores eventualmente devidos, calculados pro rata temporis até a data do pagamento
dos CRI declarados vencidos antecipadamente. O pagamento acima referido será realizado na data do
recebimento do Valor da Recompra Compulsória a serem pagos pela Cedente, na forma e prazos
previstos no Contrato de Cessão, observado o disposto na Cláusula 4.1(xxviii) do Termo de Securitização.
Caso a Emissora, tendo recebido os Créditos Imobiliários, não realize o referido pagamento no prazo
acima estipulado, o Agente Fiduciário deverá promover a liquidação do Patrimônio Separado nos termos
da Cláusula Décima do Termo de Securitização.
A Emissora obriga-se a, tão logo tenha conhecimento de qualquer dos eventos descritos nas Cláusulas
5.2.1 e 5.2.2 do Termo, comunicar imediatamente o Agente Fiduciário.
Direito de Exigir o Resgate
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Sem prejuízo do disposto Cláusulas 5.1 e 5.2 do Termo, os Titulares de CRI terão a opção de,
individualmente e a seu exclusivo critério, exigir o resgate dos CRI por eles detidos (“Direito de Exigir o
Resgate”), na data que corresponder ao término do 7º (sétimo) ano contado da Data de Emissão, ou seja,
21 de novembro de 2024 (inclusive) (“Data de Resgate Obrigatório”), sendo que, nesta hipótese, a
Emissora deverá exigir a recompra pela Cedente dos Créditos Imobiliários em montante suficiente para
garantir o pagamento pela Emissora aos Titulares de CRI do resgate por eles solicitado (“Dever de Exigir
a Recompra”), de acordo com os procedimentos descritos abaixo.
O Direito de Exigir o Resgate estabelecido na Cláusula 5.3 do Termo será exercido de acordo com o
seguinte procedimento:
(a)
a Emissora deverá divulgar um aviso, na forma do Anexo VI do Contrato de Cessão,
com a finalidade de comunicar os Titulares de CRI (a “Notificação de Direito de Resgate”), com
antecedência máxima de 45 (quarenta e cinco) dias e mínima de 30 (trinta) dias da Data de
Recompra Obrigatória, por meio de publicação, às exclusivas expensas da Cedente, no jornal
“Valor Econômico”, ou por meio de comunicação individual, solicitando a manifestação dos
Titulares de CRI quanto ao exercício ou não do Direito de Exigir Resgate;
(b)
nos termos do Termo de Securitização, os Titulares de CRI deverão manifestar-se sobre
o exercício do Direito de Exigir o Resgate com até 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência da Data de
Recompra Obrigatória, por meio do envio à Emissora de correspondência na forma do Anexo VI
ao Contrato de Cessão, sob pena de decair o Direito de Exigir o Resgate do Titular de CRI que não
se manifestar no referido prazo. A Emissora não se responsabilizará pela impossibilidade de
operacionalizar o correto resgate dos CRI devido à erros de informação e preenchimento do Anexo
VI do Termo de Securitização, nestes casos o Direito de Exigir Resgate será desconsiderado
integralmente;
(c)
em até 04 (quatro) Dias Úteis antecedentes à Data de Recompra Obrigatória, a Emissora
informará à Cedente o montante dos Créditos Imobiliários que será objeto do Dever de Exigir a
Recompra e o preço de recompra do referido montante dos Créditos Imobiliários, que deverá ser
correspondente ao saldo do valor nominal não amortizado dos CRI, acrescido da Remuneração
incidente até a Data de Recompra Obrigatória, multiplicado pela quantidade de CRI cujos titulares
tenham exercido o Direito de Exigir o Resgate (“Valor de Recompra Obrigatória”);
(d)
na Data de Recompra Obrigatória, (i) a Cedente deverá pagar o Valor de Recompra
Obrigatória à Emissora, por meio de transferência de recursos imediatamente disponíveis para
Conta Centralizadora, até as 10:00 horas da referida data; e (ii) desde que o Valor de Recompra
Obrigatória tenha sido pago à Emissora na forma estabelecida acima, a Emissora deverá retroceder
os Créditos Imobiliários à Cedente, no montante correspondente ao Valor de Recompra
Obrigatória, por meio da celebração de termo de retrocessão na forma do Anexo V ao Contrato de
Cessão e, caso a cessão corresponda a parcela dos Créditos Imobiliários, de aditamento à Escritura
de Emissão de CCI para estabelecer que as CCI passarão a representar apenas a parcela dos
Créditos Imobiliários que permanecer sob a titularidade da Emissora. No caso de retrocessão
parcial dos Créditos Imobiliários a parcela retrocedida não será mais considerada “Crédito
Imobiliário” para fins desse Contrato de Cessão, podendo ser depositada, pelas Devedoras,
diretamente em favor da Cedente;
(e)
na Data de Recompra Obrigatória, a Emissora providenciará o pagamento a cada um
dos Titulares de CRI que exercerem o Direito de Exigir o Resgate, observado o estabelecido na
Cláusula 4.1(xxviii) do Termo de Securitização; e
(f)
mediante o pagamento Valor de Recompra Obrigatória, nos termos da Cláusula 4.3.1 do
Contrato de Cessão, a Emissora outorgará a mais ampla e irrestrita quitação com relação às
obrigações da Cedente quanto ao montante dos Créditos Imobiliários recomprados pela Cedente.
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Caso o montante total dos Créditos Imobiliários, após a manifestação do Direito de Exigir o Resgate pelos
Titulares de CRI, resulte em um valor inferior à 30% (trinta por cento) do montante dos Créditos
Imobiliários originalmente cedidos, a Cedente será obrigada a recomprar a totalidade dos Créditos
Imobiliários restantes, independente de manifestação dos Titulares de CRI, conforme procedimentos e
Valor de Recompra Obrigatória previstos na Cláusula 5.3 do Termo, sendo certo que, neste caso, a
Emissora utilizará os valores da recompra da totalidade dos Créditos Imobiliários para realizar o resgate
da totalidade dos CRI.
Resgate Antecipado Obrigatório
A Emissora realizará o resgate antecipado obrigatório e consequente cancelamento dos CRI na data do
recebimento, pela Emissora na Conta Centralizadora, do montante correspondente ao pagamento da
Multa Indenizatória ou do Valor de Recompra Antecipada Obrigatória (“Resgate Antecipado
Obrigatório”), observado o estabelecido na Cláusula 4.1(xxviii) do Termo de Securitização.
Multa Indenizatória. A Cedente responderá pela legitimidade, integridade, existência, validade, eficácia e
exigibilidade da totalidade dos Créditos Imobiliários durante todo o prazo de duração dos Contratos de
Locação, de modo que a Cedente pagará à Emissora a Multa Indenizatória e a Emissora ficará obrigada a
realizar o Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI, caso ocorra qualquer um dos seguintes eventos
(“Eventos de Multa Indenizatória”):
(a)
a ilegitimidade, inexistência, nulidade, invalidade, ineficácia, ilegalidade ou
inexigibilidade dos Créditos Imobiliários, dos Contratos de Locação ou do Contrato de Cessão
sejam reconhecidas ou declaradas, no todo ou em parte, por decisão judicial e/ou administrativa,
que não tenha sido revertida em prazo suficiente para que mantenha o fluxo de pagamentos dos
CRI conforme prazos previstos no Termo de Securitização, sob qualquer fundamento, ainda que
tal contestação ou reconhecimento esteja fundado em eventos ocorridos após a cessão dos Créditos
Imobiliários;
(b)
caso os Contratos de Locação ou o Contrato de Cessão sejam resilidos, rescindidos ou
de qualquer forma resolvidos por culpa ou dolo da Cedente e/ou das Devedoras ou, ainda, na
hipótese de desapropriação ou proibição da utilização do Empreendimento por força de
determinação de órgão público administrativo ou judicial;
(c)
caso seja proposta ação revisional ou seja tomada qualquer iniciativa na esfera judicial
ou extrajudicial pelas Devedoras com a finalidade de reduzir o montante e/ou alterar a forma,
prazo de pagamento, garantias, atualização monetária e encargos moratórios dos Créditos
Imobiliários; e
(d)
caso o direito à Recompra Compulsória, de que é titular a Emissora, nos termos da
Cláusula 4.1 e seus subitens do Contrato de Cessão, não puder ser exercido, em sua plenitude, por
qualquer motivo.
Ocorrendo qualquer um dos Eventos de Multa Indenizatória, a Cedente pagará à Emissora uma multa
compensatória, a título de indenização na forma dos artigos 408 a 416 do Código Civil, cujo valor será
equivalente (i) ao saldo devedor do valor nominal unitário dos CRI, acrescido da remuneração dos CRI
calculada pro rata temporis até a data do efetivo pagamento da Multa Indenizatória, apurado na referida
data, calculado na forma e nas condições estabelecidas na Cláusula 4.1., inciso “XX”, do Termo de
Securitização, e (ii) caso sejam devidos, dos tributos, encargos moratórios, multas, penalidades e demais
encargos contratuais e legais previstos no Termo de Securitização, no Contrato de Cessão ou na
legislação aplicável, calculados, apurados ou incorridos, conforme o caso, até a data do efetivo
pagamento da Multa Indenizatória, apurado na referida data, calculado na forma e nas condições
estabelecidas no Termo de Securitização (“Multa Indenizatória”)
A Multa Indenizatória será paga pela Cedente no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar do recebimento,
pela Cedente, de notificação por escrito a ser enviada pela Emissora, com aviso de recebimento,
noticiando a ocorrência de qualquer um dos Eventos de Multa Indenizatória.
Recompra Antecipada Obrigatória. A Cedente deverá realizar a recompra dos Créditos Imobiliários de
forma antecipada e a Emissora ficará obrigada a realizar o Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI caso,
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na hipótese de extinção, limitação, ausência de apuração e/ou divulgação por mais de 10 (dez) dias
consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou impossibilidade legal de
aplicação da Taxa DI aos CRI, ou determinação judicial proibindo tal aplicação, não haja acordo sobre a
taxa substitutiva entre a Cedente e 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 ou conforme quórum previsto na regulamentação em vigor
na data da assembleia, ou caso não seja instalada a Assembleia Geral mencionada na Cláusula 5.4.2 do
Termo de Securitização, ou não haja quórum para deliberação, ou a Cedente não compareça à referida
Assembleia Geral (“Recompra Antecipada Obrigatória”).
Para os fins do estabelecido acima, a Emissora deverá convocar a Cedente a comparecer na Assembleia
Geral de Titulares de CRI que deliberar sobre a taxa substitutiva à Taxa DI.
O valor do pagamento a ser feito pela Cedente à Emissora na hipótese de Recompra Antecipada
Obrigatória ("Valor de Recompra Antecipada Obrigatória") deve ser equivalente:
(a)
ao saldo devedor do valor nominal unitário dos CRI, acrescido da remuneração dos CRI
calculada pro rata temporis até a data do efetivo pagamento do Valor de Recompra Antecipada
Obrigatória, apurado na referida data, calculado na forma e nas condições estabelecidas na
Cláusula 4.1, inciso XX, do Termo de Securitização; e
(b)
caso sejam devidos, dos tributos, encargos moratórios, multas, penalidades e demais
encargos contratuais e legais previstos no Contrato de Cessão, no Termo de Securitização ou na
legislação aplicável, calculados, apurados ou incorridos, conforme o caso, até a data do efetivo
pagamento do Valor de Recompra Antecipada Obrigatória, apurado na referida data, calculado na
forma e nas condições estabelecidas no Termo de Securitização.
A Cedente pagará o Valor de Recompra Antecipada Obrigatória à Emissora em até 30 (trinta) dias após a
ocorrência da hipótese de Recompra Antecipada Obrigatória.
2.2.24. LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO
A ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo ensejará a assunção imediata e transitória da
administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário (“Eventos de Liquidação do Patrimônio
Separado”):
(a)
pedido por parte da Emissora de qualquer plano de recuperação judicial ou extrajudicial a
qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação
judicial do referido plano; ou requerimento, pela Emissora, de recuperação judicial, independentemente
de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente;
(b)
pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente
elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal;
(c)

decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora;

(d)
não pagamento pela Emissora das obrigações pecuniárias devidas a qualquer dos
eventuais titulares de CRI, nas datas previstas no Termo de Securitização, não sanado no prazo de até
2 (dois) Dias Úteis, contados da data de vencimento original, desde que a Emissora tenha recebido os
valores correspondentes para satisfação das obrigações pecuniárias devidas pelas Devedoras e pela
Cedente conforme estipulado nos Contratos de Locação e/ou no Contrato de Cessão;
(e)
inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações não
pecuniárias previstas no Termo de Securitização, não sanada no prazo máximo de 15 (quinze) Dias
Úteis contados da data na qual a obrigação deveria ter sido cumprida; e
(f)
descumprimento de qualquer obrigação anticorrupção, quando aplicável, e existência
de sentença condenatória transitada em julgado, em razão da prática, pela Emissora, de atos que
importem trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, proveito criminoso da prostituição ou
danos ao meio ambiente.
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A Emissora obriga-se a, tão logo tenha conhecimento de qualquer dos eventos descritos acima, comunicar
imediatamente o Agente Fiduciário.
Verificada a ocorrência de quaisquer dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado e assumida a
administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, este deverá convocar, em até 3 (três) Dias
Úteis contados da data em que tomar conhecimento do evento, Assembleia de Titulares de CRI para
deliberar sobre a eventual liquidação do Patrimônio Separado. Tal Assembleia deverá ser realizada no
prazo de 20 (vinte) dias corridos a contar da data de publicação do edital de convocação.
Na Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Cláusula 10.2 do Termo, os titulares de CRI deverão
deliberar: (a) pela liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser nomeado o liquidante e
determinadas as formas de liquidação; ou (b) pela não liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na
qual deverá ser deliberada a continuidade da administração do Patrimônio Separado por nova
securitizadora, fixando-se as condições e termos para sua administração, bem como a remuneração da
instituição administradora nomeada.
A deliberação pela não declaração da liquidação do Patrimônio Separado deverá ser tomada pelos
titulares de CRI que representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos CRI em Circulação.
A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência dos Créditos Imobiliários
integrantes do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que vier a ser
nomeada pelos titulares de CRI), na qualidade de representante dos titulares de CRI, para fins de extinção
de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário
(ou à instituição administradora que vier a ser nomeada pelos titulares de CRI), conforme deliberação dos
titulares de CRI: (a) administrar os Créditos Imobiliários que integram o Patrimônio Separado, (b) esgotar
todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos créditos oriundos dos Créditos
Imobiliários que lhe foram transferidos, (c) ratear os recursos obtidos entre os titulares de CRI na
proporção de CRI detidos, e (d) transferir os Créditos Imobiliários eventualmente não realizados aos
titulares de CRI, na proporção de CRI detidos.
Os Titulares dos CRI tem ciência que, no caso de decretação do Vencimento Antecipado dos CRI,
obrigar-se-ão a: (i) se submeter às decisões exaradas em Assembleia de Titulares dos CRI; (ii) possuir
todos os requisitos necessários para assumir eventuais obrigações inerentes aos CRI emitidos e bens,
garantias inerentes ao patrimônio separado; e (iii) indenizar, defender, eximir, manter indene de
responsabilidade a Emissora, em relação a todos e quaisquer prejuízos, indenizações, responsabilidades,
danos, desembolsos, adiantamentos, tributos ou despesas (inclusive honorários e despesas de advogados
internos ou externos), decisões judiciais e/ou extrajudiciais, demandas judiciais e/ou extrajudiciais
(inclusive fiscais, previdenciárias e trabalhistas) incorridos e/ou requeridos à Emissora, direta ou
indiretamente, independentes de sua natureza, inclusive em razão da liquidação do Patrimônio Separado.
2.2.25. ASSEMBLEIA DE TITULARES DE CRI
Os titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia de Titulares de CRI, a fim de
deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares de CRI.
A Assembleia de Titulares de CRI poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora ou por
titulares de CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em Circulação.
Observado o disposto na Cláusula 13.2 do Termo, deverá ser convocada Assembleia de Titulares de CRI
toda vez que a Emissora tiver que exercer ativamente, renunciar ou de qualquer outra forma se manifestar
em relação aos seus direitos e obrigações previstos nos Documentos da Operação, para que os titulares de
CRI deliberem sobre como a Emissora deverá se manifestar.
A Assembleia Geral mencionada acima deverá ser realizada com no mínimo 1 (um) Dia Útil de
antecedência da data em que se encerra o prazo para a Securitizadora manifestar-se em relação aos seus
direitos e obrigações previstos nos Documentos da Operação, desde que respeitados os prazos de 15
(quinze) dias corridos para primeira ou de 8 (oito) dias corridos para a segunda convocação da
Assembleia Geral previstos na Cláusula 13.12 do Termo.
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Somente após receber a orientação definida pelos titulares de CRI a Emissora deverá se manifestar,
conforme lhe for orientado. Caso os titulares de CRI não compareçam à Assembleia de Titulares de CRI,
ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, a Emissora permanecerá silente quanto ao exercício
do direito em questão, sendo certo que o seu silêncio não será interpretado como negligência em relação
aos direitos dos titulares de CRI, não podendo ser imputada à Emissora qualquer responsabilização
decorrente de ausência de manifestação.
Aplicar-se-á à Assembleia de Titulares de CRI, no que couber, o disposto na Lei nº 9.514, bem como o
disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de acionistas.
A Assembleia de Titulares de CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de titulares de
CRI que representem, no mínimo, metade dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com
qualquer número.
Cada CRI corresponderá a um voto nas Assembleias de Titulares de CRI, sendo admitida a constituição
de mandatários, titulares de CRI ou não.
Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas Assembleias de Titulares de CRI.
O Agente Fiduciário comparecerá à Assembleia de Titulares de CRI e prestará aos titulares de CRI as
informações que lhe forem solicitadas.
A presidência da Assembleia Geral de Titulares de CRI caberá, de acordo com quem a tenha convocado,
respectivamente:
(i)

a um Diretor da Securitizadora;

(ii)

ao titular dos CRI eleito pelos titulares de CRI presentes; ou

(iii)

ao representante do Agente Fiduciário.

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 ou conforme quórum
previsto na regulamentação em vigor na data da assembleia, sendo admitida a constituição de
mandatários, titular dos CRI ou não.
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 acima do Termo de
Securitização.
Observado o disposto nas Cláusulas 13.3 e 13.3.1 do Termo, as Assembleias Gerais serão realizadas no
prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de publicação do edital ou do envio de comunicação
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nesse sentido aos titulares de CRI e à Agência de Classificação de Risco, relativo à primeira convocação,
ou no prazo de 8 (oito) dias corridos a contar da data de publicação do edital ou do envio de comunicação
nesse sentido aos titulares de CRI e à Agência de Classificação de Risco, relativo à segunda convocação,
exceto se de outro prazo específico estiver previsto no Termo de Securitização ou for exigido pela
legislação aplicável.
Para efeito do disposto na Cláusula 13.12 do Termo, a segunda convocação da Assembleia Geral deverá
ser objeto de edital ou comunicação específico, não sendo permitida a inclusão da segunda convocação no
edital ou convocação relativo à primeira convocação da respectiva Assembleia Geral.
Independentemente das formalidades previstas na lei e no Termo, será considerada regularmente instalada
a assembleia geral dos Investidores a que comparecerem todos os Investidores, sem prejuízo das
disposições relacionadas com os quóruns de deliberação estabelecidos no Termo.
Dispensa: É dispensada a necessidade de convocação e realização de Assembleia de Titulares de CRI nos
seguintes casos previstos na Cláusula 19.3.1 do Termo:
Caso o Termo seja alterado, independentemente de anuência dos titulares de CRI, sempre que tal
alteração decorrer exclusivamente (i) de alterações a quaisquer Documentos da Operação já
expressamente permitidas nos termos dos Documentos da Operação; (ii) da necessidade de atendimento a
exigências de adequação a normas legais ou regulamentares, inclusive formuladas pela CVM e B3, (iii)
da correção de erros materiais, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético, e (iv) em virtude da
atualização dos dados cadastrais da Emissora, do Agente Fiduciário, da Cedente ou das Devedoras, tais
como alteração na razão social, endereço, desde que tais modificações (a) não representem prejuízo aos
titulares de CRI, e (b) não gerem novos custos ou despesas aos titulares de CRI.
Encaminhamento de Documentos para a CVM: As atas lavradas das Assembleias de Titulares de CRI
serão encaminhadas somente à CVM via Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais – IPE,
não sendo necessária a sua publicação em jornais de grande circulação, exceto se de outra forma
deliberado pelos titulares dos CRI em determinada Assembleia de Titulares de CRI.
2.3.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OFERTA

2.3.1.

DISTRIBUIÇÃO DOS CRI

A distribuição dos CRI ocorrerá por meio de distribuição pública com intermediação dos Coordenadores,
que poderão contratar os Participantes Especiais, para fins exclusivos de recebimento de ordens e poderão
ser colocados junto ao público somente após a concessão do registro da Oferta pela CVM, nos termos da
Instrução CVM 400.
2.3.2.

PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO E COLOCAÇÃO DOS CRI

Garantia Firme de Colocação
Os Coordenadores estruturarão a Emissão dos CRI prestando Garantia Firme, nos termos e condições do
Contrato de Distribuição, para o montante total da Emissão de até R$370.000.000,00 (trezentos e setenta
milhões de reais), sendo prestada a Garantia Firme (i) de até R$185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco
milhões de reais) pelo Coordenador Líder; e (ii) de até R$185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões
de reais) pela XP. A distribuição pública dos CRI será realizada de acordo com os procedimentos da B3,
observado o Plano de Distribuição.
A Garantia Firme será prestada proporcionalmente pelos Coordenadores, sem qualquer solidariedade
entre eles, (i) desde que e somente se satisfeitas todas as Condições Precedentes previstas no Contrato de
Distribuição; e (ii) se até a Data de Integralização existir algum saldo remanescente de CRI não subscrito
ou colocado, sendo certo que o exercício da Garantia Firme pelos Coordenadores será feito pela Taxa
Teto. A transferência à Emissora dos valores relacionados ao exercício da Garantia Firme será realizada
pelos Coordenadores na Data de Integralização de acordo com os procedimentos da B3 para liquidação da
Oferta.
Não haverá possibilidade de distribuição parcial dos CRI.
Plano de Distribuição
Os Coordenadores, com a expressa anuência da Emissora, elaboraram plano de distribuição dos CRI, nos
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termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, no que diz respeito ao esforço de dispersão dos
CRI, o qual levou em conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou
estratégica dos Coordenadores e da Emissora, observado que os Coordenadores deverão assegurar: (i) a
adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo aos
Investidores; e (iii) que os representantes de venda das instituições financeiras autorizadas a operar no sistema
de distribuição de valores mobiliários convidadas pelos Coordenadores para participar da Oferta (“Participantes
Especiais” e, em conjunto com os Coordenadores, as “Instituições Participantes da Oferta”), conforme
aplicável, recebam previamente exemplar do prospecto preliminar da Oferta para leitura obrigatória, e que suas
dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelos Coordenadores (“Plano de Distribuição”).
Contratação de Participantes Especiais
Os Coordenadores poderão convidar os Participantes Especiais para, na qualidade de participantes
especiais, participar da Oferta, sendo que, neste caso, serão celebrados contratos de adesão ao Contrato de
Distribuição entre o Coordenador Líder e as referidas instituições financeiras (“Termos de Adesão”).
A minuta padrão do Termo de Adesão será submetida previamente à apreciação da CVM.
Os Coordenadores são os exclusivos responsáveis pelos Participantes Especiais, deixando indenes a
Cedente e as Devedoras, por qualquer prejuízo causado pelos Participantes Especiais a terceiros.
Os Coordenadores poderão, caso qualquer dos Participantes Especiais tenha violado, durante a Oferta, as
normas de sigilo e de comunicação previstas na regulamentação da CVM e as disposições do respectivo
Termo de Adesão, descredenciar, de imediato, o respectivo Participante Especial de participar da
Emissão, rescindindo o Termo de Adesão com relação ao Participante Especial, de pleno direito e sem
pagamento de qualquer penalidade.
Quaisquer Participantes Especiais convidados pelos Coordenadores para participar da distribuição da Oferta,
somente poderão fazê-lo se (e somente se) aderirem integralmente às disposições do Contrato de
Distribuição.
Período de Reserva
Para fins de recebimento dos Pedidos de Reserva, será considerado como Período de Reserva o período
compreendido entre os dias 27 de dezembro de 2017 (inclusive) e 01 de fevereiro de 2018 (inclusive).
Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva admitidos realizados por Investidores ser superior
à quantidade de CRI objeto da Oferta, serão atendidos os Pedidos de Reserva que indicarem a menor taxa,
adicionando-se os Pedidos de Reserva que indicarem taxas superiores até atingir a taxa definida no
Procedimento de Bookbuilding, sendo que todos os Pedidos de Reserva e todas as intenções de
investimento admitidos que indicarem a taxa definida no Procedimento de Bookbuilding serão rateados
(“Rateio”). Os critérios de Rateio previstos neste item não se aplicarão às ordens para aquisição de CRI
apresentadas pelo Formador de Mercado até o limite de 10% (dez por cento) do Valor Total da Emissão,
observados os seus limites de atuação a serem previstos no contrato de prestação de serviços de formador
de mercado celebrado no âmbito da Oferta.
Consolidação dos Pedidos de Reserva, Intenções de Investimento e Ordens Recebidas
Os Coordenadores e as Devedoras estabelecerão de comum acordo uma data na qual será realizado
procedimento de consolidação de todos os Pedidos de Reserva, intenções de investimento e ordens
recebidas dentro do Período de Reserva e do Prazo Máximo de Colocação (“Data do Procedimento de
Bookbuilding”).
Alocação dos CRI para os Investidores
A alocação dos CRI para os Investidores será realizada após o encerramento do Procedimento de
Bookbuilding, no qual será realizado procedimento de consolidação de todos os Pedidos de Reserva,
intenções de investimento e ordens recebidas dentro do Período de Reserva, na Data do Procedimento de
Bookbuilding, nas condições a seguir expostas:
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(i)

cada um dos Investidores, incluindo, sem limitação, os investidores que sejam Pessoas Vinculadas,
que desejarem subscrever CRI no âmbito da Oferta, efetuará Pedido de Reserva perante qualquer
uma das Instituições Participantes da Oferta, mediante preenchimento do Pedido de Reserva no
Período de Reserva;

(ii)

o Investidor Pessoa Vinculada deverá indicar, obrigatoriamente, no seu Pedido de Reserva, sua
qualidade de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela respectiva
Instituição Participante da Oferta que o receber;

(iii)

no Pedido de Reserva, todos os Investidores, inclusive, sem limitação, aqueles que sejam Pessoas
Vinculadas, poderão indicar um percentual mínimo de remuneração dos CRI;

(iv)

observado o item acima, o Pedido de Reserva será cancelado caso o percentual mínimo referente à
remuneração por ele indicado seja superior ao percentual de remuneração estabelecido por meio do
Procedimento de Bookbuilding; e

(v)

caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3, não será permitida a colocação de CRI
perante Pessoas Vinculadas e os Pedidos de Reserva realizados por Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, exceto pela
colocação de CRI perante o Formador de Mercado, caso tenha apresentado intenções de
investimento nos termos do Contrato de Distribuição e conforme divulgado nos prospectos da
Oferta.

Início da Oferta
Cumpridas as Condições Precedentes estabelecidas no Contrato de Distribuição, os Coordenadores
realizarão a distribuição dos CRI aos Investidores, a partir da (i) concessão do registro da Oferta pela
CVM; (ii) divulgação do Anúncio de Início; e (iii) disponibilização do prospecto definitivo da Oferta para
os Investidores (“Data de Início da Oferta”), o que ocorrer por último.
Prazo Máximo de Colocação
O prazo máximo para colocação dos CRI é de 6 (seis) meses contados a partir da data de divulgação do
Anúncio de Início, nos termos da regulamentação aplicável ou até a data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo Máximo de Colocação”).
Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta
A integralização e liquidação dos CRI ocorrerá na Data de Integralização.
O Coordenador Líder será isoladamente responsável pela transmissão das ordens acolhidas à B3
(segmento CETIP UTVM), observados os procedimentos adotados pelo sistema MDA.
Os Coordenadores, a Emissora e as Devedoras estabelecerão de comum acordo uma data na qual os
Investidores deverão disponibilizar os recursos para a integralização dos CRI. A liquidação dos CRI será
realizada por meio de depósito, transferência eletrônica disponível – TED, por meio da B3, de acordo
com os procedimentos previstos no manual de normas de distribuição da B3, na modalidade LBTR –
Liquidação Bruta em Tempo Real, ou outro mecanismo de transferência equivalente, na Conta
Centralizadora.
A transferência, à Emissora, dos valores obtidos com a colocação dos CRI no âmbito da Oferta, será
realizada no mesmo dia do recebimento dos recursos pagos pelos Investidores na integralização dos CRI,
de acordo com os procedimentos da B3 (segmento UTVM) para liquidação da Oferta.
Anteriormente à concessão, pela CVM, do registro da Oferta, os Coordenadores disponibilizarão ao
público o prospecto preliminar da Oferta, precedido da divulgação do Aviso ao Mercado, nos termos do
artigo 53 da Instrução CVM 400.
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e a disponibilização do prospecto preliminar da Oferta, os
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Coordenadores realizarão apresentações a potenciais Investidores (roadshow e/ou apresentações individuais)
sobre os CRI e a Oferta. Os materiais publicitários e os documentos de suporte que os Coordenadores
utilizarão em tais apresentações aos Investidores serão previamente submetidos à aprovação ou
encaminhados à CVM, conforme o caso, nos termos da Instrução CVM 400. As Devedoras e a Cedente
responsabilizar-se-ão integralmente pelo conteúdo dos prospectos da Oferta e de eventuais materiais de
divulgação utilizados no âmbito do roadshow e/ou de apresentações individuais conduzidas no âmbito da
Oferta, de forma a garantir a plena veracidade e inexistência de omissões, ficando obrigada a ressarcir os
Coordenadores caso este tenha qualquer tipo de prejuízo advindo de referidos materiais e dos prospectos da
Oferta.
A Oferta encerrar-se-á após o primeiro dos eventos a seguir: (i) encerramento do Prazo Máximo de
Colocação; ou (ii) colocação de CRI equivalentes ao Valor Total da Emissão.
Uma vez encerrada a Oferta, os Coordenadores divulgarão o resultado da Oferta mediante
disponibilização do Anúncio de Encerramento, nos termos do artigo 29 da Instrução CVM 400.
Após o encerramento da Oferta, os Coordenadores deverão divulgar o Anúncio de Encerramento, nos
termos da legislação aplicável.
Demais Características e Procedimentos Aplicáveis ao Plano de Distribuição, Regime de Colocação
dos CRI e Liquidação da Oferta
Não será: (i) firmado contrato de garantia de liquidez para os CRI; ou (ii) constituído fundo de
sustentação de liquidez no âmbito da Oferta.
A Localiza contratou o Formador de Mercado para a prestação de serviços de Formador de Mercado, por
meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRI, em plataformas administradas pela B3,
na forma e conforme as disposições da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, conforme
alterada, do Manual de Normas para o Formador de Mercado (conforme alterado pela B3), do
Comunicado CETIP nº 111, de 6 de novembro de 2006, e alterações posteriores, com a finalidade de
fomentar a liquidez dos CRI no mercado secundário.
Não será firmado contrato de estabilização de preço dos CRI no âmbito da Oferta.
Os Coordenadores não concederão qualquer tipo de desconto aos Investidores interessados em adquirir os
CRI no âmbito da Oferta.
Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, será aceita a participação na Oferta de Investidores que
correspondam às pessoas assim definidas pelo inciso VI do artigo 1º da Instrução CVM 505,
respectivamente: (a) administradores, empregados, operadores e demais prepostos do intermediário que
desempenhem atividades de intermediação ou de suporte operacional; (b) agentes autônomos que prestem
serviços ao intermediário; (c) demais profissionais que mantenham, com o intermediário, contrato de
prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional;
(d) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do controle
societário do intermediário; (e) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo intermediário ou por
pessoas a ele vinculadas; (f) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nas
alíneas “a” a “d”; e (g) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas
vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados. (“Pessoas Vinculadas”).
Caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à quantidade de CRI ofertada,
não será permitida a colocação de CRI perante Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva
realizados por Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400. Tal vedação não se aplica às instituições financeiras contratadas pela
Emissora para atuar como formador de mercado, nos termos da regulação da CVM.
Condições de Revenda dos CRI na Hipótese de Exercida a Garantia Firme
Os CRI adquiridos em decorrência do exercício da Garantia Firme poderão ser negociados no mercado
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secundário por meio do CETIP21, por valor acima ou abaixo do seu Valor Nominal Unitário, sem
qualquer restrição à sua negociação, a partir da data de exercício da Garantia Firme.
2.3.3.

PÚBLICO ALVO DA OFERTA

Os CRI serão distribuídos publicamente a Investidores Qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B e
9º-C da Instrução CVM 539, incluindo aqueles considerados Pessoas Vinculadas. Neste sentido, são
Investidores Qualificados: (i) investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução
CVM 539; (ii) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de
investidor qualificado mediante termo próprio; (iii) as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em
exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o
registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de
valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; (iv) clubes de investimento, desde que tenham a
carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados; e (v) regimes próprios de
previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, assim
definidos por regulamentação específica do Ministério da Previdência Social.
2.3.4.

INADEQUAÇÃO DE INVESTIMENTO

O investimento em CRI não é adequado aos Investidores que: (i) necessitem de liquidez considerável com
relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de CRI no mercado secundário brasileiro é
restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito relacionado ao setor imobiliário.
2.3.5.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Abaixo, cronograma tentativo das principais etapas da Oferta:
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Ordem dos
Eventos
Eventos
Data Prevista (1) (2)
1.
Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
20/09/2017
2.
Divulgação do Aviso ao Mercado
19/12/2017
3.
Disponibilização do Prospecto Preliminar ao Público Investidor
19/12/2017
4.
Início do Roadshow
19/12/2017
5.
Início do Período de Reserva
27/12/2017
6.
Divulgação do Comunicado ao Mercado
23/01/2018
7.
Início do Período de Desistência
24/01/2018
8.
Encerramento do Período de Desistência
31/01/2018
9.
Encerramento do Período de Reserva
01/02/2018
10.
Procedimento de Bookbuilding
02/02/2018
11.
Registro da Oferta pela CVM
21/02/2018
12.
Divulgação do Anúncio de Início(4)
23/02/2018
13.
Disponibilização do Prospecto Definitivo ao Público Investidor
23/02/2018
14.
Data de Liquidação Financeira (subscrição e integralização dos CRI)(3)
26/02/2018
15.
Divulgação do Anúncio de Encerramento
01/03/2018
(1)

As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações.

(2)

Toda e qualquer modificação no Cronograma de Etapas da Oferta deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada pela CVM
como modificação da Oferta, conforme os artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Nessa hipótese, os Investidores que já tiverem aderido
à Oferta serão comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação
passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da
comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio, conforme detalhado no
item 2.3.14 na página 67 deste Prospecto. Quaisquer anúncios relacionados a Oferta serão imediatamente divulgados por meio dos
mesmos meios utilizados para divulgação dos Anúncios de Início e Encerramento dos CRI, conforme disposto no artigo 27 da Instrução
CVM 400. Os Anúncios de Início e Encerramento dos CRI serão divulgados, na forma do artigo 54-A da Instrução CVM 400, nos
websites da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3 (segmento CETIP UTVM).
(3)

Os CRI adquiridos em decorrência do exercício da Garantia Firme poderão ser negociados no mercado secundário por meio do
CETIP21, por valor acima ou abaixo do seu Valor Nominal Unitário, sem qualquer restrição à sua negociação, a partir da data de
exercício da Garantia Firme.
(4)

A distribuição dos CRI será realizada no período compreendido entre a data de divulgação do Anúncio de Início e a data de
liquidação financeira dos CRI acima prevista.

2.3.6.

REGISTRO PARA DISTRIBUIÇÃO E NEGOCIAÇÃO

Os CRI serão registrados para distribuição primária e negociação secundária na B3 (segmento CETIP
UTVM), distribuídos com a intermediação dos Coordenadores, nos termos da Instrução CVM 400 e da
Instrução CVM 414, e do Contrato de Distribuição, sendo a custódia eletrônica e liquidação financeira
dos CRI realizada através da B3 (segmento CETIP UTVM).
Importante ressaltar que a Oferta está sujeita a condições legítimas que não dependam da Emissora, da
Cedente, das Devedoras ou de pessoas a elas vinculadas, nos termos do artigo 22 da Instrução CVM 400.
2.3.7.

REGIME E PRAZO DE COLOCAÇÃO

Cumpridas as condições suspensivas previstas no Contrato de Distribuição, os Coordenadores realizarão a
distribuição dos CRI aos Investidores a partir da (a) concessão do registro da Oferta pela CVM; (b)
divulgação do Anúncio de Início; e (c) disponibilização do Prospecto Definitivo para os Investidores, o
que ocorrer por último. A distribuição pública dos CRI será realizada de acordo com os procedimentos da
B3 (segmento CETIP UTVM), observado o Plano de Distribuição constante do Contrato de Distribuição.
O prazo máximo para colocação dos CRI é de 6 (seis) meses, contados a partir da data de divulgação do
Anúncio de Início ou até a data de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro, nos
termos da regulamentação aplicável.
2.3.8.

DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO

As despesas abaixo indicadas serão deduzidas dos recursos que integram o Patrimônio Separado,
independentemente de qualquer aprovação por parte dos Titulares dos CRI:
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a)
os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRI, venham a ser criados e/ou
majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou reconhecida,
de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação incidente sobre os CRI
e/ou sobre os Créditos Imobiliários representados pelas CCI;
b)
as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios razoáveis ou
que venham a ser arbitrados pelo juiz, conforme o caso, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão,
exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou
culpa por parte da Emissora e/ou do Agente Fiduciário, ou de seus administradores, empregados,
consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial transitada em julgado pelo
juízo competente, da qual não caibam mais recursos; ou (ii) sejam de responsabilidade da Cedente,
conforme descritas abaixo; e
c)
demais despesas previstas em lei, em regulamentação aplicável e/ou no Termo como sendo de
responsabilidade do Patrimônio Separado.
São de responsabilidade dos titulares de CRI as seguintes despesas:
(a)
eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não
compreendidas na descrição da Cláusula 14.1 do Termo de Securitização; e
(b)
tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo aqueles
mencionados na Cláusula Dezessete do Termo de Securitização.
No caso de destituição da Emissora pelo Agente Fiduciário, nas condições previstas no Termo, os
recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias à
salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares de CRI, deverão ser, sempre que possível,
previamente aprovadas pelos titulares de CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de CRI
detidos, na data da respectiva aprovação.
Em razão do disposto na alínea “b” da Cláusula 14.3 do Termo, as despesas a serem incorridas pelos
titulares de CRI à Emissora, na defesa dos interesses dos titulares de CRI, deverão ser, sempre que
possível, previamente aprovadas pelos titulares de CRI.
Todas as despesas e obrigações dos titulares de CRI nos termos da Cláusula 14.3 do Termo deverão ser,
sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos titulares de CRI e, posteriormente,
conforme previsto em Lei, ressarcidas à Emissora e/ou aos titulares de CRI, conforme o caso, com
recursos do Patrimônio Separado.
Aporte de Recursos: Caso qualquer um dos titulares de CRI não cumpra com estas obrigações e não haja
recursos suficientes no Patrimônio Separado para fazer frente a tal obrigação, a Emissora estará
autorizada a realizar a compensação de eventual Remuneração a que este titular de CRI inadimplente
tenha direito com os valores gastos pela Emissora e/ou pelos demais titulares de CRI adimplentes com
estas despesas.
Na hipótese de existência de rendimentos dos recursos depositados na Conta Centralizadora do
Patrimônio Separado, a Emissora realizará o repasse destes rendimentos líquidos de tributos à Cedente,
caso esteja adimplente com todas as obrigações previstas nos Documentos da Operação, ressalvado a esta
os benefícios fiscais oriundos destes rendimentos.
Despesas da Cedente: As despesas abaixo serão arcadas exclusivamente pela Cedente:
(i)
remuneração do Banco Liquidante e do Escriturador, no montante de R$2.300,00 (dois
mil e trezentos reais) anuais;a título de implantação, como custo único, e a título de manutenção o
custo fixo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
(ii)

remuneração da Emissora, nos seguintes termos:

(a)
pela estruturação da Emissão, será devida parcela única no valor de R$100.000,00 (cem
mil reais), a ser paga à Emissora ou a quem esta indicar, na data integralização dos CRI,
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inclusive em caso de rescisão do Contrato de Cessão, acrescidas do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISS, da Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e de quaisquer outros
tributos que venham a incidir sobre a remuneração, nas alíquotas vigentes na data de cada
pagamento, exceto pelo Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL;
(b)
pela administração da carteira fiduciária, em virtude da securitização dos Créditos
Imobiliários representados integralmente pelas CCI, bem como diante do disposto na Lei nº
9.514 e nos atos e instruções emanados da CVM, que estabelecem as obrigações da Emissora,
durante o período de vigência dos CRI, serão devidas parcelas mensais no valor de R$4.000,00
(quatro mil reais), atualizadas anualmente, pela variação acumulada do IPCA, ou na falta deste,
ou, ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro
rata die, se necessário, a ser paga à Emissora na data de subscrição e integralização dos CRI, e as
demais, na mesma data dos meses subsequentes até o resgate total dos CRI, acrescidas do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, da Contribuição ao Programa de Integração
Social – PIS, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e de
quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração, nas alíquotas vigentes na
data de cada pagamento, exceto pelo Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (“Custo da Administração”);
(iii)
remuneração da Instituição Custodiante, conforme indicado no item “2.3.15. 2 –
Instituição Custodiante”, deste Prospecto;
(iv)
remuneração do Agente Fiduciário, conforme indicado no item “2.3.15.7 – Agente
Fiduciário”, deste Prospecto;
(v)
averbações, tributos, prenotações e registros em cartórios de registro de imóveis e
títulos e documentos e junta comercial, quando for o caso, bem com as despesas relativas a
alterações dos Documentos da Operação;
(vi)
todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas pelo Agente
Fiduciário ou pela Emissora que sejam necessárias para proteger os direitos e interesses dos
titulares de CRI ou para realização dos seus créditos, a serem pagas no prazo de até 5 (cinco) Dias
Úteis contados da apresentação de cobrança pelo Agente Fiduciário ou da Emissora nesse sentido,
conforme previsto no Termo de Securitização;
(vii)

emolumentos e declarações de custódia da B3 relativos às CCI e aos CRI;

(viii)

custos relacionados à assembleia de titulares de CRI;

(ix)

despesas relativas à abertura e manutenção da Conta Centralizadora;

(x)
despesas com gestão, cobrança, realização e administração do Patrimônio Separado dos
CRI e outras despesas indispensáveis à administração dos Créditos Imobiliários, exclusivamente
na hipótese de liquidação do Patrimônio Separado dos CRI, inclusive as referentes à sua
transferência, na hipótese de o Agente Fiduciário assumir a sua administração;
(xi)
despesas com a análise da Oferta pela ANBIMA, bem como com o registro da Oferta na
CVM, e a contratação, atualização e manutenção da classificação de risco da Oferta; e
(xii)
todos os custos relativos à Oferta (inclusive a remuneração dos Coordenadores previstas
na Cláusula 10 do Contrato de Distribuição), incluindo, sem limitação: (a) se e quando exigidas,
publicações nos termos dos Documentos da Operação, da lei ou de demais normativos pertinentes
à matéria, (b) registro perante cartórios dos documentos da Emissão, quando aplicável, (c)
elaboração, distribuição e, se for o caso, veiculação de todo material necessário à Oferta,
incluindo, sem limitação, o material informativo, se houver, entre outros, e (d) processo de due
diligence.
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Despesas Extraordinárias: Quaisquer despesas não mencionadas acima e relacionadas à Oferta ou aos
CRI, serão arcadas exclusivamente pela Cedente, inclusive as seguintes despesas incorridas ou à incorrer
pela Emissora, necessárias ao exercício pleno de sua função: (a) registro de documentos, notificações,
extração de certidões em geral, reconhecimento de firmas em cartórios, cópias autenticadas em cartório
e/ou reprográficas, emolumentos cartorários, custas processuais, periciais e similares; (b) contratação de
prestadores de serviços não determinados nos Documentos da Operação, inclusive assessores legais,
agentes de auditoria, fiscalização e/ou cobrança; (c) despesas relacionadas ao transporte de pessoas
(viagens) e documentos (correios e/ou motoboy), hospedagem e alimentação de seus agentes,
estacionamento, custos com telefonia, conference calls, e (d) publicações em jornais e outros meios de
comunicação, bem como locação de imóvel e contratação de colaboradores para realização de
Assembleias (“Despesas Extraordinárias”).
2.3.9.

MULTA E JUROS MORATÓRIOS

Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares de CRI, incidirão, a partir do
vencimento até a data de seu efetivo pagamento, multa moratória à taxa efetiva de 10% (dez por cento)
incidente sobre o valor em atraso e juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês, incidentes
sobre o valor em atraso, calculados dia a dia, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial.
2.3.10.

ATRASO NO RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS

O não comparecimento do titular de CRI para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações
pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstas no Termo ou em comunicado publicado pela
Emissora, não lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento,
sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento, desde que os
recursos tenham sido disponibilizados pontualmente.
2.3.11.

IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO

Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida aos Titulares dos
CRI, desde que os Créditos Imobiliários tenham sido pagos e desde que a impontualidade não seja
decorrente de algum caso fortuito ou força maior, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela
Emissora, devidamente atualizados e acrescidos da respectiva remuneração, ficarão, desde a data da
inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (dois
por cento) e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, sendo certo que se os Créditos
Imobiliários não forem recebidos pela Emissora, a multa e os juros previstos nessa cláusula não terão
efeito.
2.3.12.

PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação aos CRI, até o 1º
(primeiro) Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida com um dia que não seja considerado um
Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.
2.3.13.

PUBLICIDADE

Com exceção do Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento da Oferta que
serão disponibilizados na forma prevista no artigo 54-A da Instrução CVM 400, todos os atos e decisões
decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos titulares de CRI deverão
ser veiculados, na forma de aviso, nos jornais usualmente utilizados pela Emissora para suas publicações,
devendo a Emissora avisar o Agente Fiduciário da realização de qualquer publicação em até 2 (dois) dias
antes da sua ocorrência.
A Emissora poderá deixar de realizar as publicações acima previstas se notificar todos os titulares de CRI
e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaração de ciência dos atos e decisões. O disposto neste item não
inclui “atos e fatos relevantes”, que deverão ser divulgados na forma prevista na Instrução CVM 358.
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As demais informações periódicas da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais e/ou
regulamentares, através do sistema da CVM de envio de Informações Periódicas e Eventuais – IPE, ou de
outras formas exigidas pela legislação aplicável.
Ainda, a Emissora utiliza as seguintes páginas eletrônicas para publicação dos fatos e atos descritos no
item anterior: www.rbcapitalsecuritizadora.com; e www.cvm.gov.br (página eletrônica da Comissão de
Valores Imobiliários).
2.3.14.
DE OFERTA

ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO

A Emissora pode requerer à CVM a modificação ou revogação da Oferta, caso ocorram alterações
posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta existentes na data do pedido
de registro de distribuição ou que o fundamentem, que resulte em aumento relevante dos riscos por ela
assumidos e inerentes à própria Oferta.
Adicionalmente, a Emissora pode modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e
condições para os Investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para
distribuição da Oferta poderá ser prorrogado por até 90 (noventa) dias, contados da aprovação do pedido
de modificação.
A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio dos
meios utilizados para divulgação do Anúncio de Início e do Anúncio de Encerramento, conforme disposto
no artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de Retificação”). Após a divulgação do Anúncio de
Retificação, os Coordenadores e os Participantes Especiais somente aceitarão ordens daqueles Investidores
que estejam cientes de que a Oferta original foi alterada e de que têm conhecimento das novas condições
descritas no Anúncio de Retificação. Na hipótese aqui prevista, os Investidores que já tiverem aderido à
Oferta serão comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra
forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada na Oferta, para que tais
Investidores confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação, o interesse em
manter a declaração de aceitação da Oferta, presumida a manutenção da aceitação em caso de silêncio.
Em caso de desistência da aceitação da Oferta pelo Investidor em razão de revogação ou qualquer
modificação na Oferta, os valores eventualmente depositados pelo Investidor desistente serão devolvidos
pela Emissora e/ou pelos Coordenadores, sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis, se a alíquota for superior a zero, no prazo de 3
(três) Dias Úteis, contados da data em que em receber a comunicação enviada pelo Investidor de
revogação da sua aceitação.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores aceitantes os valores eventualmente
dados em contrapartida à aquisição dos CRI, sem qualquer acréscimo, conforme disposto no artigo 26 da
Instrução CVM 400.
Comunicado ao Mercado
Em razão das alterações descritas no Comunicado ao Mercado, com a modificação dos termos da Oferta,
nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM nº 400, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta
deverão ser comunicados diretamente pelo respectivo Coordenador ou Participante Especial a respeito da
modificação efetuada nos termos do Comunicado ao Mercado e poderão desistir do seu Pedido de
Reserva durante o Período de Desistência, devendo, para tanto, informar sua decisão, até às 18:00 horas
do do 5º (quinto) dia útil subsequente à publicação do Comunicado ao Mercado, ao respectivo
Coordenador ou Participante Especial, por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada
ao endereço do respectivo Coordenador da Oferta ou Participante Especial. Caso o investidor não informe
sua decisão de desistência no prazo acima mencionado, seu Pedido de Reserva será considerado válido e
o investidor deverá efetuar o pagamento do valor total correspondente ao seu investimento.
2.3.15.
PRINCIPAIS
FUNÇÕES,
CRITÉRIOS
E
PROCEDIMENTOS
PARA
SUBSTITUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES CONTRATADAS PELA EMISSORA PARA A OFERTA
2.3.15.1.

AUDITORES INDEPENDENTES
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A Emissora contratou a Grant Thornton Auditores Independentes para desempenhar a função de auditoria
independente das demonstrações financeiras da Emissora, bem como para avaliar se os sistemas e
controles internos da Emissora são efetivos e foram implementados dentro dos critérios adequados ao
desempenho financeiro da Emissora.
Nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 308, os auditores independentes não podem prestar serviços
para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, exigindo-se um intervalo mínimo
de três anos para a sua recontratação, exceto caso (i) a companhia auditada possua Comitê de Auditoria
Estatutário em funcionamento permanente (instalado no exercício social anterior à contratação do auditor
independente); e (ii) o auditor seja pessoa jurídica (sendo que, nesse caso, o auditor independente deve
proceder à rotação do responsável técnico, diretor, gerente e de qualquer outro integrante da equipe de
auditoria com função de gerência, em período não superior a cinco anos consecutivos, com intervalo
mínimo de três anos para seu retorno). Tendo em vista que a Emissora não possui Comitê de Auditoria
Estatutário em funcionamento permanente, a Emissora tem por obrigatoriedade trocar o auditor
independente a cada período de cinco anos.
Ainda em atendimento ao artigo 23 da Instrução CVM 308, a Emissora não contrata os auditores
independentes para a prestação de serviços de consultoria que possam caracterizar a perda se sua
objetividade e independência.
2.3.15.2.

INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

A Instituição Custodiante será responsável pelo lançamento dos dados e informações das CCI no sistema
de negociação da B3, bem como (i) pela guarda (custódia física) de 1 (uma) via original da Escritura de
Emissão de CCI; (ii) por assegurar à Emissora o acesso às informações sobre o registro das CCI; (iii) por
responsabilizar-se, na data do registro das CCI, pela adequação e formalização do registro das CCI; (iv)
por prestar os serviços de registro das CCI e custódia da Escritura de Emissão de CCI, que inclui o
acompanhamento das condições e retirada da CCI.
A Instituição Custodiante não será responsável pela realização dos pagamentos devidos ao Titular das
CCI, assumindo apenas a obrigação de acompanhar, a titularidade das CCI emitidas, nos termos (i) da
carta de confirmação de titularidade emitida pela B3 a ser enviada pelo Titular das CCI à Instituição
Custodiante, e (ii) das Cláusulas 3.6.3 e 5.2 da Escritura de Emissão de CCI. Qualquer imprecisão na
informação ora mencionada em virtude de atrasos na disponibilização da informação pela câmara de
liquidação e custódia onde as CCI estiverem depositadas não gerará nenhum ônus ou responsabilidade
adicional para a Instituição Custodiante.
Adicionalmente cumpre à Instituição Custodiante registrar o Termo de Securitização, nos termos do
parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 10.931, para que seja instituído o Regime Fiduciário.
A Instituição Custodiante poderá ser substituída nos casos de: (i) rescisão contratual determinada pela
Emissora caso os serviços não sejam prestados de forma satisfatória; (ii) renúncia da Instituição
Custodiante ao desempenho de suas funções nos termos previstos na legislação e regulamentação em
vigor; e (iii) comum acordo entre as partes.
A Instituição Custodiante receberá da Emissora, como remuneração pelo desempenho dos deveres e
atribuições que lhe competem, nos termos da lei e da Escritura de Emissão de CCI, durante o período em
que permanecer como instituição custodiante das CCI, a parcela anual de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos
e cinquenta reais), a ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil a contar da data de assinatura da Escritura de
Emissão de CCI, e as demais na mesma data dos anos subsequentes (ou no Dia Útil subsequente caso
referida data não seja um Dia Útil).
Adicionalmente, a Instituição Custodiante receberá da Emissora, pelo registro da CCI no ambiente da B3,
o valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), a ser pago até o 5º (quinto) Dia Útil a contar da data
de registro da CCI.
2.3.15.3.

B3

A B3 poderá ser substituída por outras câmaras de liquidação e custódia autorizadas, nos seguintes casos:
(i) se a B3 falir, requerer recuperação judicial ou iniciar procedimentos de recuperação extrajudicial, tiver
sua falência, intervenção ou liquidação requerida; (ii) se for cassada sua autorização para execução dos
serviços contratados; e (iii) a pedido dos Titulares de CRI.
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2.3.15.4.

ESCRITURADOR

O Escriturador será o responsável pela escrituração dos CRI da presente Emissão. O Escriturador foi
contratado em razão da sua reputação ilibada e reconhecida experiência na prestação de serviços de
escrituração de valores mobiliários.
O Escriturador poderá ser substituído (i) em caso de inadimplemento de suas obrigações junto à
Emissora; (ii) caso requeira ou por qualquer outro motivo encontrar-se em processo de recuperação
judicial, tiver sua falência decretada ou sofrer liquidação, intervenção judicial ou extrajudicial; (iii) em
caso de superveniência de lei, regulamentação e/ou instrução de autoridades competentes que impeçam
ou modifiquem a natureza, termos e condições dos serviços prestados; e (iv) em caso de seu
descredenciamento para o exercício da atividade de escriturador de valores mobiliários.
A contratação de novo Escriturador ocorrerá com a escolha da nova instituição a exclusivo critério da
Emissora, tendo como procedimento a assinatura de novo contrato de prestação de serviços de
escrituração.
O Escriturador e o Banco Liquidante farão jus à uma remuneração, no montante de R$ 2.300,00 (dois mil
e trezentos reais) a título de implantação, como custo único, e a título de manutenção o custo fixo mensal
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
2.3.15.5.

BANCO LIQUIDANTE/MANDATÁRIO

O Banco Liquidante foi contratado para operacionalizar o pagamento e a liquidação de quaisquer valores
devidos pela Emissora aos Titulares dos CRI, executados os valores pagos por meio do sistema da B3
(segmento CETIP UTVM), em razão da sua reconhecida experiência na prestação de serviços de
pagamento de valores envolvidos em operações e liquidação financeira de valores mobiliários
O Banco Liquidante/Mandatário poderá ser substituído caso: (i) os serviços não sejam prestados de forma
satisfatória; (ii) caso haja renúncia do Banco Liquidante/Mandatário ao desempenho de suas funções nos
termos previstos em contrato; e (iii) em comum acordo entre as partes.
O Escriturador e o Banco Liquidante farão jus à uma remuneração, no montante de R$ 2.300,00 (dois mil
e trezentos reais) a título de implantação, como custo único, e a título de manutenção o custo fixo mensal
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
2.3.15.6.

AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A Agencia de Classificação de Risco foi contratada para realizar a classificação de risco dos CRI em
razão da sua reconhecida experiência na prestação de serviços de classificação de risco de valores
mobiliários.
A Emissão dos CRI foi submetida à apreciação da Agência de Classificação de Risco e deverá existir
durante toda a vigência dos CRI, devendo tal classificação ser atualizada anualmente, às expensas da
Cedente, de acordo com o disposto no artigo 7, §7º da Instrução CVM 414.
A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída nos casos de: (i) rescisão contratual
determinada pela Emissora caso os serviços não sejam prestados de forma satisfatória; (ii) renúncia da
Agência de Classificação de Risco ao desempenho de suas funções nos termos previstos na legislação e
regulamentação em vigor; e (iii) comum acordo entre as partes.
2.3.15.7.

AGENTE FIDUCIÁRIO

O Agente Fiduciário foi contratado em razão da sua reconhecida experiência na prestação de serviços
como agente fiduciário de certificados de recebíveis imobiliários para representar, perante a Emissora e
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quaisquer terceiros, os interesses da comunhão dos titulares de CRI, sendo responsável, entre outras
funções, por:
a)
CRI;

exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Titulares dos

b)
proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando, no exercício da
função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios bens;
c)
zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRI, acompanhando a
atuação da Emissora na gestão do Patrimônio Separado;
d)
renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de
qualquer outra modalidade de inaptidão;
e)

conservar em boa guarda, toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;

f)
verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas à
garantia e consistência das demais informações contidas no Termo, diligenciando no sentido de
que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
g)
diligenciar junto a Emissora, para que o Termo de Securitização seja registrado no
custodiante, adotando, no caso da omissão da Emissora, as medidas eventualmente previstas em
lei;
h)
acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora e alertar os Titulares
de CRI, no relatório anual que trata o artigo 15 da Instrução CVM 583, sobre inconsistências ou
omissões de que tenha conhecimento;
i)
acompanhar a atuação da Emissora na administração do patrimônio separado por meio
das informações divulgadas pela Emissora sobre o assunto;
j)
solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões
atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, Juntas
de Conciliação e Julgamento, Procuradoria da Fazenda Pública, onde se localiza a sede do
estabelecimento principal das Devedoras, do garantidor e da Cedente;
k)
solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora ou do
Patrimônio Separado, neste último caso desde que tenha sido autorizado por assembleia geral;
l)
convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares de CRI, mediante
anúncio publicado conforme previsto na Cláusula Quinze do Termo;
m)
comparecer à Assembleia Geral de Titulares de CRI a fim de prestar as informações que
lhe forem solicitadas;
n)
elaborar relatório destinado aos Titulares de CRI, nos termos do artigo 15 e Anexo 15
da Instrução CVM 583, o qual deverá conter, ao menos, as seguintes informações: (a)
cumprimento pela Emissora das suas obrigações de prestação de informações periódicas,
indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento; (b) alterações estatutárias
ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os Titulares dos CRI; (c) comentários
sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da Emissora relacionados a
cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI e que estabelecem
condições que não devem ser descumpridas pela Emissora; (d) quantidade de CRI emitido,
quantidade de CRI em circulação e saldo cancelado no período; (e) resgate, amortização,
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conversão, repactuação e pagamento de juros dos CRI realizados no período; (g) constituição e
aplicações de fundos para amortização dos CRI, quando for o caso; (h) destinação dos recursos
captados por meio da Emissão, conforme informações prestadas pela Emissora; (i) relação dos
bens e valores entregues à sua administração, quando houver; (j) cumprimento de outras
obrigações assumidas pela Emissora no Termo de Securitização; (k) manutenção da suficiência e
exequibilidade das garantias; (l) existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou
privadas, feitas pela Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do
mesmo grupo da Emissora, em que tenha atuado como agente fiduciário; e (m) declaração sobre
não existência de situação de conflito de interesses que impeça o Agente Fiduciário a continuar a
exercer a função;
o)
divulgar o relatório de que trata o inciso anterior à disposição dos Titulares de CRI no
prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do encerramento do exercício social da Emissora, em
sua página na rede mundial de computadores;
p)
manter atualizada a relação dos Titulares de CRI e seus endereços, mediante, inclusive,
gestões junto à Emissora;
q)
adotar tempestivamente as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos
interesses dos titulares de CRI, bem como à realização dos Créditos Imobiliários vinculados ao
Patrimônio Separado caso a Emissora não o faça, podendo para tanto, contratar advogados e dar
início aos procedimentos de execução e cobrança, nos termos previstos no Termo de
Securitização;
r)
exercer, na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio Separado, a
administração do Patrimônio Separado, nos termos previstos no Termo de Securitização;
s)
promover, na forma prevista no Termo, a liquidação total ou parcial do Patrimônio
Separado, nos termos da Cláusula Décima do Termo;
t)
convocar Assembleia Geral, quando aplicável ao Agente Fiduciário, nos casos previstos
no Termo de Securitização, incluindo, sem limitação, na hipótese de insuficiência dos bens do
Patrimônio Separado, para deliberar sobre a forma de administração ou Liquidação do Patrimônio
Separado, bem como a nomeação do liquidante, caso aplicável;
u)
disponibilizar diariamente aos titulares de CRI o saldo devedor dos CRI, conforme
cálculo realizado pela Emissora, através da página do Agente Fiduciário na rede mundial de
computadores (www.pentagonotrustee.com.br); e
v)
fornecer, uma vez satisfeitos os créditos dos Titulares de CRI e extinto o Regime
Fiduciário, à Emissora, termo de quitação de suas obrigações de administração do Patrimônio
Separado, no prazo de 3 (três) Dias Úteis.
O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de impedimento, renúncia, intervenção ou
liquidação extrajudicial, ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30
(trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia de Titulares de CRI
vinculados ao Termo, para que seja eleito o novo Agente Fiduciário.
O Agente Fiduciário poderá ser destituído:
(i)
pelo voto de 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação detidos pelos titulares de CRI presentes na
Assembleia, ou
(ii)
por deliberação em Assembleia Geral dos Titulares de CRI, na hipótese de descumprimento de
quaisquer de seus deveres previstos no Termo.
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O agente fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres, atribuições e
responsabilidades constantes da legislação aplicável e do Termo de Securitização.
A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de aditamento ao Termo de
Securitização.
O Agente Fiduciário receberá da Emissora, como remuneração pelo desempenho dos deveres e
atribuições que lhe competem, nos termos da lei e do Termo, durante o período de vigência dos CRI, o
valor semestral de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a ser pago no 5º (quinto) dia útil
subsequente à data de assinatura do Termo de Securitização e as demais parcelas no mesmo dia dos
semestres subsequentes (ou no Dia Útil subsequente caso referida data não seja um Dia Útil).
2.3.15.8.

FORMADOR DE MERCADO

A Localiza contratou o Formador de Mercado para a prestação de serviços de Formador de Mercado, por
meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRI, em plataformas administradas pela B3,
na forma e conforme as disposições da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, conforme
alterada, do Manual de Normas para o Formador de Mercado (conforme alterado pela B3), do
Comunicado CETIP nº 111, de 6 de novembro de 2006, e alterações posteriores, com a finalidade de
fomentar a liquidez dos CRI no mercado secundário.
O Formador de Mercado deverá efetuar diariamente ofertas de compra e venda no mercado secundário
necessárias para a prática das atividades de formador de mercado em valor total não inferior a
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) na compra e R$500.000,00 (quinhentos mil reais) na venda,
observando-se os termos do Contrato de Formador de Mercado.
Maiores informações ou esclarecimentos sobre o Formador de Mercado poderão ser obtidos com a
Emissora e/ou com os Coordenadores. Além disso, os Investidores ou potenciais Investidores interessados
poderão obter cópia do Contrato de Formador de Mercado nos endereços da Emissora indicados na Seção
“Identificação da Emissora, do Agente Fiduciário, dos Coordenadores, dos Assessores Legais e dos
demais Prestadores de Serviços da Oferta” nas páginas 31 a 33 deste Prospecto.
2.3.16.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a presente Emissão e Oferta
poderão ser obtidos junto à Emissora e/ou aos Coordenadores e Participantes Especiais na Seção
“Identificação da Emissora, do Agente Fiduciário, dos Coordenadores, dos Assessores Legais e dos
Demais Prestadores de Serviços da Oferta” nas páginas 31 a 33 deste Prospecto e/ou à CVM, nos
endereços indicados no item “1.8 Exemplares do Prospecto” na página 38 deste Prospecto.
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3.

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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3.1.

IMPOSTO DE RENDA

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras estão sujeitos à
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), a ser calculado com base na aplicação de
alíquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até
180 dias: alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (b) de 181 a 360 dias:
alíquota de 20% (vinte por cento); (c) de 361 a 720 dias: alíquota de 17,5% (dezessete inteiros e cinco
décimos por cento); e (d) acima de 720 dias: alíquota de 15% (quinze por cento). Este prazo de aplicação
é contado da data em que o respectivo titular de CRI efetuou o investimento, até a data do resgate (artigo
1º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme alterada, e artigo 65 da Lei nº 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, conforme alterada).
O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com base no
lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda devido, gerando o
direito a ser deduzido do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) apurado em cada período de
apuração (artigo 76, I da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme alterada). O rendimento
também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (“CSLL”). As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez
por cento), sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a
R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano; a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas nãofinanceiras, corresponde a 9% (nove por cento).
Desde 1º de julho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras
tributadas sob a sistemática não cumulativa, sujeitam-se à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas
de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente (Decreto nº
8.426, de 1º de abril de 2015). Por outro lado, no caso de pessoas jurídicas não-financeiras que apurem as
contribuições pela sistemática cumulativa, os rendimentos em CRI não integram a base de cálculo das
contribuições PIS e COFINS.
Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos de investimento,
seguradoras, entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdência complementar abertas,
sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de
arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do IRRF de acordo com as leis e normativos aplicáveis
em cada caso.
Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI por
essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ, à
alíquota de 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento); pela CSLL, à alíquota de 20%
(vinte por cento) entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e à alíquota de 15% (quinze por
cento) a partir de 1º de janeiro de 2019, com base na Lei nº 13.169, publicada em 7 de outubro de 2015
(lei de conversão da Medida Provisória nº 675, publicada em 22 de maio de 2015). Ademais, no caso das
instituições financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI estão potencialmente
sujeitos à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento)
e 4% (quatro por cento), respectivamente. As carteiras de fundos de investimentos estão isentas de
Imposto de Renda (artigo 28, parágrafo 10, da Lei nº 9.532/97).
Para as pessoas físicas, desde 1º de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicação em CRI estão
isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 3°, inciso II, da
Lei n.° 11.033/04.
De acordo com a posição da Receita Federal do Brasil (“RFB”), expressa no artigo 55, parágrafo único da
Instrução Normativa RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 2015, a isenção de imposto de renda (na fonte e na
declaração) sobre a remuneração dos CRI auferida por pessoas físicas abrange, ainda, o ganho de capital
por elas auferido na alienação ou cessão dos CRI.
Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o
imposto não é compensável (art. 76, II, da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme alterada). A
retenção do imposto na fonte sobre os rendimentos das entidades imunes está dispensada desde que as
entidades declarem sua condição à fonte pagadora (art. 71 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com
a redação dada pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995).
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3.2. INVESTIDORES RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em CRI no
país de acordo com as normas previstas na Resolução CMN n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, os
rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento). Exceção
é feita para o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição considerados como de tributação
favorecida, assim entendidos aqueles que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20%
(vinte por cento), os quais ficam sujeitos às mesmas regras aplicáveis aos investidores pessoas físicas
residentes no Brasil.
Os rendimentos e ganhos gerados por aplicação em CRI por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no
exterior, inclusive as realizadas por residentes ou domiciliados em país que não tribute a renda ou que a
tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento), estão isentos de imposto de renda na fonte, por
força do artigo 85, § 4º da Instrução Normativa nº 1.585/15.
Conceito de Jurisdição de Tributação Favorecida
Considera-se país ou jurisdição de tributação favorecida para fins da legislação brasileira aplicável a
investimentos estrangeiros nos mercados financeiro e de capitais brasileiros, os países e jurisdições que
não tributem a renda ou capital, ou que o fazem à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento). A
Receita Federal do Brasil divulga lista dos referidos países e jurisdições, atualmente constantes da
Instrução Normativa nº. 1.037/10.
Todavia, vale ressaltar que a Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008, conforme alterada, adicionou o
parágrafo 4º ao artigo 24 da Lei nº 9.430/96, passando a considerar “país ou dependência com tributação
favorecida” aqueles países cujas legislações não permitam o acesso a informações relativas à composição
societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos
atribuídos a não residentes.
Além disso, a Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008, conforme alterada, ainda acrescentou o conceito de
“regime fiscal privilegiado” para fins de aplicação das regras de preços de transferência e das regras de
subcapitalização, assim entendido o regime legal de um país que (i) não tribute a renda ou a tribute à
alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento); (ii) conceda vantagem de natureza fiscal a pessoa física
ou jurídica não residente sem exigência de realização de atividade econômica substantiva no país ou
dependência ou condicionada ao não exercício de atividade econômica substantiva no país ou
dependência; (iii) não tribute, ou o faça em alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento) os
rendimentos auferidos fora de seu território; e (iv) não permita o acesso a informações relativas à
composição societária, titularidade de bens ou direitos ou às operações econômicas realizadas.
A despeito de o conceito de “regime fiscal privilegiado” ter sido editado para fins de aplicação das regras
de preços de transferência e subcapitalização, é possível que as autoridades fiscais tentem estender a
aplicação do conceito. Recomenda-se, portanto, que os investidores consultem seus próprios assessores
legais acerca dos impactos fiscais relativos à Lei nº 11.727/08 e à Instrução Normativa nº 1.037/10.
3.3. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF
IOF/Câmbio
Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos mercados
financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições do Conselho Monetário Nacional
(Resolução CMN nº 4.373), inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as operações de
câmbio relacionadas aos investimentos em CRI, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero
no ingresso e à alíquota zero no retorno, conforme Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e
alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada até o percentual
de 25% (vinte e cinco por cento), a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, relativamente a
operações de câmbio ocorridas após esta eventual alteração.
IOF/Títulos
As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto nº 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser
majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta
centésimos por cento) ao dia, relativamente a operações ocorridas após este eventual aumento.
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4.1. CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCALIZA
Partes: A Rental Brasil Administração e Participação S.A., na qualidade de locadora, e a Localiza Rent a
Car S.A., na qualidade de locatária.
Data de Assinatura: 22 de setembro de 2017.
Objeto: Locação do Imóvel, para que dele a locatária possa fazer uso, observando-se os termos do
Contrato de Locação Localiza. O Imóvel deverá ser utilizado exclusivamente para atividade constante do
objeto social da locatária, podendo contemplar todas e quaisquer atividades correlatas e/ou associadas à
destinação aqui mencionada, sendo vedada à locatária, sob pena de caracterização de inadimplemento
contratual, a realização de atividades não adequadas à categoria de uso em que está enquadrado o Imóvel,
observadas as restrições de zoneamento e uso e ocupação do solo impostas pela municipalidade
competente e eventuais limitações ou restrições impostas por normas estaduais e/ou federais.
A locatária deverá pagar à locadora, a título de aluguel, parcelas anuais no valor de R$25.296.000,00
(vinte e cinco milhões, duzentos e noventa e seis mil reais), sendo que tais parcelas deverão ser pagas
durante toda a vigência do contrato, pontualmente, até o dia 20 de cada mês de novembro, observado que:
pelo período contado desde a imissão na posse até o período que se encerra ao final de outubro de 2017 as
partes já acordaram remuneração a ser paga pela locatária, nos termos de entendimentos prévios mantidos
antes da celebração do contrato. Nesse sentido, o 1º (primeiro aluguel) compreenderá o período de
utilização do Imóvel locado entre novembro de 2017 e outubro de 2018, vencendo-se o primeiro aluguel
anual no dia 21 de novembro de 2018.
4.2. CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCALIZA FLEET
Partes: A Rental Brasil Administração e Participação S.A., na qualidade de locadora, a Localiza Fleet
S.A., na qualidade de locatária, e a Localiza Rent a Car S.A., na qualidade de fiadora.
Data de Assinatura: 22 de setembro de 2017.
Objeto: Locação do Imóvel, para que dele a locatária possa fazer uso, observando-se os termos do
Contrato de Locação Localiza Fleet. O Imóvel deverá ser utilizado exclusivamente para atividade
constante do objeto social da locatária, podendo contemplar todas e quaisquer atividades correlatas e/ou
associadas à destinação aqui mencionada, sendo vedada à locatária, sob pena de caracterização de
inadimplemento contratual, a realização de atividades não adequadas à categoria de uso em que está
enquadrado o Imóvel, observadas as restrições de zoneamento e uso e ocupação do solo impostas pela
municipalidade competente e eventuais limitações ou restrições impostas por normas estaduais e/ou
federais.
A locatária deverá pagar à locadora, a título de aluguel, parcelas anuais no valor de R$11.904.000,00
(onze milhões, novecentos e quatro mil reais), sendo que tais parcelas deverão ser pagas durante toda a
vigência do contrato, pontualmente, até o dia 20 de cada mês de novembro, observado que: pelo período
contado desde a imissão na posse até o período que se encerra ao final de outubro de 2017 as partes já
acordaram remuneração a ser paga pela locatária, nos termos de entendimentos prévios mantidos antes da
celebração do contrato. Nesse sentido, o 1º (primeiro aluguel) compreenderá o período de utilização do
Imóvel locado entre novembro de 2017 e outubro de 2018, vencendo-se o primeiro aluguel anual no dia
21 de novembro de 2018.
O Contrato de Locação Localiza Fleet será garantido por fiança constituída pela Localiza no ato de
celebração do contrato.
4.3. ESCRITURA DE HIPOTECA
Partes: A Rental Brasil Administração e Participação S.A., na qualidade de devedor hipotecante, e a RB
Capital Companhia de Securitização, na qualidade de credor hipotecário.
Objeto: hipoteca em 2º grau sobre o Imóvel.
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4.4. ESCRITURA DE EMISSÃO DE CCI
Partes: A Rental Brasil Administração e Participação S.A., na qualidade de emissora, e a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de instituição custodiante.
Objeto: A Instituição Custodiante será responsável pelo registro e custódia da Escritura de Emissão de
CCI, e quaisquer alterações e aditamentos. A remuneração devida pela Emissora, será a seguinte:
(a)
pelo registro das CCI, no ambiente da B3, será devido o valor de R$3.800,00 (três mil e
oitocentos reais), a ser pago até o 5º (quinto) Dia Útil a contar da data de registro das CCI; e
(b)
pela custódia da Escritura de Emissão de CCI será devida parcela anual de R$2.250,00
(dois mil, duzentos e cinquenta reais), a ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil a contar da data de
assinatura da Escritura de Emissão de CCI, e as demais na mesma data dos anos subsequentes.
4.5. CONTRATO DE CESSÃO
Partes: A Rental Brasil Administração e Participação S.A., na qualidade de cedente, a RB Capital
Companhia de Securitização, na qualidade de cessionária, a Localiza Rent a Car S.A. e a Localiza Fleet
S.A., na qualidade de devedoras.
Objeto: Cessão e transferência onerosa, pela cedente à cessionária, em caráter irrevogável e irretratável,
da totalidade dos Créditos Imobiliários originados dos Contratos de Locação, representados integralmente
pelas CCI. Pela cessão dos Créditos Imobiliários, a cessionária pagará à cedente o valor de
R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais) (“Valor da Cessão”).
O Contrato de Cessão será garantido por fiança a ser constituída pela Localiza no ato de celebração do
contrato.
4.6. TERMO DE SECURITIZAÇÃO
Partes: A RB Capital Companhia de Securitização, na qualidade de emissora, e a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário.
Objeto: O Termo de Securitização será celebrado para fins de constituição efetiva do vínculo entre os
Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, e os CRI, bem como instituição do Regime Fiduciário
sobre o créditos do Patrimônio Separado. O Termo de Securitização, além de descrever os Créditos
Imobiliários, delineia detalhadamente as características dos CRI, estabelecendo seu valor, prazo,
quantidade, espécies, formas de pagamento, garantias e demais elementos. Adicionalmente, referido
instrumento deverá prever os deveres da Emissora e do Agente Fiduciário perante os Titulares de CRI,
nos termos das Leis 9.514 e das Instruções CVM 583 e 414.
4.7. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO
Partes: A Emissora, os Coordenadores, a Cedente e as Devedoras.
Objeto: Coordenação, colocação e distribuição pública, pelos Coordenadores, dos CRI da Emissão, sob o
regime de Garantia Firme de colocação, nos termos da instrução CVM 400 e da Instrução CVM 414.
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Condições Precedentes para Emissão dos CRI:
O cumprimento, por parte dos Coordenadores, das obrigações assumidas no Contrato de Distribuição,
está condicionado ao atendimento das seguintes condições precedentes (“Condições Precedentes”):
(i)
negociação, preparação e formalização de toda a documentação necessária à Emissão
em forma e substância satisfatórias aos Coordenadores e aos assessores legais contratados no
âmbito da Emissão (“Assessores Legais”), incluindo, sem limitação, o Contrato de Distribuição, as
Garantias, o lastro dos CRI, as CCI, o Contrato de Cessão, o Termo de Securitização, os
prospectos da Oferta e demais documentos da Oferta, os quais conterão todas as condições da
Emissão e da Oferta, sem prejuízo de outras que vierem a ser estabelecidas. Os Coordenadores
apenas irão liquidar a Oferta após (a) o efetivo registro dos atos societários que aprovam a
Emissão na Junta Comercial competente e a efetiva publicação de referidos atos no Diário Oficial
e em jornal de grande circulação; e (b) a prenotação da Hipoteca de 2º Grau junto ao cartório de
registro de imóveis competente, sem prejuízo dos demais requisitos legais e regulamentares;
(ii)
obtenção pela Cedente, pelas suas sociedades controladas, controladoras ou sob controle
comum (“Afiliadas”), pelas Devedoras e pelos demais signatários dos documentos da Emissão,
conforme o caso, de todas as autorizações e aprovações que se fizerem necessárias à realização,
efetivação, formalização, liquidação, boa ordem e transparência dos negócios jurídicos descritos
no Contrato de Distribuição, incluindo, sem limitação, aprovações societárias, governamentais,
regulatórias, de terceiros, credores e/ou sócios;
(iii)
não ocorrência de um evento de Resilição Involuntária (conforme definido no Contrato
de Distribuição), cumprimento das obrigações pela Cedente e pelas Devedoras conforme descritas
na Cláusula 9 do Contrato de Distribuição, ou não ocorrência de qualquer das causas de
vencimento antecipado estabelecidas nos documentos da Emissão;
(iv)
fornecimento, pela Cedente, pelas Devedoras e por suas respectivas Afiliadas e/ou pelos
demais signatários dos documentos da Emissão, em tempo hábil, aos Coordenadores e aos
Assessores Legais, de todas as informações corretas, completas e necessárias para atender aos
requisitos da Emissão. Qualquer alteração ou incongruência verificada nas informações fornecidas
deverá ser analisada pelos Coordenadores, visando decidir, a seu exclusivo critério, sobre a
continuidade do negócio da Emissão. A Cedente e as Devedoras, por si e pelas demais partes
envolvidas na Emissão, são responsáveis pelas informações fornecidas e obriga-se a indenizar os
Coordenadores por eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de tais informações;
(v)
manutenção de toda a estrutura de contratos e demais acordos existentes e relevantes
que dão à Cedente, às Devedoras e às suas respectivas Afiliadas e/ou aos demais signatários dos
documentos da Emissão, condição fundamental de funcionamento;
(vi)
verificação de que todas e quaisquer obrigações pecuniárias assumidas pela Cedente,
pelas Devedoras, por suas respectivas Afiliadas e pelos demais signatários dos documentos da
Emissão, perante os Coordenadores, advindas de quaisquer contratos, termos ou compromissos,
estão devida e pontualmente adimplidas;
(vii)
aprovações pelas áreas internas dos Coordenadores, responsáveis pela análise e
aprovação da Emissão, tais como, mas não limitadas a, crédito, jurídico, socioambiental,
contabilidade, risco e compliance, além das regras internas da organização;
(viii)
existência de total liberdade, pelos Coordenadores, nos limites da legislação em vigor,
para divulgação da Emissão através de qualquer meio;
(ix)
aceitação, por parte dos Coordenadores, e contratação e remuneração pela Cedente e/ou
pelas Devedoras, de todos os prestadores de serviços necessários para a boa estruturação e
execução da Emissão, nos termos aqui apresentados, inclusive, mas sem se limitar, dos Assessores
Legais, da Securitizadora, da Instituição Custodiante / Agente Fiduciário e da agência de rating;
(x)
conclusão do levantamento de informações e do processo de análise detalhada (“Due
Diligence”) da Cedente, das Devedoras, do Imóvel e dos demais signatários dos documentos da
Emissão, conforme o caso, em termos satisfatórios, a exclusivo critério dos Coordenadores e dos
Assessores Legais, conforme padrão usualmente utilizado pelo mercado de capitais em operações
deste tipo;
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(xi)
(a) encaminhamento, pelos Assessores Legais, e aceitação, pelos Coordenadores, em até
3 (três) Dias Úteis de antecedência da assinatura dos documentos da Emissão, da redação final da
opinião legal que deverá ser emitida pelos Assessores Legais em conclusão aos processos de Due
Diligence; e (b) encaminhamento, pelos Assessores Legais, e aceitação, pelos Coordenadores, até
3 (três) Dias Úteis de antecedência da liquidação financeira da Emissão, da opinião legal
emitida/assinada pelos Assessores Legais em conclusão aos processos de Due Diligence;
(xii)
registro para colocação e negociação dos CRI junto à CVM, à ANBIMA e à B3,
conforme o caso;
(xiii)
não ocorrência de (a) liquidação, dissolução ou decretação de falência da Cedente e/ou
das Devedoras, bem como de qualquer de suas respectivas Afiliadas ou clientes responsáveis por
mais de 10% (dez por cento) de sua receita; (b) pedido de autofalência da Cedente e/ou das
Devedoras, bem como de qualquer de suas respectivas Afiliadas ou clientes responsáveis por mais
de 10% (dez por cento) de sua receita; (c) pedido de falência formulado por terceiros em face da
Cedente e/ou das Devedoras, bem como de qualquer de suas respectivas Afiliadas ou clientes
responsáveis por mais de 10% (dez por cento) de sua receita e não devidamente elidido no prazo
legal; (d) propositura, pela Cedente e/ou pelas Devedoras, bem como por qualquer de suas
respectivas Afiliadas ou por quaisquer clientes responsáveis por mais de 10% (dez por cento) de
sua receita, de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores,
independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; ou (e)
ingresso em juízo pela Cedente e/ou pelas Devedoras, bem como por qualquer de suas respectivas
Afiliadas ou clientes responsáveis por mais de 10% (dez por cento) de sua receita, com
requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da
recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente;
(xiv)
recebimento, pelos Coordenadores, até a data de disponibilização do prospecto
definitivo, de declaração emitida pela Localiza, subscrita por seus respectivos diretores financeiros
e de relações com investidores, acerca da consistência das informações financeiras constantes no
prospecto e das demonstrações financeiras apresentadas, em termos satisfatórios aos
Coordenadores, se aplicável;
(xv)
não ocorrência de alteração adversa nas condições econômicas, financeiras,
reputacionais ou operacionais da Cedente, das Devedoras e das suas respectivas Afiliadas e/ou dos
demais signatários dos documentos da Emissão e/ou de quaisquer clientes responsáveis por mais
de 10% (dez por cento) de sua receita, a exclusivo critério dos Coordenadores;
(xvi)
que, na Data de Início da Oferta, todas as declarações feitas pela Cedente, por suas
Afiliadas, e pelos demais signatários dos documentos da Emissão, sejam verdadeiras e corretas;
(xvii)
que os documentos apresentados pela Cedente, pelas Devedoras, por suas respectivas
Afiliadas e pelos demais signatários dos documentos da Emissão não contenham impropriedades
que possam prejudicar a regularidade da Oferta e/ou o que está estabelecido nos documentos da
Emissão;
(xviii)
recolhimento, pela Cedente, pelas Devedoras ou suas Afiliadas, de quaisquer taxas ou
tributos incidentes sobre o registro da Oferta;
(xix)
rigoroso cumprimento pela Cedente, pelas Devedoras, por suas respectivas Afiliadas, e
pelos demais signatários dos documentos da Emissão da legislação ambiental e trabalhista em
vigor, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar e corrigir
eventuais danos ao meio ambiente e a seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em
seu objeto social, exceto com relação ao “habite-se” e ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(“AVCB”) do Imóvel que estão em processo de obtenção pela Cedente. A Cedente, por si e pelos
demais signatários dos documentos da Emissão, obrigam-se, ainda, a proceder a todas as
diligências exigidas para suas atividades econômicas, preservando o meio ambiente e atendendo às
determinações dos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais que, subsidiariamente, venham a
legislar ou regulamentar as normas ambientais em vigor. A Cedente e as Devedoras, por si e pelos
demais signatários dos documentos da Emissão, responsabilizam-se, de forma irrevogável e
irretratável, a indenizar e resguardar os Coordenadores, suas respectivas afiliadas e seus
respectivos administradores, empregados e/ou prepostos na forma do disposto no Contrato de
Distribuição, pelo descumprimento das obrigações previstas nesta alínea. Não se aplicam a esta
alínea as pendências relativas à obtenção do “habite-se” e do AVCB do Imóvel, que estão sendo
devidamente endereçadas pela Cedente;
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(xx)
assinatura do Contrato de Distribuição, em termos mutuamente aceitáveis pelas Partes,
assim como, sem se limitar, o encaminhamento dos documentos de representação da Cedente;
(xxi)
obtenção de um rating para a emissão dos CRI igual ou superior a “AAA“ (Triplo “A”)
em escala local, pela Standard & Poors, Fitch Ratings ou nota equivalente pela Moody’s;
(xxii)
apresentação das demonstrações financeiras de encerramento de exercício e, se for o
caso, das demonstrações consolidadas, auditadas, da Localiza, em conformidade com a Lei das
Sociedades por Ações e com as regras emitidas pela CVM;
(xxiii)
inexistência de decisão administrativa ou judicial por violação de qualquer dispositivo
legal ou regulatório, nacional ou estrangeiro, relativo à prática de corrupção ou de atos lesivos à
administração pública, incluindo, sem limitação, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
conforme alterada, a U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e o UK Bribery Act 2010,
conforme aplicável, pela Emissora ou suas Afiliadas e/ou pela Cedente e pelas Devedoras, bem
como estas não constarem no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS ou no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
4.8. TERMO DE ADESÃO
Partes: O Coordenador Líder e os Participantes Especiais.
Objeto: Adesão ao Contrato de Distribuição para colocação e distribuição pública, pelos Participantes
Especiais, dos CRI da presente Emissão, sob o regime de melhores esforços de colocação e garantia firme
de liquidação, nos termos da Instrução CVM 400 e da Instrução CVM 414.
4.9. CONTRATO DE FORMADOR DE MERCADO
Partes: Localiza e o Formador de Mercado.
Objeto: Prestação de serviços de Formador de Mercado, por meio da inclusão de ordens firmes de compra
e de venda dos CRI, em plataformas administradas pela B3, na forma e conforme as disposições da
Instrução CVM 384, do Manual de Normas para o Formador de Mercado (conforme em vigor editado
pela B3), do Comunicado CETIP nº 111, de 6 de novembro de 2006 e alterações posteriores, com a
finalidade de fomentar a liquidez dos CRI no mercado secundário.
O Formador de Mercado deverá efetuar diariamente ofertas de compra e venda no mercado secundário
necessárias para a prática das atividades de formador de mercado em valor total não inferior a
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) na compra e R$500.000,00 (quinhentos mil reais) na venda, em
condições normais de mercado para cada série, observando-se os termos do Contrato de Formador de
Mercado.
Pelos serviços objeto do Contrato de Formador de Mercado, o Formador de Mercado fará jus a uma
remuneração anual, no valor de R$1,00 (um real).
Maiores informações ou esclarecimentos sobre o Formador de Mercado poderão ser obtidos com a
Emissora e/ou com os Coordenadores. Além disso, os Investidores ou potenciais Investidores interessados
poderão obter cópia do Contrato de Formador de Mercado nos endereços da Emissora indicados na Seção
“Identificação da Emissora, do Agente Fiduciário, dos Coordenadores, dos Assessores Legais e dos
demais Prestadores de Serviços da Oferta” nas páginas 31 a 33 deste Prospecto.
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5.1. DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DA OFERTA
As comissões devidas aos Coordenadores, à Emissora e as despesas com auditores, advogados, demais
prestadores de serviços e outras despesas serão pagas pela Emissora, com recursos decorrentes da
integralização dos CRI e do Patrimônio Separado, conforme descrito abaixo, indicativamente:
% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(1)

Comissões e Despesas(1)

Valor Total (R$)(1)

Custo Unitário
por CRI (R$)(1)

Valor Total da Emissão

R$370.000.000,00
R$ 11.125.989,69

1.000,00
30,07

100,00%
3,007%

R$10.197.011,62

27,56

2,756%

Comissão de Estruturação e
Coordenação

R$370.000,00

1,00

0,100%

Comissão de Colocação

R$370.000,00

R$1,00

0,100%

R$7.918.000,00

21,40

2,140%

R$555.000,00

1,50

0,150%

-

-

-

Tributos Incidentes sobre o
Comissionamento

R$ 984.011,62

2,66

0,266%

Securitizadora – Remuneração de
Emissão

R$ 110.680,69

0,30

0,030%

Securitizadora – Taxa de
Administração

R$ 4.427,23

0,01

0,001%

Agente Fiduciário dos CRI

R$ 6.260,67

0,02

0,002%

Instituição Custodiante

R$ 2.561,18

0,01

0,001%

R$ 4.325,55

0,01

0,001%

R$ 185.000,00

0,50

0,050%

B3

R$ 8.621,00

0,02

0,002%

Taxa de Análise da Anbima

R$ 14.381,90

0,04

0,004%

Escriturador

R$ 2.767,02

0,01

0,001%

Agência de Classificação de Risco

R$121.052,63

0,33

0,033%

Assessores Jurídicos

R$418.900,20

1,13

0,113%

Despesas Gerais de Marketing

R$ 50.000,00

0,14

0,014%

Valor Líquido para a Emissora

R$358.874.010,31

969,93

96,993%

Custo Total
Comissões dos Coordenadores e/ou
dos Participantes Especiais

Comissão de Distribuição
Comissão de Garantia Firme
Comissão de Sucesso(2)

Registro da CCI na B3
CVM

Nº de CRI

Valor Nominal
Unitário

370.000

R$1.000,00

Custo Unitário por
CRI (R$)(1)
R$30,07

Valor Líquido
por CRI (em R$)

% em Relação ao
Valor Nominal
Unitário por CRI

R$969,93

96,993%

(1)
Valores arredondados e estimados, calculados com base em dados de 19 de dezembro de 2017, considerando a
distribuição de R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais). Os valores finais das despesas podem vir a ser
ligeiramente diferentes dos mencionados na tabela acima, uma vez que algumas despesas são vinculadas ao Preço de
Integralização, o qual é calculado com base no Valor Nominal Unitário dos CRI, acrescido da Remuneração, conforme o
caso.
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(2)

Será incluído após resultado do Procedimento de Bookbuilding.
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6.1. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os valores oriundos da subscrição e integralização dos CRI serão utilizados pela Emissora
exclusivamente ao pagamento do Valor de Cessão, nos termos e condições previstos no Contrato de
Cessão.
Os recursos recebidos pela Cedente em virtude do pagamento do Valor de Cessão pela Emissora serão
destinados exclusivamente ao desenvolvimento das suas atividades conforme previsto em seu objeto
social.
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7.1. DECLARAÇÃO DA EMISSORA
A Emissora declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, do item 15 do anexo III à Instrução
CVM 414 e das Leis 9.514 e 11.076, exclusivamente para os fins do processo de registro da Oferta na
CVM, que:
(i)

verificou a legalidade e a ausência de vícios na presente operação;

(ii)

este Prospecto Preliminar e o Termo de Securitização contêm e o Prospecto Definitivo
conterá, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos Investidores, dos
CRI, da Emissora, da Cedente e das Devedora, e suas atividades, situação econômicofinanceira, riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes;

(iii)

este Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será, elaborado de acordo com as
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400 e a Instrução
CVM 414;

(iv)

que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela
falta de diligência ou omissão, para assegurar que as informações prestadas e a serem
prestadas, por ocasião do registro da Oferta, do arquivamento deste Prospecto Preliminar e
do Prospecto Definitivo, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante a Oferta,
respectivamente, são e serão verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes para permitir
aos Investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(v)

que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar a
veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas por ocasião do
registro e fornecidas ao mercado durante a distribuição no âmbito da Oferta; e

(vi)

será instituído regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, e sobre as Garantias a eles
vinculadas, bem como sobre quaisquer valores depositados na Conta Centralizadora.

7.2. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO
O Agente Fiduciário declara, nos termos da Instrução CVM 583 e do item 15 do anexo III da Instrução
CVM 414, exclusivamente para os fins do processo de registro da Oferta, que verificou a legalidade e
ausência de vícios da Emissão, além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, consistência,
correção e suficiência das informações prestadas neste Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo,
bem como no Termo de Securitização.
As declarações da Emissora, do Agente Fiduciário e do Coordenador Líder encontram-se anexas ao
presente Prospecto Preliminar na forma dos Anexos “Declaração da Emissora nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400”, “Declaração do Agente Fiduciário nos termos do item 15 do Anexo III da Instrução
CVM 414” e “Declaração do Coordenador Líder nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400”,
respectivamente.
7.3. DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
O Coordenador Líder declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e do item 15 do anexo III à
Instrução CVM 414:
(i)

que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que:
(a) as informações fornecidas pela Emissora que integram este Prospecto Preliminar e
integrarão o Prospecto Definitivo são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos Investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e
(b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição no âmbito
da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da
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Emissora que integram este Prospecto Preliminar e integrará o Prospecto Definitivo, são ou
serão suficientes, conforme o caso, permitindo aos Investidores a tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;
(ii)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá as informações relevantes
necessárias ao conhecimento pelos Investidores da Oferta, a respeito dos CRI a serem
ofertados, da Emissora e suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes
às suas atividades e quaisquer outras informações relevantes;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
normas pertinentes, incluindo, mas são se limitando, à Instrução CVM 400 e à Instrução
CVM 414; e

(iv)

ter analisado diligentemente os Documentos da Oferta, para verificação de sua legalidade,
ausência de vícios da operação, bem como da veracidade, consistência, correção e
suficiência das informações disponibilizadas nos Prospectos e no Termo de Securitização.
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8.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
Os CRI serão lastrados pelos Créditos Imobiliários, nos termos e condições dos Contratos de
Locação, representados integralmente pelas CCI. Os Créditos Imobiliários serão cedidos à Emissora
pelo Cedente, nos termos do Contrato de Cessão.
As principais características dos Créditos Imobiliários, decorrentes dos Contratos de Locação, estão
resumidas abaixo:
Valor dos Créditos Imobiliários e Principais Características dos Créditos Imobiliários
Os Créditos Imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação têm valor nominal de R$558.000.000,00
(quinhentos e cinquenta e oito milhões de reais), em 21 de novembro de 2017.
Em contraprestação à locação dos seguintes andares do Imóvel: 1º, 2º, 6º, 9º ao 12º e 16º ao 25º, a
Localiza se comprometeu a pagar à Cedente o aluguel anual no valor de R$25.296.000,00 (vinte e cinco
milhões, duzentos e noventa e seis mil reais), a partir de 21 de novembro de 2018, vencendo-se o último
pagamento em 21 de novembro de 2032, a ser atualizado anualmente pelo IPCA.
Em contraprestação à locação integral dos seguintes andares do Imóvel: 3º ao 5º, 7º, 8º e 13º ao 15º, a
Localiza Fleet se comprometeu a pagar à Cedente o aluguel anual no valor de R$11.904.000,00 (onze
milhões, novecentos e quatro mil reais), a partir de 21 de novembro de 2018, vencendo-se o último
pagamento em 21 de novembro de 2032, a ser atualizado anualmente pelo IPCA.
Os Créditos Imobiliários serão pagos conforme a Tabela seguinte:

Número da Parcela e Datas de Pagamento dos Créditos Imobiliários
Parcela

Data de Pagamento
dos Créditos
Imobiliários

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

21-nov-18
21-nov-19
23-nov-20
22-nov-21
21-nov-22
21-nov-23
21-nov-24
21-nov-25
23-nov-26
22-nov-27
21-nov-28
21-nov-29
21-nov-30
21-nov-31
22-nov-32
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Nível de Concentração dos Créditos Imobiliários
Os Créditos Imobiliários são devidos unicamente pelas Devedoras, possuindo, dessa forma, concentração
de 100% (cem por cento) nas Devedoras, sendo certo que a Localiza é devedora de 67,99% (sessenta e
sete inteiros e noventa e nove centésimos por cento), enquanto que a Localiza Fleet é devedora de 22,01%
(vinte e dois inteiros e um centésimo por cento) dos Créditos Imobiliários. Não obstante, a Localiza por
meio da Fiança é fiel garantidora do pagamento de 100% (cem por cento) dos Créditos Imobiliários.
Descrição dos Critérios Adotados para Concessão de Crédito
A concessão de crédito pela Cedente às Devedoras por meio da locação do Empreendimento faz parte da
estratégia do grupo econômico da Localiza em concentrar na Cedente a propriedade e a gestão dos
imóveis que serão necessários às empresas do grupo para o desenvolvimento das suas atividades
econômicas. Além disso, na condição de integrante do mesmo grupo econômico das Devedoras, a
Cedente teve acesso e utilizou a análise das informações financeiras e gerenciais das Devedoras como
critério para concessão de crédito às Devedoras.
Prazo dos Créditos Imobiliários e Situação do Imóvel
A locação no âmbito do Contrato de Locação Localiza teve início na data de sua assinatura e permanecerá
em vigor até 21 de novembro de 2037. Não obstante, a imissão na posse à locatária se deu 01 de julho de
2017, para finalização das obras e infraestrutura do Imóvel locado, objetivando adequá-lo às suas
necessidades comerciais, conforme entendimentos prévios mantidos pelas partes anteriormente à
celebração do contrato.
A locação no âmbito do Contrato de Locação Localiza Fleet teve início na data de sua assinatura e
permanecerá em vigor até 21 de novembro de 2032. Não obstante, a imissão na posse à locatária se deu
01 de julho de 2017, para finalização das obras e infraestrutura do Imóvel locado, objetivando adequá-lo
às suas necessidades comerciais, conforme entendimentos prévios mantidos pelas partes anteriormente à
celebração do contrato.
O Imóvel não conta com o certificado de conclusão de obra (seja parcial ou total), equivalente ao “habitese”, nem com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (“AVCB”). Para maiores informações sobre os
riscos relacionados às Garantias, os investidores devem ler o subitem “Ausência de certificado de
conclusão de obra e AVCB do Imóvel” do item “10.5 Fatores de Risco Relacionados ao CRI e à
Oferta” da seção “Fatores de Risco” deste Prospecto Preliminar.
Finalidade dos Créditos Imobiliários
No âmbito do Contrato de Locação Localiza, o imóvel deverá ser utilizado exclusivamente para atividade
constante do objeto social da Localiza, podendo contemplar todas e quaisquer atividades correlatas e/ou
associadas à destinação aqui mencionada, sendo vedada à Localiza, sob pena de caracterização de
inadimplemento contratual, a realização de atividades não adequadas à categoria de uso em que está
enquadrado o imóvel, observadas as restrições de zoneamento e uso e ocupação do solo impostas pela
municipalidade competente e eventuais limitações ou restrições impostas por normas estaduais e/ou
federais.
No âmbito do Contrato de Locação Localiza Fleet, o imóvel deverá ser utilizado exclusivamente para
atividade constante do objeto social da Localiza Fleet, podendo contemplar todas e quaisquer atividades
correlatas e/ou associadas à destinação aqui mencionada, sendo vedada à Localiza Fleet, sob pena de
caracterização de inadimplemento contratual, a realização de atividades não adequadas à categoria de uso
em que está enquadrado o imóvel, observadas as restrições de zoneamento e uso e ocupação do solo
impostas pela municipalidade competente e eventuais limitações ou restrições impostas por normas
estaduais e/ou federais.
Reajuste dos Créditos Imobiliários
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No âmbito dos Contratos de Locação, o valor do aluguel deverá ser reajustado anualmente todo mês de
novembro, previamente ao pagamento do aluguel anual, sempre com base na variação acumulada do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo disponibilizado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (“IPCA”) ou, em sua falta, por outro índice que vier a substituí-lo na forma
indicada nos Contatos de Locação, acumulado no período compreendido entre os meses de novembro do
ano anterior (inclusive) e outubro do ano de atualização (inclusive).
Fiança
Será outorgada fiança pela Localiza, nos termos do Código Civil Brasileiro, de forma irrevogável e
irretratável, por meio da qual irá se constituir como fiadora e principal pagadora de todas as Obrigações
Garantidas, bem como de todas as obrigações assumidas pela Localiza Fleet no âmbito do Contrato de
Locação Localiza Fleet, de forma solidária à Localiza Fleet.
Nos termos do Contrato de Cessão e do Contrato de Locação Localiza Fleet, a Localiza: (i) renunciou
expressamente aos benefícios previstos nos artigos 333, parágrafo único, 366, 821, 824, 827, 829, 830,
834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro, assim como no artigo 130 do Código de Processo
Civil Brasileiro; (ii) em razão da obrigação solidária, reconheceu que não lhe assiste o benefício de
ordem; e (iii) nomeou a Cedente como legítima e eficaz procuradora para os fins de recebimento de
qualquer notificação, comunicação ou citação em relação a eventual execução da fiança outorgada. Além
disso, nos termos do Contrato de Cessão e do Contrato de Locação Localiza Fleet, a Localiza restou por
obrigada a execer a fiança imediatamente, ou seja, a pagar todas as obrigações assumidas pela Cedente no
âmbito do Contrato de Cessão e pela Localiza Fleet no âmbito do Contrato de Locação Localiza Fleet na
mesma data na qual as referidas obrigações deverão ser pagas pela Cedente ou pela Localiza Fleet,
conforme o caso.
A Emissora deverá sempre eleger a Fiança, em ordem de preferência, como a garantia constituída em seu
favor que excutirá para realizar seu crédito decorrente do Contrato de Cessão, sendo certo que a excussão
de qualquer garantia não prejudicará, nem impedirá, a excussão das demais garantias, podendo, inclusive,
ocorrer de forma simultânea
8.2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE PARA A
VERIFICAÇÃO DOS ASPECTOS FORMAIS
A Escritura de Emissão de CCI será custodiada pela Instituição Custodiante, nos termos da Lei n.º
10.931/04, a qual verificará se a Escritura de Emissão de CCI possui os requisitos formais, nos termos da
legislação pertinente.
8.3. PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
A cobrança dos Créditos Imobiliários representados pelas CCI será realizada pela Emissora, ou por
terceiros por ela contratados, cabendo-lhes: (i) o controle da evolução do saldo devedor dos Créditos
Imobiliários representados pelas CCI; (ii) o controle e a guarda dos recursos que transitarão pelo
Patrimônio Separado; e (iii) a emissão, quando cumpridas as condições estabelecidas, mediante ciência do
Agente Fiduciário, dos respectivos termos de liberação de Garantias.
Os pagamentos dos Créditos Imobiliários serão depositados diretamente na Conta Centralizadora.
Conforme definido no Contrato de Cessão, quaisquer recursos relativos aos Créditos Imobiliários, ao
cumprimento das obrigações assumidas pela Cedente nos termos do Contrato de Cessão e do Termo de
Securtização, tais como Recompra Compulsória, Pagamento Residual, pagamento do Valor da Recompra
Facultativa, do Valor de Recompra Obrigatória, da Multa Indenizatória e do Valor de Recompra
Antecipada Obrigatória, bem como ao cumprimento das obrigações assumidas pela Localiza de Fiança,
nos termos do Contrato de Cessão, e de fiança, nos termos do Contrato de Locação Localiza Fleet, serão
devidos integralmente e pagos diretamente pelas Devedoras, e/ou pela Cedente, e/ou pela Localiza, na
qualidade de fiadora, à Securitizadora, na Conta Centralizadora, até às 10:00 horas (inclusive) da data de
pagamento previstas no Anexo V ao Termo de Securitização e/ou da data em que forem devidos nos
termos do Contrato de Cessão e do Termo de Securitização. Caso a Securitizadora não recepcione os
recursos na conta centralizadora até o referido horário, esta não será capaz de operacionalizar, via Banco
Liquidante e Escriturador, o pagamento dos recursos devidos aos Titulares de CRI, devidos por força este
Termo de Securitização. Neste caso, a Securitizadora estará isenta de quaisquer penalidades e
descumprimento de obrigações a ela imputadas e as Devedoras, a Cedente e a Localiza se
responsabilização pelo não comprimento destas obrigações pecuniárias.
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As atribuições de controle e cobrança do Crédito Imobiliário em caso de inadimplências, perdas, falências
e recuperação judicial das Devedoras e da Cedente caberá à Emissora.
Adicionalmente, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 583, no caso de inadimplemento da Emissora
com relação às obrigações assumidas no âmbito da Oferta, o Agente Fiduciário deverá usar de toda e
qualquer ação para proteger direitos ou defender os interesses dos Investidores, inclusive no caso de
eventual execução das Garantias.
8.4. INADIMPLEMENTOS, PERDAS OU PRÉ-PAGAMENTO DE CRÉDITOS
IMOBILIÁRIOS DE MESMA NATUREZA DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
As Devedoras não possuem, na data deste Prospecto, qualquer inadimplência em relação a obrigações
assumidas em outras operações de financiamento imobiliário com características semelhantes às dos
Créditos Imobiliários que lastreiam a presente emissão compreendendo um período de 3 (três) anos
imediatamente anteriores à data da Oferta.
Adicionalmente, não obstante tenham envidado esforços razoáveis, a Emissora e os Coordenadores
declaram, nos termos do item 2.7 do Anexo III-A da Instrução CVM 400, não ter conhecimento de
informações estatísticas sobre inadimplemento, perdas e pré-pagamento de créditos imobiliários similares
aos Créditos Imobiliários, e não haver obtido informações consistentes e em formatos e datas-bases
passíveis de comparação relativas à emissões de CRI que acreditam ter características e carteiras
semelhantes às da presente Emissão, que lhes permita apurar informações com maiores detalhes.
8.5. TAXA DE DESCONTO NA AQUISIÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
Os Créditos Imobiliários serão adquiridos pela Emissora no âmbito do Contrato de Cessão pelo Valor da
Cessão considerando uma taxa de desconto igual à taxa de Remuneração dos CRI, conforme definida no
Procedimento de Bookbuilding.
8.6. SUBSTITUIÇÃO, ACRÉSCIMO E REMOÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
Não há previsão de acréscimo, remoção ou substituição dos Créditos Imobiliários no âmbito desta
Emissão.
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9.1. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMÓVEL
O Imóvel foi adquirido pela Cedente em 12 de agosto de 2014, por meio de integralização pela Localiza
no capital social da Cedente. Trata-se de terreno com área de 29.235m², formado pelo lote 01, da quadra
64, localizado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no Bairro Cachoeirinha, na Avenida
Bernardo de Vasconcelos, nº 377, objeto da matrícula nº 120.387, registrado no 5º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Belo Horizonte, originado do reparcelamento do lote 001A, do quarteirão 64, da
Vila Cachoeirinha, referente à matrícula nº 43.989, lote 02, do 5º Ofício de Registro Geral de Imóveis da
comarca de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com 45,10m de frente para a Rua Itapetininga,
69,60m de frente para a Rua Gurupa, 201,55m, de frente para a Rua Itaocara, 45m de frente para a Rua
Gurupa, 68,10m de frente para a Rua Gurupa, 359,20m de frente para a Avenida Bernardo de
Vasconcelos e 83,90m de frente para a Rua Gurupa, onde foi construído pela Cedente um edifício
comercial composto de 25 andares, com área de 58.690,24 m², bem como áreas de restaurante, salas de
reunião, salas de treinamento e auditório, com a finalidade de ser a sede da Localiza e suas subsidiárias,
visando melhorar a integração e produtividade de seu efetivo, com acesso ao transporte público e
estacionamento.
Atualmente o imóvel encontra-se hipotecado 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 0453812, 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.
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FATORES DE RISCO
Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRI, os potenciais Investidores deverão considerar
cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, os fatores de
risco descritos abaixo, bem como as demais informações contidas neste Prospecto Preliminar e em
outros documentos da 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.
Este Prospecto Preliminar contém 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 a este Prospecto.
10.1. 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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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 em 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.
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
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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.
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
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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.
10.2.
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.
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 re gem 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
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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 trabalhi sta, 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.
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.
10.3.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À EMISSORA

Crescimento da Emissora e seu capital
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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.
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. 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
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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.
10.4. 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
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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. 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 econômico-financeira, as quais, em decorrência de fatores internos e/ou
externos, poderão afetar o fluxo de pagamentos dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, dos CRI.
10.5. 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
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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.
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
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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.
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.
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.
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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 deste 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 deste 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.
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” deste 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
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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 (Decreto-lei 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.
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 “habitese”, 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
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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
Este 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 deste 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 prépagamento 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.
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
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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.
10.6. 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

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.
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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.
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
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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.
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.
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Disposições desta natureza poderão causar dificuldades ou limitar operações que poderão ser do interesse
de alguns investidores.
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.
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
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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.
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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11. VISÃO GERAL DO SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
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11.1. HISTÓRICO
A securitização de recebíveis teve sua origem nos Estados Unidos, em 1970, quando as agências
governamentais ligadas ao crédito hipotecário promoveram o desenvolvimento do mercado de títulos
lastreados em hipotecas.
Nessa época, os profissionais que atuavam no mercado definiam a securitização como “a prática de
estruturar e vender investimentos negociáveis de forma que seja distribuído amplamente entre diversos
investidores um risco que normalmente seria absorvido por um só credor”.
O mercado de securitização iniciou-se com a venda de empréstimos hipotecários reunidos na forma de
pool e garantidos pelo governo. A partir desta experiência, as instituições financeiras perceberam as
vantagens desta nova técnica financeira, que visava o lastreamento de operações com recebíveis
comerciais de emissões públicas de endividamento.
No Brasil, seu surgimento se deu em um momento histórico peculiar. Na década de 90, com as
privatizações e a desestatização da economia, aliados a uma maior solidez na regulamentação, a
negociação de crédito e o gerenciamento de investimentos próprios ficaram mais voláteis com a
velocidade e a complexidade desse novo cenário. Dessa forma, tornou-se necessária a realização de uma
reformulação na estrutura societária brasileira e uma profissionalização do mercado de capitais que
passou a exigir títulos mais seguros e garantias mais sólidas nos moldes internacionais. Como
consequência, o foco para a análise da classificação de riscos passou a ser a segregação de ativos.
Apesar de as primeiras operações terem sido realizadas a partir da década de 90, foi no ano de 1997 que
diversas companhias utilizaram-se das securitizações como parte de sua estratégia de financiamento.
A Lei nº 9.514/97 fixou pela primeira vez no Brasil as regras e características de uma operação de
securitização.
11.2. O SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SFI
A Lei nº 9.514/97, conhecida como Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu o Sistema de
Financiamento Imobiliário, tornando-se um marco para o fomento do mercado de securitização de
créditos imobiliários no Brasil. O intuito da Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário foi o de suprir
as deficiências e limitações do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, criado pela Lei nº 4.380/64 e das
respectivas disposições legais referentes ao assunto. A introdução do SFI teve por finalidade instituir um
arcabouço jurídico que permitisse promover o financiamento imobiliário em geral em condições
compatíveis com as da captação dos respectivos fundos.
A partir desse momento as operações de financiamento imobiliário passaram a ser livremente efetuadas
pelas entidades autorizadas a operar no SFI, segundo condições de mercado e observadas as prescrições
legais, sendo que, para essas operações, passou a ser autorizado o emprego de recursos provenientes da
captação nos mercados financeiro e de valores mobiliários, de acordo com a legislação pertinente.
Dentre as inovações trazidas pela Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário, destacam-se: as
companhias securitizadoras, os certificados de recebíveis imobiliários, o regime fiduciário e a alienação
fiduciária de coisa imóvel. As principais características e implicações de cada um dos elementos estão
listadas a seguir.
11.3. EVOLUÇÃO RECENTE DO MERCADO BRASILEIRO DE SECURITIZAÇÃO
Uma característica interessante das operações registradas refere-se à natureza diversificada dos lastros
utilizados. Ao longo dos anos, foram registrados CRI com lastro em operações de financiamento
imobiliário residencial com múltiplos devedores pessoas físicas a operações com lastro em contratos de
um único devedor, tais como os contratos de built-to-suit. Recentemente, foram registradas e emitidas
operações com lastro em recebíveis ligados à atividade de shoppings centers.
No escopo destas operações, observam-se locatários de diversas naturezas, que incluem desde instituições
financeiras até fabricantes de produtos de consumo, varejistas e diferentes prestadores de serviços. Essa
diversidade atesta que a securitização de créditos imobiliários tem sido um instrumento amplo, capaz de
conciliar objetivos comuns de diversas indústrias diferentes. A comparação com a evolução de outros
instrumentos de financiamento ajuda, ainda, a capturar novos indícios sobre o sucesso do SFI em geral e
dos CRI (como instrumento de financiamento em particular).
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Fica claro que, mesmo diante da forte oscilação registrada entre os anos de 2005 e 2006, os CRI vem
aumentando a sua participação e importância, quando comparado a outras modalidades de financiamento
disponíveis.
11.4. COMPANHIAS SECURITIZADORAS
Companhias securitizadoras de créditos imobiliários são instituições não financeiras constituídas sob a
forma de sociedade por ações com a finalidade de adquirir e securitizar créditos imobiliários e emitir e
colocar, no mercado financeiro, certificados de recebíveis imobiliários, podendo, ainda, emitir outros
títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades.
Adicionalmente, a Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário autoriza a emissão de outros valores
mobiliários e a prestação de serviços compatíveis com suas atividades. Assim, as companhias
securitizadoras não estão limitadas apenas à securitização, sendo-lhes facultada a realização de outras
atividades compatíveis com seus objetos.
Embora não sejam instituições financeiras, a Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário facultou ao
CMN estabelecer regras para o funcionamento das companhias securitizadoras.
Para que uma companhia securitizadora possa emitir valores mobiliários para distribuição pública, esta
deve obter o registro de companhia aberta junto à CVM, conforme o disposto no artigo 21 da Lei nº
6.385/76, devendo, para tanto, seguir os procedimentos descritos na Instrução CVM 414.
11.5. CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
O certificado de recebíveis imobiliários consiste em um título de crédito nominativo, de emissão
exclusiva das companhias securitizadoras, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários e que
constitui promessa de pagamento em dinheiro.
Trata-se de um título de crédito que se mostra apropriado ao financiamento de longo prazo, visto que, de
um lado, é compatível com as características das aplicações do mercado imobiliário, estando vinculado às
condições dos financiamentos contratados com os tomadores, e, de outro lado, reúne as condições de
eficiência necessárias à concorrência no mercado de capitais, ao conjugar a mobilidade e agilidade
próprias do mercado de valores mobiliários, bem como a segurança necessária para garantir os interesses
do público investidor.
O certificado de recebíveis imobiliários é considerado valor mobiliário, para efeitos do artigo 2º, inciso
III, da Lei nº 6.385/76, característica que lhe foi conferida pela Resolução CMN 2.517, de 29 de junho de
1998. Ainda, conforme mencionado anteriormente, o CRI somente pode ser emitido por companhias
securitizadoras e seu registro e negociação são realizados por meio dos sistemas centralizados de custódia
e liquidação financeira de títulos privados.
11.6. OFERTA PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Até fins de 2004, a emissão de certificado de recebíveis imobiliários era regulada pela Instrução CVM
284, primeiro normativo sobre securitização de recebíveis imobiliários editado pela CVM. De acordo com
a Instrução CVM 284, somente era possível a distribuição de certificado de recebíveis imobiliários cujo
valor nominal fosse igual ou superior a R$300.000,00 (trezentos mil reais). Em 30 de dezembro de 2004,
a CVM editou a Instrução CVM 414, já mencionada acima, sendo ampliado o rol de possíveis
investidores, pois não foi estipulado valor nominal mínimo para o certificado de recebíveis imobiliários.
A Instrução CVM 414 revogou a Instrução CVM 284, passando a regular a oferta pública de distribuição
de certificados de recebíveis imobiliários e o registro de companhia aberta das companhias
securitizadoras. Posteriormente, a Instrução CVM 554, incluiu, revogou e alterou dispositivos na
Instrução CVM 414. De acordo com a Instrução CVM 414, somente poderá ser iniciada uma oferta
pública de certificados de recebíveis imobiliários se o registro de companhia aberta da securitizadora
estiver atualizado e após a concessão do registro pela CVM.

135

11.7. REGIME FIDUCIÁRIO
A Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário contemplou a faculdade de adotar-se um mecanismo de
segregação patrimonial para garantia do investidor que venha a adquirir os certificados de recebíveis
imobiliários emitidos pela companhia securitizadora. Este mecanismo é denominado de regime fiduciário.
O regime fiduciário é instituído mediante declaração unilateral da companhia securitizadora no contexto
do termo de securitização de créditos imobiliários e submeter-se-á, entre outras, às seguintes condições:
(i) a constituição do regime fiduciário sobre os créditos que lastreiem a emissão; (ii) a constituição de
patrimônio separado, pelo termo de securitização, integrado pela totalidade dos créditos submetidos ao
regime fiduciário que lastreiem a emissão; (iii) a afetação dos créditos como lastro da emissão da
respectiva série de títulos; (iv) a nomeação do agente fiduciário, com a definição de seus deveres,
responsabilidades e remuneração, bem como as hipóteses, condições e forma de sua destituição ou
substituição e as demais condições de sua atuação. O principal objetivo do regime fiduciário é fazer que
os créditos que sejam alvo desse regime não se confundam com o patrimônio comum da companhia
securitizadora, de modo que os patrimônios separados só respondam pelas obrigações inerentes aos títulos
a ele afetados e que a insolvência da companhia securitizadora não afete os patrimônios separados que
tenham sido constituídos.
Instituído o regime fiduciário, caberá à companhia securitizadora administrar cada patrimônio separado,
manter registros contábeis independentes em relação a cada um deles. Não obstante, a companhia
securitizadora responderá com seu patrimônio pelos prejuízos que causar por descumprimento de
disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da
finalidade do patrimônio separado.
11.8. MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 2.158-35
Embora a Medida Provisória nº 2.158-35 tenha trazido benefícios concretos com relação à tributação dos
certificados de recebíveis imobiliários, seu artigo 76 acabou por limitar os efeitos do regime fiduciário
que pode ser instituído por companhias securitizadoras, ao determinar que “as normas que estabeleçam a
afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem
efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às
garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”.
Assim, os créditos imobiliários e os recursos deles decorrentes que sejam objeto de patrimônio separado,
poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da companhia securitizadora e,
em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao
mesmo grupo econômico da securitizadora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e
subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos.
Sendo certo que nos casos de descaracterização do Patrimônio Separado para fins de pagamento de
débitos fiscais, previdenciários ou trabalhistas da Emissora ou qualquer empresa do seu grupo econômico,
a Emissora deverá reembolsar todo o valor retirado no limite do Patrimônio Separado.
11.9. TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS
A emissão dos certificados de recebíveis imobiliários é realizada por meio de termo de securitização de
créditos, que vincula os respectivos créditos imobiliários à série de títulos emitidos pela securitizadora.
O termo de securitização é firmado pela securitizadora e o agente fiduciário, e deverá conter todas as
características dos créditos, incluindo a identificação do devedor, o valor nominal do certificado de
recebíveis imobiliários, o imóvel a que os créditos estejam vinculados, espécie de garantia, se for o
caso, dentre outras.
Para os créditos imobiliários que sejam objetos de regime fiduciário, o termo de securitização será
averbado nos Cartórios de Registro de Imóveis em que estejam matriculados os respectivos imóveis.
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No caso de emissão de certificados de recebíveis imobiliários objeto de regime fiduciário e lastreados em
créditos representados por cédulas de crédito imobiliário, o termo de securitização será registrado na
instituição custodiante, mencionando o patrimônio separado a que estão afetados.
11.10.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

APLICÁVEL

ÀS

SECURITIZADORAS

DE

As companhias securitizadoras estão sujeitas à tributação pelo IRPJ (alíquota básica de 15%, mais
adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder a R$240.000,00 no ano) e pela CSLL (alíquota de
9%), com base no lucro real, nos termos do artigo 14, inciso VII, da Lei nº 9.718/98, bem como pelo PIS
(à alíquota de 0,65%) e pela COFINS (alíquota de 4%), com base no regime cumulativo dessas
contribuições, nos termos da Lei nº 9.718/98, artigo 3º, parágrafos 5º a 9º, da Lei nº 10.833/03, artigo 10,
inciso I, da Lei nº 10.637/02, artigo 8º, inciso I, e da Lei nº 10.684/03, artigo 18.
Pelo disposto no artigo 3º, parágrafos 8º da Lei nº 9.718/98, com redação dada pelo artigo 2º da Medida
Provisória nº 2.158-35, as companhias securitizadoras de créditos imobiliários, nos termos da Lei nº
9.514/97, podem deduzir as despesas da captação da base de cálculo do PIS e da COFINS. Assim, as
securitizadoras apuram as citadas contribuições de forma semelhante às instituições financeiras, ou seja,
pelo conceito de spread.
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12. INFORMAÇÕES RELATIVAS À EMISSORA
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12.1. SUMÁRIO DA EMISSORA
Este sumário é apenas um resumo das informações da Emissora e não contém todas as informações
que o Investidor deve considerar antes de investir nos CRI. As informações completas sobre a
Emissora estão no seu Formulário de Referência, nos termos da Instrução CVM 480, incorporado
por referência a este Prospecto e disponível no site www.cvm.com.br. Leia-o antes de aceitar a
Oferta.
Asseguramos que as informações contidas nesta seção são compatíveis com as apresentadas no
Formulário de Referência da Securitizadora. Conforme a faculdade descrita no item 5.1, Anexo III da
Instrução CVM nº 400/03, para a consulta ao Formulário de Referência, acesse www.cvm.gov.br (neste
website, acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Informações sobre Companhias”, clicar em
“Informações periódicas eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre
outros)”, buscar por “RB Capital Companhia de Securitização”, e selecionar “DFP”, “ITR”, “Fatos
Relevantes”, “Comunicados ao Mercado”, entre outros, conforme o caso).
12.2. BREVE HISTÓRICO
A Emissora foi constituída em setembro de 1998 sob a denominação FINPAC Securitizadora S.A., cujo
objeto social era: (i) a aquisição e securitização de recebíveis imobiliários, bem como a emissão e
colocação, no mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou qualquer outro título de
crédito que seja compatível com as suas atividades, nos termos da Lei 9.514 e outras disposições legais
aplicáveis; e (ii) a realização de negócios e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas
atividades de securitização e emissão de títulos lastreados em créditos imobiliários. Em agosto de 1999, a
CVM deferiu o registro da Emissora como companhia aberta.
Em novembro de 2000, a Emissora passou a ser denominada SUPERA Securitizadora S.A. Em abril de
2001, a Emissora passou a ser denominada Rio Bravo Securitizadora S.A. Em maio de 2008, a Emissora
passou a ser denominada RB Capital Securitizadora Residencial S.A. Finalmente , em junho de 2012, a
Emissora passou a ser denominada RB Capital Companhia de Securitização, operando sob esta mesma
razão social até hoje.
Em março de 2004, a Emissora obteve autorização para negociar seus valores mobiliários no mercado de
balcão organizado da B3.
Com a entrada em vigor da Instrução CVM nº 480, em 2009, a Emissora, por ter ações listadas em bolsa
de valores, foi classificada como emissora de categoria A. Em 2011, após concluir o procedimento de
“deslistagem” das suas ações na B3, a Emissora deixou de ser registrada na categoria A, e passou a ser
listada na categoria B, conforme Ofício/CVM/SEP/GEA-1/nº 146/2011, de 01 de abril de 2011.
Até 30 de junho de 2011, a Emissora manteve-se sob o controle direto da RB Capital Securitizadora S.A.,
outra empresa securitizadora do Grupo RB Capital, com foco específico em operações com lastro em
recebíveis imobiliários comerciais. Com o objetivo de facilitar e garantir uma maior independência
operacional entre as duas companhias de securitização imobiliária do Grupo, nessa data foi decidido pela
administração do Grupo que ambas ficassem sob o controle de um mesmo veículo de investimento, o RB
Capital Real Estate I FIP. Assim, a partir dessa data a Emissora deixou de ser uma subsidiária integral da
RB Capital Securitizadora S.A.
Em 31 de outubro de 2013, visando aumentar a eficiência operacional do Grupo RB Capital, foram
amortizadas cotas do RB Capital Real Estate I FIP, sendo o produto desta amortização pago à única
cotista RB Capital Holding S.A. com a transferência de ações de determinadas sociedades investidas do
RB Capital Real Estate I FIP. Neste contexto, o RB Capital Real Estate I FIP transferiu a totalidade das
ações que detinha no capital social da Companhia para a RB Capital Holding S.A., que, por sua vez,
passou a ser a única acionista direta de tal companhia. Em 08 de janeiro de 2014, a RB Capital Holding
S.A. transferiu à RB Capital Serviços de Crédito Ltda. 1 (uma) ação de emissão de tal companhia,
reconstituindo, nesta data, a pluralidade de sócios de tal companhia. Em 14 de dezembro de 2016, em
razão da operação societária envolvendo os acionistas da RB Capital Holding S.A. e o Grupo Orix, as
ações de emissão da Emissora, de titularidade da RB Capital Holding S.A. foram transferidas em sua

140

integralidade para a empresa RB Capital Empreendimentos S.A, que por sua vez é controlada pelo Grupo
Orix (http://www.orix.com).
No segmento de securitização de créditos imobiliários em geral, a Emissora e a RB Capital Securitizadora
S.A. possuem uma participação expressiva no mercado brasileiro. Vale notar que o Grupo RB Capital
figurou como maior emissor de CRI em 2012, 4º colocado em 2013 e 2º colocado em 2014, passando a
ser o maior grupo emissor também em termos acumulados, conforme dados do Anuário Securitização e
Financiamento Imobiliário 2015, publicado pela Uqbar Empresa de Conhecimento Financeiro. Em 2015,
a companhia foi líder no ranking Uqbar de montante de emissões de CRI. Em 2016, a companhia foi líder
no ranking Uqbar de número de emissões de CRI.
Em 27 de maio de 2015, visando atuar no segmento de securitização de direitos creditórios do
agronegócio, a Companhia atualizou seu objeto social, para inclusão das atividades relacionadas à
aquisição, gestão e securitização de créditos do agronegócio.
No segmento de securitização de créditos imobiliários em geral, a Securitizadora figura como o segundo
maior grupo emissor em termos acumulados, conforme dados do Anuário Securitização e Financiamento
Imobiliário 2017, publicado pela Uqbar Empresa de Conhecimento Financeiro, tendo realizado emissões
que, conjuntamente, representam um valor nominal de emissão de R$ 20,6 bilhões (19.1% do total
emitido por securitizadoras imobiliárias desde 1999).
A Securitizadora obtém receitas substancialmente da aquisição de lastros imobiliários ou direitos do
agronegócio e posterior emissão de certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio, bem como
a prestação de serviços relacionados.
A Securitizadora contrata prestadores de serviço no âmbito da emissão de certificados de recebíveis
imobiliários e do agronegócio. O relacionamento da Securitizadora com os fornecedores e com os clientes
é regido pelos documentos das respectivas emissões de certificados de recebíveis imobiliários e do
agronegócio.
12.3.
NEGÓCIOS, PROCESSOS PRODUTIVOS, PRODUTOS E MERCADO DE ATUAÇÃO
DA EMISSORA, BEM COMO SERVIÇOS OFERECIDOS
Para maiores informações sobre negócios, processos produtivos, produtos e mercados de atuação da
Securitizadora e serviços fornecidos, vide item 7 do Formulário de Referência da Emissora e incorporado
por referência a este Prospecto.
12.4. DEPENDÊNCIA DO MERCADO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL
A Securitizadora atualmente possui seus negócios concentrados no mercado nacional, pois não possui
títulos emitidos no exterior, tendo, neste sentido, uma relação de dependência com o mercado nacional.
Para maiores informações sobre a relação de dependência dos mercados nacionais e/ou estrangeiros vide
itens 18.6 e 18.7 do Formulário de Referência da Securitizadora e incorporado por referência a este
Prospecto.
12.5.
FATORES MACROECONÔMICOS QUE EXERCEM INFLUÊNCIA SOBRE OS
NEGÓCIOS DA EMISSORA
Eventos adversos no ambiente macroeconômico nacional e internacional podem ter efeitos negativos
sobre o mercado de securitização brasileiro. Em decorrência de problemas econômicos nos cenários
nacional e internacional, investidores podem se tornar mais cautelosos e prudentes ao examinar seus
investimentos, naturalmente causando uma retração de investimentos. 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, de forma que o mercado de
securitização brasileiro acaba lesado.
12.6.
ADMINISTRAÇÃO DA EMISSORA, BEM COMO OS CRITÉRIOS
PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS SEUS ADMINISTRADORES
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Para maiores informações relativas à administração da Securitizadora, vide item 12 do Formulário de
Referência da Securitização e incorporado por referência a este Prospecto.
12.7. HISTÓRICO DE OPERAÇÕES
Em 30 de junho de 2017, a Securitizadora possuía 81 (oitenta e uma) ofertas públicas de valores
mobiliários ainda em circulação, com saldo devedor no valor total de R$ 13.024.087.599,84 (treze
bilhões, vinte e quatro milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro
centavos).
Em 30 de junho de 2017, 80 (oitenta) operações ativas da Securitizadora, ou seja, 98,8% (noventa e oito
inteiros e oito centésimos por cento), foram emitidas com instituição de regime fiduciário e com
constituição de patrimônio separado sobre os ativos que lastreiam suas emissões, sendo que 1 (uma)
operação ativa da Securitizadora, ou seja, 1,2% (um inteiro e dois centésimos por cento), foi emitida sem
a instituição de regime fiduciário e sem constituição de patrimônio separado sobre os ativos que lastreiam
suas emissões.
Em 30 de junho de 2017, 1 (uma) emissão da Securitizadora conta com coobrigação da Securitzadora.
12.8. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
O capital social da Securitizadora é de R$12.482.912,05 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil,
novecentos e doze reais e cinco centavos), divididos em 5.996.865 (cinco milhões, novecentos e noventa
e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco) ações ordinárias.
12.9.
ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA
EMISSORA
A RB Capital Empreendimentos S.A. detém 5.996.864 (cinco milhões, novecentos e noventa e seis mil
oitocentos e sessenta e quatro) ações ordinárias, representativas de aproximadamente 99,99% (noventa e
nove inteiros e noventa e nove por cento) do capital social da Securitizadora.
Para maiores informações relativas ao capital social e principais acionistas da Securitizadora vide item 15
e 17 do Formulário de Referência da Securitizadora e incorporado por referência a este Prospecto.
12.10.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da Securitizadora é R$ 16.404.802,70 (dezesseis milhões, quatrocentos e quatro
mil, oitocentos e dois reais e setenta centavos), em 30 de junho de 2017.
12.11.
PRODUTOS
DESENVOLVIMENTO

EM

DESENVOLVIMENTO

E/OU

SERVIÇOS

EM

Para maiores informações relativas à descrição dos produtos e/ou serviços em desenvolvimento vide item
10.8 do Formulário de Referência da Emissora, incorporado por referência a este Prospecto.
12.12.

RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES E CLIENTES

Relacionamento com Fornecedores
Durante o processo de originação, estruturação, distribuição e monitoramento de suas operações de
securitização, a Securitizadora contrata fornecedores especializados em vários serviços. Os fornecedores
contratados são basicamente: assessores legais, agentes fiduciários, escrituradores, bancos liquidantes,
custodiantes de títulos, empresas terceirizadas de monitoramento e cobrança de pagamentos,
distribuidores de títulos e valores mobiliários autorizados pela CVM a comercializar os títulos de emissão
da Securitizadora, agências de rating, empresa de contabilidade e de tecnologia, auditoria, entre outros.
Relacionamento com Clientes
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A Securitizadora tem como clientes empresas dos mais diversos setores da economia, detentores de
recebíveis de origem imobiliária e do agronegócio, os quais podem ser objeto de securitização.
Adicionalmente, a Securitizadora também possui como clientes instituições financeira atuantes como
estruturadoras e distribuidoras no mercado de capitais, que a contratam para prestação de serviço de
estruturação e gestão fiduciária de valores mobiliários, em operações estruturadas sob sua coordenação.
12.13.
EFEITOS DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NO NEGÓCIO DA EMISSORA E
REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DAS ATIVIDADES, SE HOUVER
O Governo Federal regularmente implementa alterações nas políticas fiscais e monetárias, que afetam os
participantes do setor de securitização, os investidores de CRI, a Emissora e seus clientes.
12.14.

PATENTES MARCAS E LICENÇAS

A Emissora não detém quaisquer patentes ou licenças e está em processo de registro de marca.
12.15.

CONTRATOS RELEVANTES CELEBRADOS PELA EMISSORA

Não há contratos relevantes celebrados pela Emissora. Para maiores informações sobre os contratos
celebrados pela Emissora vide item 8.3 do Formulário de Referência da Emissora e incorporado por
referência a este Prospecto.
12.16.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS E POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

A Securitizadora não possui funcionários e não possui política de recursos humanos. Para maiores
informações sobre o número de funcionários a política de recursos humanos vide o item 14 do Formulário
de Referência da Emissora e incorporado por referência a este Prospecto.
12.17.

PRINCIPAIS CONCORRENTES NOS MERCADOS DE ATUAÇÃO DA EMISSORA

A Securitizadora possui como principais concorrentes no mercado de créditos imobiliários e do
agronegócio outras companhias securitizadoras, dentre as principais: Cibrasec Companhia Brasileira de
Securitizacao, Ápice Securitizadora S.A, Gaia Securitizadora S.A. e Brazilian Securities Companhia de
Securitização.
12.18.

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO

Os principais Fatores de Risco relativos à Emissora estão descritos no item “10.3. Fatores de Risco
Relacionados à Emissora” deste Prospecto.
12.19.

NEGÓCIOS COM PARTES RELACIONADAS

Para maiores informações sobre os negócios com partes relacionadas vide item 16 do Formulário de
Referência e incorporado por referência a este Prospecto.
12.20.
INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, DAS
INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS PENDÊNCIAS JUDICIAIS E TRABALHISTAS DA
EMISSORA
A descrição dos processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a
Emissora ou suas controladas sejam parte, e considerados relevantes para os negócios da Emissora ou de
suas controladas, constam no item 4.3. do Formulário de Referência da Emissora.
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12.21.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMISSORA

Identificação da Emissora

RB Capital Companhia de Securitização, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 02.773.542/0001-22, com
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o
NIRE nº 35.300.157.648.

Sede

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 11º andar,
Itaim Bibi, CEP 04.538-132, cidade de São Paulo,
estado de São Paulo.

Registro na CVM

Registro de companhia aberta perante a CVM,
concedido em 2 de agosto de 1999, sob o nº 01840-6.

Diretoria de Relações com
Investidores

A Diretoria de Relações com Investidores da
Emissora está localizada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima,
nº 4440, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132. O
responsável por esta Diretoria é o Sra. Flávia
Palacios Mendonça Bailune. O telefone da diretoria
de relação com investidores da Emissora é (11)
3127-2700 e o fac-símile é (11) 3127-2706 e o
endereço de correio eletrônico ri@rbcapital.com.

Empresa de Auditoria

Grant Thornton Auditores Independentes, inscrita
no CPNJ/MF sob o nº 10.830.108/0001-65.

Jornais de divulgação de informações

As informações da Securitizadora são divulgadas no
DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços e no
Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Site

http:// www.rbcapitalsecuritizadora.com
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13. INFORMAÇÕES RELATIVAS À CEDENTE E ÀS DEVEDORAS
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As informações contidas nesta Seção foram obtidas e compiladas de fontes públicas (relatórios anuais,
websites da Localiza e da CVM, jornais, entre outros) consideradas seguras pela Emissora e pelos
Coordenadores.
Adicionalmente, a Localiza assegura que as informações contidas nesta seção são compatíveis com as
apresentadas no Formulário de Referência da Localiza.
13.1.

INFORMAÇÕES RELATIVAS À CEDENTE

A Cedente é subsidiária integral da Localiza, tendo como objeto social (i) a administração e participação
como quotista ou acionista em outras sociedades; (ii) compra e venda de imóveis próprios; (iii) aluguel de
imóveis próprios; e (iv) estacionamento de veículos.
Tendo em vista o forte crescimento econômico do Brasil cumulado com o auge do setor imobiliário,
caracterizado pela escassez de oferta, ocorridos nos anos de 2004 a 2008, a Localiza passou a ocupar 6
prédios distintos na cidade de Belo Horizonte, tornando um dos seus principais desafios, encontrar um
imóvel na referida cidade que comportasse todo o efetivo da matriz, visando melhorar a integração e
produtividade, com acesso ao transporte público e estacionamento.
Em 2010, considerando a quantidade de agências e lojas espalhadas pelo Brasil, associada ao aumento do
custo de locação de imóveis adequados para sediar tais lojas e agências, a Localiza adotou como
estratégia adquirir tais imóveis.
Em razão do exposto acima, em 2012 a Cedente foi constituída, com um capital social de
R$15.922.085,22 (quinze milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitenta e cinco reais e vinte e dois
centavos), aumentado para R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões) em dezembro de 2013 e para
R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) em agosto de 2017, com a finalidade de
centralizar os investimentos imobiliários, garantindo a sustentabilidade necessária, e a construção da sede
da Localiza, com o objetivo de reunir os seus colaboradores em um único estabelecimento.
As obras da nova sede foram inciadas em setembro de 2013 e concluídas em junho de 2017.
É a primeira vez que a Cedente participa de operação de securitização.
A Cedente identifica como principais concorrentes os seguintes grupos: “Movida”, “Unidas” e
“Locamerica”.
13.2.

INFORMAÇÕES RELATIVAS À LOCALIZA FLEET

A Localiza Fleet, subsidiária integral da Localiza, tem como objeto social o aluguel e/ou administração de
frotas de carros.
Foi constituída nos anos 90, com o objetivo de desenvolver e operar o negócio de gestão de frotas,
responsável pela Divisão de Gestão de Frotas. A Divisão de Gestão de Frotas, é responsável pela gestão
de frotas para pessoas jurídicas por períodos de longo prazo, geralmente de 24 a 36 meses. Os carros são
adquiridos após assinatura dos contratos de acordo com a necessidade de cada cliente. A Divisão de
Gestão de Frotas desativa os seus carros ao término do contrato. Os carros desativados são vendidos em
média com 32 meses de uso diretamente ao consumidor final por meio de uma rede própria de pontos
para venda e para revendedores.
A Localiza Fleet identifica como principais concorrentes os seguintes grupos: “Movida”, “Unidas”,
“Locamerica”, “Arval” e “ALD”.
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13.3.

INFORMAÇÕES RELATIVAS À LOCALIZA

Constituída no Brasil em 28 de setembro de 1973, sob a forma de sociedade limitada, por Salim Mattar,
Eugênio Mattar, Antônio Cláudio Resende e Flávio Resende, com prazo indeterminado, a Localiza
iniciou suas atividades em uma pequena agência no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, com
seis fuscas usados e financiados.
No final da década de 70, a Localiza começou sua expansão, abrindo sua primeira filial em Vitória, no
Estado do Espírito Santo, Brasil. Pouco tempo depois, estava presente no Rio de Janeiro, Salvador, São
Luis e Fortaleza. Ao contrário da concorrência, que optava por concentrar suas atividades nas regiões sul
e sudeste do País, a Localiza decidiu expandir-se inicialmente pelo Nordeste. Em menos de três anos,
estava presente na maioria das capitais da região e, logo depois, entrou no Estado de São Paulo. A
Localiza assumiu a liderança no mercado de aluguel de carros no Brasil, em número de agências, em
1981.
Com o objetivo de expandir sua rede, a Localiza iniciou suas atividades de franchising no Brasil na
década de 80, através de sua subsidiária integral Localiza Franchising Brasil S.A., antiga Localiza System
Ltda. (“Franchising Brasil”), com o licenciamento das seis primeiras franqueadas. No início dos anos 90,
a Localiza iniciou atividades de franquia no exterior, através da subsidiária Localiza Franchising
International S.A., sendo a primeira agência na Argentina.
Ainda no começo dos anos 90, com o propósito de renovar a frota da Divisão de Aluguel de Carros e da
Divisão de Gestão de Frotas, a Localiza iniciou a venda dos carros desativados diretamente aos
consumidores.
Em 1997, buscando melhorar seu potencial de acesso aos mercados de capitais internacionais, o DLJ
Merchant Banking, gestor de fundos de investimentos estrangeiros, capitalizou a empresa e passou a deter
33,33% do capital da Localiza. Ainda nesse ano, a Localiza acessou o mercado de capitais internacional
por meio da emissão de Senior Notes, registradas na Security and Exchange Commission (SEC) com
prazo de oito anos. Com o objetivo de operar o negócio de gestão de frotas, nesse mesmo ano, a Localiza
constituiu sua subsidiária Localiza Fleet (inicialmente denominada Total Fleet S.A.), responsável pela
Divisão de Gestão de Frotas.
Em 1999 foi criada a Localiza Serviços Prime S.A., sociedade anônima de capital fechado que conduz
principalmente a intermediação na venda dos carros desativados previamente utilizados pela Localiza e
Localiza Fleet S.A..
Em 6 de maio de 2005, foi deferido junto à CVM o registro de companhia aberta à Localiza, sendo
autorizada a negociação pública de valores mobiliários de sua emissão. A Localiza abriu seu capital
através de oferta pública de ações ordinárias quando o sócio DLJ vendeu a totalidade de sua participação
na Localiza. A negociação das ações iniciou-se em 23 de maio de 2005, sendo ofertadas 21.477.500 ações
ordinárias, representativas de aproximadamente 34,40% do capital social.
Em 20 de abril de 2006, a Localiza concluiu uma distribuição primária de 3.825.000 ações, captando
recursos de R$156,8 milhões. Nesta mesma oferta pública, foi realizada uma distribuição secundária de
5.785.714 ações de titularidade dos acionistas fundadores.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de abril de 2007, foi aprovado o desdobramento das
ações representativas do capital social da Localiza à razão de duas novas ações para cada uma existente.
O capital social passou a ser dividido em 201.708.000 ações ordinárias nominativas.
As ações da Localiza (RENT3) fazem parte da carteira teórica do Índice Bovespa (Ibovespa) e do IBrx50.
A entrada da Localiza no principal índice da bolsa brasileira contribui para o aumento da visibilidade e da
liquidez da RENT3 e mostra a confiança e o reconhecimento que a Localiza adquiriu junto aos
investidores nacionais e internacionais. Em 15 de dezembro de 2011, o Conselho de Administração
aprovou o lançamento do Programa de American Depositary Receipt (“ADR”) – Nível I da Localiza, sem
emissão de novas ações, na proporção de uma ADR por ação. Em 31 de março de 2017, a Localiza
possuía 7.014.518 ADRs emitidas, negociadas no mercado de balcão – OTCQX sob o código LZRFY.

149

Em 2009 foi criada a subsidiária integral Car Assistance Serviços e Administração de Sinistros S.A., cuja
atividade é a regulação dos sinistros ocorridos com os carros da frota da Localiza e controle de recebíveis
junto à Seguradora terceirizada e contratada pela Localiza.
Em 2011, a Localiza foi avaliada como “Investment Grade” pela Moody´s e Fitch Ratings e, da mesma
forma, em 2012, pela Standard & Poor´s.
Em 2012, a Localiza iniciou a construção de sua nova sede administrativa e constituiu a Cedente como
sua subsidiária integral, cujo objeto social é a administração e participação como quotista ou acionista em
outras sociedades, compra, venda e aluguel de imóveis próprios.
Em 26 de outubro de 2012, a TF Assistance Serviços de Administração de Sinistros S.A. foi vendida
integralmente pela Localiza Fleet para a Franchising Brasil. Em 26 de julho de 2013, a razão social da
empresa TF Assistance Serviços de Administração de Sinistros S.A. foi alterada para FR Assistance
Serviços de Administração de Sinistros S.A.. Essa empresa encontra-se em fase pré-operacional e não
produz nenhum efeito no quadro societário da Localiza, visto que é uma subsidiária integral.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2013, foi aprovado aumento de capital
social da Localiza no montante de R$375,0 milhões, passando o capital social de R$601,7 milhões para
R$976,7 milhões, com a emissão de 10.085.400 novas ações ordinárias, equivalentes a 5% do capital
social da Localiza, sem valor nominal, que foram distribuídas aos acionistas gratuitamente a título de
bonificação, nos termos do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, na proporção de 1 nova ação para cada lote de
20 ações. Com este aumento, o total de ações da Localiza passou de 201.708.000 para 211.793.400. O
aumento de capital social ocorreu mediante a incorporação de parte do saldo das reservas de lucros,
especificamente da Reserva Estatutária denominada “Reserva para Investimento”.
Em Assembleia Geral Extraordinária de 24 de outubro de 2013, foi aprovada integralização de capital na
Localiza Serviços Prime S.A. no montante de R$100,0 milhões. Com essa integralização, o capital social
da Prime passou a ser de R$114,6 milhões em 31 de dezembro de 2013. Essa operação não produziu
nenhum efeito no quadro societário da Localiza, visto que é uma subsidiária integral.
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2015 e Reunião da Diretoria
realizada em 14 de dezembro de 2015, foram aprovadas as integralizações de capital na Localiza
Franchising International S.R.L. pela Localiza, com recebíveis, nos montantes de R$109 mil e R$230 mil,
respectivamente. Com estas integralizações de capital, o percentual de participação da Localiza e da
Localiza Fleet na Localiza Franchising International S.R.L. passou para 98% e 2%, respectivamente.
Em Assembleia Geral Extraordinária da Localiza Fleet realizada em 28 de dezembro de 2015, foi
aprovada a redução de capital no montante de R$120,0 milhões, que passou de R$520,0 milhões para
R$400,0 milhões. Tal redução se justificou pelo fato de atender às diretrizes estratégicas da Localiza de
buscar o equilíbrio entre o capital próprio e o capital de terceiros aplicado em suas operações.
Em 05 de dezembro de 2016, a Localiza e sua subsidiária Localiza Fleet celebraram, com Hertz Corp. e
algumas de suas subsidiárias, um Contrato de Compra e Venda, pelo qual a Localiza Fleet assumirá as
operações brasileiras da Hertz Corp. por meio da compra de 99,99% das quotas da Hertz Brasil e a
Localiza comprará o 0,01% restantes das quotas.
A operação foi aprovada pelo CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sem restrições,
em 13 de julho de 2017.
Em 31 de dezembro de 2016, a Plataforma Localiza (incluindo os franqueados no Brasil e exterior) era
composta de 561 agências de aluguel de carros, sendo: (i) 491 agências em 360 cidades do Brasil, das
quais 333 agências são operadas pela Localiza e as restantes por empresas franqueadas, e (ii) 70 agências
em 41 cidades de 6 países da América do Sul, todas operadas por empresas franqueadas.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de abril de 2017, foi aprovado aumento de capital
social da Localiza no montante de R$523,3 milhões, passando o capital social de R$976,7 milhões para
R$1.500,0 milhões, com a emissão de 10.589.670 novas ações ordinárias escriturais, equivalentes a 5%
do capital social da Localiza, sem valor nominal, que foram distribuídas aos acionistas gratuitamente a
título de bonificação e beneficiarão os acionistas proporcionalmente à participação acionária em 2 de
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maio de 2017, nos termos do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, na proporção de 1 (uma) nova ação para cada
lote de 20 (vinte) ações. Com este aumento, o total de ações da Localiza passou de 211.793.400 para
222.383.070. O aumento de capital social ocorreu mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva
Estatutária da Localiza, denominada “Reserva para Investimento”.
A seguir é apresentada a evolução da quantidade de agências da Plataforma Localiza desde a abertura do
capital:

Ano
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Próprias
Brasil
117
145
178
199
214
234
247
272
286
304
320
333

Quantidade de agências
Franqueadas
Franqueadas
Brasil
América do Sul
137
56
134
48
134
69
147
76
167
71
181
61
202
47
202
50
193
63
172
64
174
70
158
70

Total
310
327
381
422
452
476
496
524
542
540
564
561

Nos exercícios sociais de 2016, 2015 e 2014, nenhuma decisão política afetou a Localiza, direta ou
indiretamente.
Em 30 de junho de 2017, o valor de mercado da Localiza correspondia ao montante aproximado de US$ 3
bilhões, sendo o volume médio negociado o montante aproximado de US$ 17,4 milhões por dia.
O capital social da Localiza é de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), dividido
em em 222.383.070 (duzentos e vinte e dois milhões, trezentos e oitenta e três mil e setenta) ações
ordinárias todas nominativas e sem valor nominal. Para maiores informações sobre o capital social da
Localiza, vide item 17.1 do Formulário de Referência da Localiza, incorporado por referência a este
Prospecto.
Em resumo, a Localiza e suas subsidiárias exercem como principais atividades as descritas a seguir:
Aluguel de Carros: a Localiza realiza o aluguel de carros em agências localizadas em aeroportos e fora
destes. Os aluguéis são contratados por pessoas jurídicas e por pessoas físicas, e em alguns casos por meio
de canais de distribuição. Como resultado da necessidade de renovação da frota, a Localiza vende os carros
depois de 12 a 18 meses de uso. Para reduzir os custos de intermediação na venda dos carros desativados,
metade dos carros tem sido vendida diretamente a consumidores finais. Dessa forma, a Localiza maximiza o
valor de recuperação desses ativos, reduzindo a depreciação dos carros e o investimento líquido para
renovação da frota, uma vez que a despesa de vendas da rede própria de lojas é inferior ao desconto
requerido pelos revendedores. Em 30 de setembro de 2017, a Plataforma Localiza era composta de 171.876
carros. Na mesma data, a Divisão de Aluguel de Carros da Localiza contava com os serviços de 4.294
colaboradores.
Gestão de Frotas: a Divisão de Gestão de Frotas, por meio da sua subsidiária integral Localiza Fleet, é
responsável pela gestão de frotas para pessoas jurídicas por períodos de longo prazo, geralmente de 24 a
36 meses. Os carros são adquiridos após assinatura dos contratos de acordo com a necessidade de cada
cliente. A Divisão de Gestão de Frotas desativa os seus carros ao término do contrato. Os carros
desativados são vendidos em média com 32 meses de uso diretamente ao consumidor final por meio de
uma rede própria de pontos para venda e para revendedores. Em 30 de setembro de 2017, a Divisão de
Gestão de Frotas possuia 44.655 carros e contava com os serviços de 259 colaboradores.
Franchising: a Divisão de Franchising é responsável pela concessão e administração de franquias em
mercados geograficamente definidos, incluindo a transferência do conhecimento necessário à
operacionalização do negócio e o direito de uso da marca Localiza. O negócio de franchising no Brasil é
administrado pela subsidiária integral Franchising Brasil e, no exterior, pela própria Localiza. Em 30 de
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setembro de 2017, a Divisão de Franchising era composta de 13.514 carros, 136 agências no Brasil e 70
agências no exterior, e contava com os serviços de 36 colaboradores.
O poder de barganha e redução de custos decorre da sinergia existente entre as divisões da Localiza, do
cross selling entre as áreas de operações, que contam com os serviços de 514 colaboradores e overhead,
com 463 colaboradores.
Para maiores informações relativas aos negócios extraordinários realizados pela Localiza, vide as
principais operações societárias realizada pela nos últimos 3 exercícios, descritas no item 15.7 do
Formulário de Referência da Localiza, incorporado por referência a este Prospecto.
Em relação aos negócios celebrados com partes relacionadas e demais valores mobiliários emitidos pela
Localiza e suas subsidiárias no Brasil, vide itens 16.2 e 18.5 do Formulário de Referência da Localiza,
incorporado por referência a este Prospecto.
A Companhia: principais acontecimentos

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

Fontes: Apresentação Institucional Localiza
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http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&
IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
A Companhia: Divisões da plataforma de negócios

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

Fontes: Apresentação Institucional Localiza
http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&
IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
Para obter maiores informações sobre a posição acionária e estrutura organizacional da Localiza, vide
itens 15.1, 15.2 e 15.3 do Formulário de Referência da Localiza, incorporado por referência a este
Prospecto.
Adicionalmente, a descrição da estrutura administrativa da Localiza, a composição e experiência
profissional dos membros da Diretoria e Conselho de Administração e suas respectivas remunerações,
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encontram-se divulgadas nos itens 12.1, 12.6 e 13.2, do Formulário de Referência da Localiza,
incorporado por referência a este Prospecto.

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

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

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

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

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

Receita Líquida por Aluguel de Carros
http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&
IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
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Fontes: Apresentação Institucional Localiza
http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&
IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==

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

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

160

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

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

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

Fontes: ABLA e Apresentação Institucional Localiza
http://localiza.riweb.com.br/ShowApresentacao.aspx?IdApresentacao=f6MaTMEpNiXZzafM3+aTIg==&
IdCanal=NnLU5t2HMrr4pLSjmoM0xA==
Para maiores informações relativas ao nível de endividamento da Localiza, vide item 3.7 do Formulário
de Referência da Localiza, incorporado por referência a este Prospecto.
Características do processo de produção
A plataforma integrada da Localiza inclui os segmentos operacionais de Aluguel de Carros, Gestão de
Frotas e Franchising de suas agências de aluguel de carros, conforme descritos acima, sendo que os dois
primeiros incluem locais de vendas para desativação dos carros. Tais segmentos, representados por
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“Divisões”, estão integrados com as áreas da administração responsáveis pela captação de recursos
financeiros e aquisição e distribuição de carros, o que permite a perenização da Localiza e do seu negócio,
conforme ilustração abaixo:

O processo produtivo da Localiza é baseado na rentabilidade do capital empregado na aquisição dos
carros disponibilizados para aluguel e na gestão eficiente das suas atividades. Para que isso ocorra, a
Localiza emprega o capital de maneira efetiva, utilizando seu poder de barganha com as montadoras na
aquisição de carros e gestão de custos dos seus processos. Por fim, a Localiza desativa os carros por meio
de pontos de vendas próprios distribuídos por todo o país, com foco na alta qualidade e gestão do seu
valor residual, gerando mais capital para a retroalimentação do processo.
Aluguel de Carros
A Localiza obteve um grande reconhecimento de sua marca e fidelização dos clientes no Brasil em suas
operações de aluguel de carros ao oferecer, em âmbito nacional, carros novos e de alta qualidade bem
como eficiência no atendimento.


Tarifas

A Localiza possui uma política de preços que leva em consideração a depreciação efetiva de cada modelo
de carro, além dos custos financeiros, de manutenção, administração e atendimento, impostos, taxa de
utilização e a margem de lucro. Os franqueados seguem a mesma política.
As tarifas cobradas no aluguel dos veículos são bastante flexíveis e variam em razão de diversos fatores,
incluindo, por exemplo, época de contratação (alta e baixa estação), demanda da localidade, perfil do
cliente da região, período de locação, quilometragem utilizada, local de devolução do veículo e outros
itens adicionais2. A Localiza ajusta as tarifas buscando manter a competitividade e a elevada taxa de
utilização da sua frota e rentabilizar o capital investido.
No atual cenário macroeconômico, os investimentos em inteligência comercial com tarifas promocionais
contribuíram para estimular a demanda no segmento de lazer, o que compensou a queda no segmento
corporativo de viagem a negócio, que é mais sensível ao cenário econômico adverso. Os gráficos abaixo
apresentam, respectivamente, a evolução da tarifa média e da taxa de utilização do aluguel de carros nos
últimos três anos:

2

Além do veículo, alguns produtos auxiliares podem ser oferecidos, como cobertura securitária, cadeira de bebê ou bebê
conforto, assento de elevação, entre outros.
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Seguro

Por meio de uma seguradora, a Localiza oferece aos seus clientes a opção de contratação de dois tipos de
seguro para o período do aluguel: (i) seguro casco, contra danos causados ao carro; e (ii) seguro RCF-V,
referente a responsabilidade civil. Os valores referentes aos prêmios recebidos são repassados à
seguradora, que arca com o risco decorrente de eventuais sinistros.


Manutenção

A manutenção da frota do aluguel de carros é terceirizada, contando com uma rede de fornecedores
previamente credenciados e tecnicamente preparados em todo o território nacional.


Vendas, propaganda e promoções

As estratégias de vendas, propaganda e promoção da Localiza tem como objetivo fortalecer o
reconhecimento da marca “Localiza” no Brasil e nos demais países da América do Sul. A presença da
rede de agências nos principais aeroportos brasileiros e em outros aeroportos da América do Sul, além de
centros comerciais e locais de grande concentração de tráfego em regiões centrais das cidades, bem como
sua propaganda veiculada em mídia dirigida (física e online), tem contribuído para fortalecer o
reconhecimento de marca. A ênfase na cor, nos padrões de uniforme e agências fazem parte da estratégia
geral de marketing da Localiza.
A Localiza investe em publicidade e utiliza jornais e revistas de grande circulação nacional, redes sociais,
revistas de bordo e de segmentos específicos para atingir o seu público-alvo. Em mercados menores,
anuncia em rádio, televisão, outdoors, jornais e revistas, além de patrocinar eventos em todo o Brasil.
Os vendedores da Localiza atendem os clientes por uma ampla gama de canais por meio de lojas próprias
e franqueadas situadas em várias regiões do País, bem como contas corporativas, contratos corporativos,
empresas de turismo, locação pelo cliente final em balcões, por canais online (websites, aplicativos –
“app” – e agências de viagem online – “OTAs”) ou call centers.
O Programa Fidelidade Localiza possuía, em 31 de dezembro de 2016, cerca de 6,4 milhões de
participantes e propicia, desde sua criação, o estímulo para que os clientes mantenham-se fiéis à marca. O
Programa recompensa os clientes com benefícios exclusivos que proporcionam mais agilidade, conforto e
conveniência na experiência de locação e, como consequência, retém esses clientes e aumenta as vendas.
Além disso, o Programa reconhece os clientes mais assíduos, classificando-os como Clientes Verde, Gold
e Platinum e oferecendo vantagens e benefícios ainda mais exclusivos. Entre os anos 2000 e 2016, o
Programa distribuiu aproximadamente 1,8 milhões de diárias grátis aos seus participantes.
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Qualidade do atendimento e da frota e eficácia operacional

A Localiza acredita que a qualidade superior de seu atendimento e a sua eficácia operacional são fatores
de competitividade que contribuem para a fidelidade dos seus clientes.
Atualmente, as pesquisas de satisfação dos clientes na Divisão de Aluguel de Carros revelam um índice
de satisfação de 81,9%. Comprovando o foco na qualidade e satisfação de clientes, em 2015 e 2016, a
Localiza recebeu o Prêmio “Época Reclame Aqui: as melhores empresas para o consumidor”.
Os atendentes da Divisão de Aluguel de Carros são regularmente orientados com programas intensivos de
treinamento para manter os padrões de qualidade e eficiência e para efetuar um atendimento rápido,
padronizado, com eficiência e simpatia em todas as agências próprias e franqueadas. Adicionalmente, o
call center para reservas e assistência ao cliente opera ininterruptamente.


Venda dos carros desativados

Como consequência dos negócios de aluguel de carros e para permitir a renovação de sua frota, a
subsidiária integral Localiza Serviços Prime S.A. (“Localiza Prime”) intermedia a venda dos carros
desativados da Divisão de Aluguel de Carros ao término do período de utilização.
Em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, a idade média dos carros vendidos da Divisão de Aluguel de
Carros era aproximadamente 16,8 meses, 14,9 meses e 14,4 meses, respectivamente. A substituição dos
carros após o término do período de utilização por um valor residual relevante é uma característica
específica dos negócios de aluguel de carros, diferentemente de outras indústrias que normalmente
utilizam suas máquinas e equipamentos até se tornarem obsoletos ou com custo antieconômico de
recuperação.
A Localiza se considera pioneira na indústria de aluguel de carros no mercado brasileiro ao adotar, na
década de 90, o conceito de venda direta ao consumidor final dos carros desativados e acredita ter
desenvolvido uma reputação no mercado pela confiabilidade de sua marca e transparência com os
compradores. Baseada no índice de retorno dos clientes, a Localiza supõe que o mercado a considera uma
alternativa atraente e confiável para a compra dos carros desativados. De acordo com dados divulgados
pela Fenabrave em 2016, o mercado de carros usados no Brasil foi 5,0 vezes maior que o de carros novos.
Em 2016, 2015 e 2014, foram vendidos no Brasil aproximadamente 10,0 milhões, 9,9 milhões e 10,1
milhões de carros usados (veículos e comerciais leves), respectivamente. A venda dos carros desativados
da Divisão de Aluguel de Carros e da Divisão de Gestão de Frotas representou cerca de 0,7%, 0,6% e
0,7% deste mercado em 2016, 2015 e 2014, respectivamente.
A venda dos carros desativados pode ser feita à vista, com financiamento bancário ou com cartão de
crédito (pagamento de parte). A Localiza não financia a compra de seus carros e, portanto, não corre risco
de crédito. Entretanto, a Localiza Prime indica aos seus clientes os bancos para financiá-los e recebe
comissões por essas indicações.
Em 29 de setembro de 2006, a Localiza Prime celebrou Acordo de Cooperação com o Banco do Brasil
S.A.. Por meio desse acordo, a Localiza Prime concedeu ao Banco do Brasil direitos de prioridade nos
financiamentos dos carros desativados da frota da Localiza e suas controladas, assim como no
oferecimento de outros produtos relacionados. O acordo vigorou da data de sua assinatura até 28 de
fevereiro de 2017. Até a presente data, não foram celebrados novos acordos de cooperação, sendo que a
Localiza segue em negociação com determinadas instituições financeiras.
Gestão de Frotas
A Localiza acredita que há uma tendência crescente na gestão de frotas pelas empresas devido à
necessidade de maior foco no core business e à redução da base de ativos, o que representa uma
oportunidade para a expansão da Divisão de Gestão de Frotas. Nos países desenvolvidos, a gestão de
frotas é prática comum. Enquanto no Brasil, esta prática se iniciou em empresas de maior porte e, mais
recentemente, chegou às empresas de médio e até pequeno porte. A assistência prestada aos clientes é
coordenada por meio do call center próprio da Localiza Fleet, que indica prestadores de serviços mais
convenientes ao usuário do carro, serviços de guincho, etc., em todo território nacional. O aluguel de
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frotas é atrativo, pois gera para a Localiza uma receita de longo prazo, aumentando o ganho de escala e o
compartilhamento de sua estrutura administrativa.
 Tarifas
Os preços cobrados pela Localiza Fleet para gestão de frotas são negociados com cada cliente e, em geral,
levam em consideração o custo financeiro, a depreciação de cada modelo de carro e o tipo de uso, além
do tamanho e do perfil da frota. O gráfico abaixo apresenta a evolução da tarifa média da gestão de frotas
nos últimos três anos:



Seguros

Por meio de uma seguradora, a Localiza Fleet oferece aos seus clientes a opção de contratação de seguro
RCF-V, referente a responsabilidade civil, para o período do aluguel. Os valores referentes aos prêmios
recebidos são repassados à seguradora, que arca com o risco decorrente de eventuais sinistros.


Manutenção

A manutenção da frota da Localiza Fleet é terceirizada, contando com uma rede de fornecedores
previamente credenciados e tecnicamente preparados em todo o território nacional.


Vendas

A equipe de vendas atua de forma proativa, apresentando ao cliente estudo econômico financeiro com o
benefício que pode ser alcançado por meio da celebração de contratos de gestão de frotas com a Localiza
Fleet.
A Localiza Fleet customiza os contratos de gestão de frotas para atender às necessidades específicas de
cada cliente que, em geral, incluem: assessoria na escolha de carros, compra de carros, licenciamento,
distribuição da frota, administração de manutenção, administração de sinistros, carros substitutos,
desmobilização do carro e atendimento 24 horas aos usuários.
Os contratos de gestão de frotas podem ser rescindidos mediante aviso prévio de 30 dias e as multas
contratuais são de até 50% dos aluguéis a vencer. O aluguel pode incluir manutenção corretiva e
preventiva e carros substitutos quando os carros estiverem em manutenção por um valor fixo mensal ou
por reembolso dos gastos incorridos mais taxas de administração.
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O gráfico abaixo apresenta a evolução da taxa de utilização da gestão de frotas nos últimos três anos:



Venda dos carros desativados

Como consequência dos negócios de gestão de frotas, assim como na Divisão de Aluguel de Carros, e
para permitir a renovação de sua frota, a subsidiária integral Localiza Prime intermedia a venda dos carros
desativados da Divisão de Gestão de Frotas ao término do período de utilização.
Em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, a idade média dos carros vendidos da Divisão de Gestão de
Frotas era aproximadamente 31,4 meses, 33,4 meses e 35,1 meses, respectivamente.
Franchising
A franquia é concedida por meio de contrato sem renovação automática com cinco anos de duração, pelo
qual a Localiza concede aos seus franqueados o direito de uso da marca e o conhecimento necessário à
operacionalização do negócio. O contrato também inclui a exclusividade sobre determinadas áreas
geográficas, fora das quais o franqueado não pode atuar. Em geral, os franqueados podem rescindir os
contratos de franquia mediante aviso prévio de 90 dias. Após seu término, a Localiza pode celebrar um
novo contrato com o mesmo franqueado ou assumir suas operações, caso sejam viáveis economicamente.
Em todos os momentos, a Localiza possui o direito de preferência na aquisição da empresa, da agência e
das instalações correspondentes, pois os contratos de franquia possuem cláusula de exclusividade que não
permite aos franqueados venderem suas operações para terceiros ou concorrentes da Localiza.
Adicionalmente, existem cláusulas de confidencialidade e de não concorrência pelos franqueados, com
vigência de cinco e dois anos respectivamente, após o término ou rescisão do mesmo.
Os franqueados que operam no Brasil pagam a Franchising Brasil, na assinatura do primeiro contrato e a
cada cinco anos, taxa de integração, cujo valor é proporcional ao potencial do mercado do franqueado na
data de assinatura do contrato. Mensalmente, os franqueados pagam também royalties, calculados sobre
os valores cobrados nos contratos de aluguel, pelo uso da marca e transferência de know-how, e taxas
referentes às campanhas de marketing conduzidas pela Franchising Brasil, calculadas sobre a mesma base
dos royalties. Os franqueados que operam fora do Brasil pagam a taxa de integração e royalties mensais
com base em taxas variáveis que dependem das condições do mercado de cada país. Em 31 de dezembro
de 2016, 2015 e 2014, a receita líquida de royalties e taxa de integração referente às franquias brasileiras
e estrangeiras foi de R$16,9 milhões, R$16,6 milhões e R$17,8 milhões, respectivamente.
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A Localiza possui procedimentos de qualificação na seleção de franqueados e controla a qualidade de sua
rede por meio de:
o
o
o
o
o
o
o

moderna tecnologia da informação com exclusivo Sistema de Gestão do Negócio;
treinamento, material de instrução, comunicação e informação;
visitas de desenvolvimento do franqueado;
pesquisas de satisfação de clientes;
relatórios e informações gerenciais;
apoio de marketing e comunicação; e
conselho consultivo de franqueados.

Características do processo de distribuição
Aluguel de Carros
A Localiza realiza o aluguel de carros em agências localizadas em aeroportos e fora destes. Os aluguéis
são contratados por pessoas jurídicas e por pessoas físicas, e em alguns casos utilizando canais de
distribuição. A Localiza acredita ser a maior rede de aluguel de carros na América do Sul em número de
agências. A ampla presença nacional aumenta o reconhecimento da marca Localiza e provê vantagem
competitiva nos mercados em que atua. Mediante sua rede de agências, a Localiza opera em 360 cidades
no Brasil, incluindo os principais aeroportos e outras localizações estrategicamente situadas próximas a
centros comerciais e de tráfego intenso. Em 31 de dezembro de 2016, a rede de agências da Localiza era
composta por 561 agências distribuídas pelo Brasil e em outros 6 países da América do Sul. Das 333
agências próprias, 70 estão localizadas em aeroportos, sendo operadas pela Localiza por meio de
contratos de concessão outorgados pela INFRAERO, concessões privadas e autoridades aeroportuárias
estaduais e municipais. Das 228 agências franqueadas, 158 estão localizadas no Brasil, sendo 31 em
aeroportos. A rede de agências fora de aeroportos é composta por 360 agências localizadas em regiões
centrais das cidades brasileiras em que a Localiza está presente.
O gráfico abaixo mostra a evolução na quantidade de agências próprias e franqueadas de aluguel de
carros nos últimos anos:

O gráfico a seguir demonstra a evolução da quantidade de carros da frota da Divisão de Aluguel de
Carros nos últimos anos:
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Como resultado da constante necessidade de renovação da frota, os carros da Divisão de Aluguel de
Carros são vendidos entre 12 e 18 meses de uso. Em 2016, 49,8% dos carros próprios desativados foram
vendidos aos consumidores finais por meio de 84 pontos próprios para venda, localizados em 53 cidades
do Brasil, sem custos de intermediação. O restante dos carros desativados é vendido a revendedores.
Dessa forma, a Localiza maximiza o valor de recuperação desses ativos e reduz a depreciação dos carros
e o investimento líquido para renovação da frota, uma vez que a despesa de vendas da rede própria de
lojas é inferior ao desconto requerido pelos revendedores.
Gestão de Frotas
A Localiza oferece gestão de frotas aos seus clientes corporativos por meio da sua subsidiária integral
Localiza Fleet. Em 31 de dezembro de 2016, a Localiza Fleet possuía aproximadamente 925 clientes
corporativos, contando com uma frota de 34.960 carros próprios e 145 carros administrados.
A frota da Localiza Fleet possui maior variedade de modelos de carros que a frota da Divisão de Aluguel
de Carros, tendo em vista que a frota de carros é adquirida conforme as necessidades específicas de seus
clientes. Os carros são comprados na medida em que os contratos são firmados, conforme a quantidade e
os modelos solicitados.
No gráfico a seguir, a Localiza demonstra a evolução da quantidade de carros da frota da Divisão de
Gestão de Frotas nos últimos anos:

Como resultado da constante necessidade de renovação da frota, os carros da Divisão de Gestão de Frotas
são vendidos com média de 32 meses de uso. Os carros próprios desativados são substancialmente
vendidos aos consumidores por meio dos mesmos pontos próprios para venda da Divisão de Aluguel de
Carros.
Franchising
Em 1983, a Localiza iniciou sua expansão através do sistema de franchising, promovendo a interiorização
da marca Localiza no aluguel de carros no Brasil. Com o objetivo de expandir sua rede no exterior, a
Localiza iniciou o processo de internacionalização através do franchising em 1992 com a abertura de sete
agências na Argentina.
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A Localiza desenvolveu um sistema de franchising que permitiu expandir a cobertura de sua rede no
Brasil e no exterior sem custo de abertura de novas agências em mercados menores. Com a consolidação
do know-how em franchising no Brasil, a Localiza optou por se internacionalizar em países da América
do Sul devido à proximidade geográfica e complementaridade econômica.
A tabela abaixo mostra o número de agências franqueadas da Localiza por país:
País

31/12/16

Brasil
Argentina
Bolívia
Chile
Colômbia
Equador
Paraguai
Peru
Uruguai
Total

158
25
11
19
6
6
3
228

Presente em seis países sul-americanos além do Brasil, a Localiza acredita que sua expansão internacional
através do franchising tem grande valor, uma vez que tais franquias geram receitas adicionais e reforçam
a imagem da Localiza como um player no continente. A escolha pelo mercado sul-americano se deve à
similaridade cultural, à proximidade e ao crescimento dos negócios entre os países desta região,
facilitando a atuação da Localiza.


Frota

As frotas dos franqueados não pertencem à Localiza. A negociação dos carros, entretanto, pode ser feita
de forma centralizada pela Localiza beneficiando os franqueados brasileiros com o poder de negociação
da Localiza quando da compra dos carros para renovação e crescimento de sua frota. A frota total dos
franqueados era de 14.015, 13.992 e 13.339 carros em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014,
respectivamente. A Localiza não desempenha qualquer papel em relação à venda dos carros desativados
dos franqueados.
Características dos mercados de atuação
Participação em cada um dos mercados
A Localiza possui uma rede de 491 agências. Em termos de atuação no Brasil, a Localiza está presente
em 360 cidades, enquanto o segundo, terceiro e quarto concorrentes estão presentes em 153, 96 e 63
cidades, segundo website de cada empresa.
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(*) Em 2016, a ABLA mudou a metodologia do cálculo do faturamento total do setor bem como a
apuração da quantidade da frota do setor, portanto os números não apresentam comparabilidade com anos
anteriores.

Condições de competição nos mercados
A Localiza enfrenta a concorrência de empresas de aluguel de carros do Brasil e do exterior de vários
tamanhos e de empresas de aluguel de carros regionais de pequeno porte. Além de competir com os
mesmos concorrentes da Divisão de Aluguel de Carros, a Divisão de Gestão de Frotas enfrenta a
concorrência de empresas dedicadas exclusivamente a esse negócio. Segundo a Associação Brasileira de
Locadoras de Automóveis (ABLA), em 31 de dezembro de 2016, existiam 11.199 empresas de aluguel de
carros e de gestão de frotas em operação no Brasil. Contudo, verifica-se que existem aproximadamente 29
mil CNPJ’s com o CNAE “locação de automóveis sem condutor”, podendo assim o mercado de locadoras
de carros ser maior que o informado pela ABLA.
A Localiza acredita ter vantagens competitivas em cada elo do processo de aluguel, que se inicia na
captação de recursos, seguida da compra dos carros, que são alocados na Divisão de Aluguel de Carros e
na Divisão de Gestão de Frotas, e se encerra com a venda dos carros desativados após o uso, viabilizando
a geração de caixa para renovação da frota.
A Localiza identifica como principais concorrentes os seguintes grupos: “Movida”, “Unidas” e
“Locamerica”.
Captação de recursos: Os ratings da Localiza pelas principais agências de rating (Moody´s, Standard &
Poor´s e Fitch Ratings) são os melhores do setor, permitindo a captação de recursos em melhores
condições, tanto em prazos quanto em custos.
Compra de carros: A escala dos negócios propicia melhor negociação na aquisição de carros. A compra
de grandes lotes de carros para atender às necessidades da Divisão de Aluguel de Carros, da Divisão de
Gestão de Frotas e dos franqueados representou, aproximadamente, 4,7% das vendas das principais
montadoras do Brasil no exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
Aluguel de carros e gestão de frotas: A marca reconhecida, o know-how do mercado de aluguel, a
plataforma integrada de negócios, a diluição das despesas administrativas pelo uso de uma estrutura única
de administração aplicada a todas as Divisões de negócios, a possibilidade de cross selling entre as
Divisões e a distribuição geográfica representada por uma rede de agências maior que a do segundo,
terceiro e quarto competidores somados, representam diferenciais competitivos da Localiza.
Adicionalmente, a Localiza acredita ser a maior rede de aluguel de carros na América do Sul em número
de agências.
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Venda dos carros desativados para renovação da frota: Como resultado da constante necessidade de
renovação da frota, a Localiza possui uma estrutura de venda dos carros desativados que permite a
redução dos custos de intermediação pela venda de carros. Metade dos carros tem sido vendida a
consumidores finais. Além disso, esta estrutura fornece informações acerca do mercado de carros que
possibilita maior precisão na compra de carros, na estimativa do seu valor residual e, por consequência,
na precificação do aluguel de carros e da gestão de frotas.
Tecnologia de ponta e sistemas inovadores: A Localiza faz substanciais investimentos em tecnologia da
informação para desenvolvimento e manutenção de um sistema de operação de aluguel de carros e de
gestão de frotas. A rede de telecomunicações da Localiza permite o tráfego de voz e dados com alta
tecnologia, proporcionando um gerenciamento de informações de qualidade, com agilidade e online. Isto
representa melhores controles e segurança na tomada de decisões. Além disso, a Localiza oferece acesso
via web e smartphone, através do qual o cliente pode fazer reservas e consultar todo o histórico de
relacionamento.
No ano de 2016, a Localiza lançou o projeto “Localiza Fast” para o mercado, que consiste em uma
tecnologia inédita na América Latina para agilizar a retirada do veículo sem passar pelo balcão de
atendimento. A Localiza acredita que o investimento em tecnologia de ponta e inovação é essencial para o
crescimento e sustentabilidade da Localiza nos próximos anos, pois possibilita a captação de novos
clientes, a fidelização dos atuais e a inserção em novos mercados de atuação.
Para a Divisão de Aluguel de Carros, a Localiza investiu nas seguintes soluções:
 Localiza Fidelidade: além de diárias e upgrades grátis, o Localiza Fidelidade oferece mais
conveniência, mais agilidade e atendimento exclusivo;
 Localiza Way: aluguel de um aparelho que, além das funções básicas de um smartphone, possui
GPS, rede wi-fi, música em parceria com o Spotify, faz ligações para a Assistência a Clientes e
aponta pontos mais próximos de atendimento da Localiza;
 Localiza Express: totem de autoatendimento que garante mais agilidade aos clientes na retirada dos
carros nas agências, com redução do tempo de atendimento e mais comodidade aos clientes;
 Localiza Prime: grupo de carros de luxo, com os modelos Volvo S60 Kinetic e BMW 320i GT, que
proporcionam maior tecnologia, conforto e segurança;
 Mobile checkout: solução que possibilita o encerramento do contrato no pátio da agência,
garantindo mais agilidade e simplicidade ao processo de devolução dos carros;
 Novo aplicativo mobile: para garantir mais agilidade aos clientes no processo de locação, a
Localiza lançou o Localiza APP (disponível para IOS e Android) que permite ao cliente gerenciar o
perfil, customizar preferências, fazer upgrades de carros, acompanhar o trajeto da van, fazer a préabertura do contrato usando o Check in Express e o “Cheguei”, que permite ao cliente informar a
Localiza sobre a chegada à agência para agilizar o processo de retirada do carro;
 Localiza Fast: o mais recente lançamento da empresa é uma tecnologia inédita na América Latina
para agilizar a retirada do veículo sem passar pelo balcão de atendimento. O cliente só precisa de um
aplicativo no celular para abrir a porta do carro e em menos de um minuto sai dirigindo;
 ChatboT Localiza: buscando inovações que buscam a melhor experiência ao cliente, a Localiza
lança o seu Assistente Virtual: uma nova forma de realizar reservas diretamente no Messenger do
Facebook, simulando atendimento humano na conversação com as pessoas. Com o ChatboT
Localiza os clientes também podem alterar os dados ou até cancelar a reserva, sendo necessário
apenas ter o código de reserva em mãos;
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 Novo modelo de agência: novo layout para acomodar os clientes com mais conforto, além de
oferecer serviços diferenciados como rede wi-fi, pontos de energia para recarga de dispositivos
móveis, videowall com informações sobre trânsito, clima e notícias relevantes;


Novo modelo de loja: a programação visual está mais moderna e atraente e o espaço oferece ainda
mais comodidade e conforto aos clientes. As peças de comunicação destacam os diferencias da
Localiza e a decoração é laranja, cor quente e apropriada para o varejo; e



Estratégia de marketing digital: o objetivo é ser protagonista neste momento de transformação
digital em que o comportamento do consumidor vem mudando. Além de uma experiência mais
simples e intuitiva no site, facilitando o caminho do cliente na compra do carro, a Localiza está
investindo fortemente na presença digital e em portais especializados em vendas de carros. A
Localiza Seminovos é pioneira na venda de carros totalmente na ambiente web, através do qual o
cliente pode escolher, negociar, financiar e pagar o carro, indo à loja apenas para retirar o carro.
Dessa forma, a oferta e a visibilidade da marca são ampliadas, com integração direta entre clientes e
lojas, com o apoio do atendimento individualizado da Central de Vendas.

Para a Divisão de Gestão de Frotas, as novas soluções desenvolvidas foram:


Aplicativo mobile: o aplicativo para smartphones permite ao usuário do carro maior praticidade,
segurança e possibilidades, como agilidade no agendamento da manutenção do carro, informações
em tempo real de condições do carro, localização do carro e alerta caso o carro esteja ligado;



Painel de indicadores: possibilita ao gestor da frota visualizar, de maneira simples e inteligente,
todas as informações relevantes sobre a frota, tais como o seu perfil, serviços realizados, acidentes e
multas. Os indicadores das frotas são acompanhados por uma equipe especializada que,
periodicamente, apresenta planos de ação para os pontos de melhorias identificados. Este trabalho
promove ganhos em redução de custos, produtividade, sustentabilidade, diminuição de acidentes,
entre outros; e



Carro Conectado: o sistema desenvolvido para conectar o carro gera uma série de informações que
permitem que a frota alugada seja utilizada como uma ferramenta de inteligência competitiva. Os
dados extraídos são apresentados por uma plataforma intuitiva e prática com múltiplas funções,
como localização e identificação de todos os carros da frota, informações do perfil de condução do
usuário, verificação de rotas e de plano de visitas, entre outros.

Gestão de pessoas e sistemas de remuneração: A Localiza faz a gestão de pessoas focando na valorização
da iniciativa do indivíduo e recompensa dos melhores desempenhos. Detentora de um quadro de
administradores com ampla experiência nos segmentos em que atua e baixo turnover no corpo gerencial,
a Localiza acredita ter uma equipe motivada como resultado da adoção de boas práticas na administração
de sua política de gestão de pessoas, tais como: sistema de remuneração fixa e variável, participação nos
resultados e plano de opção de compra de ações, visando alinhamento de interesses na geração de valor
para a Localiza.
Principais insumos e matérias primas
Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação
governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável
Os principais fornecedores da Localiza são as montadoras de carros. A Localiza acredita ser uma das
principais compradoras de automóveis das maiores montadoras de automóveis no Brasil e acredita que o
volume das compras de carros permite à Localiza ter boas condições de negociação. Em 2016, a Localiza
comprou, basicamente das sete principais montadoras brasileiras, 87.833 carros, representando um
investimento de R$3,3 bilhões, ao preço médio de compra de R$37,41 mil. O investimento em carros
comprados entre os anos 2006 e 2016 foi de cerca de R$20,1 bilhões.
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As peças e serviços para manutenção dos carros são adquiridos principalmente da rede de revendedores
das próprias montadoras. A Localiza não está sujeita à regulação governamental ou órgãos específicos no
que tange ao relacionamento com seus fornecedores.
Eventual dependência de poucos fornecedores e eventual volatilidade em seus preços
A Localiza não possui dependência com qualquer montadora, bem como não está sujeita a grandes
volatilidades de preços devido ao volume adquirido ser representativo em relação à quantidade produzida
e capacidade instalada das montadoras. Em 2016, a participação da Localiza nas vendas internas das
principais montadoras do país foi de 4,7%. A Localiza não celebra contratos de fornecimento com as
montadoras de automóveis, mas mantém negociações constantes com elas tendo assim flexibilidade de ter
em sua frota modelos adequados à demanda.
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Informações Adicionais Relevantes
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14. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NA OFERTA
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14.1.

RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E A EMISSORA

Na data deste Prospecto, além (a) do relacionamento decorrente desta Oferta, e (b) do relacionamento
decorrente da distribuição, compra e venda de certificados de recebíveis, nas quais a Emissora atuou
como contraparte do Coordenador Líder, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Emissora e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico.
Não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenador Líder e a Emissora.
O Coordenador Líder poderá no futuro manter relacionamento comercial com a Emissora, oferecendo
seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de investimentos, emissões de valores
mobiliários, fusões e aquisições, financiamento, consultoria financeira e/ou em quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução das atividades da Emissora e de sociedades controladas pela
Emissora, podendo vir a contratar com o Coordenador Líder ou qualquer outra sociedade de seu
conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços necessários à condução das atividades da Emissora.
A Emissora declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Coordenador Líder
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Emissora declara que, além das informações prestadas
acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Emissora e o Coordenador Líder ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico.

14.2.
RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E AS DEVEDORAS /
CEDENTE
Além do relacionamento decorrente desta Oferta e do eventual relacionamento comercial no curso normal
dos negócios, o Coordenador Líder e o conglomerado econômico do qual faz parte mantêm um
relacionamento com as Devedoras / Cedente e outras sociedades do seu grupo econômico, tendo atuado,
na qualidade de prestador de serviços financeiros, nas seguintes operações abaixo descritas:
Empresa

Instru
mento

Data
de
Início
03/04/
2017

Data de
Saldo
Vencime
Devedor
nto
18/02/201 R$
9 112.515,0
0

Car Rental Systems do
Brasil Locação de
Veículos S.A.

Fiança

Car Rental Systems do
Brasil Locação de
Veículos S.A.

Fiança

04/12/
2014

04/12/201
9

R$
255.015,
00

Car Rental Systems do
Brasil Locação de
Veículos S.A.

Fiança

23/04/
2015

29/04/202
0

R$
164.715,
00

Localiza Fleet S.A.

Fiança

28/04/
2017

30/07/202
2

Localiza Fleet S.A.

Fiança

14/11/
2016

30/07/202
2

Localiza Fleet S.A.

Fiança

05/12/
2016

30/07/202
2

Localiza Fleet S.A.

Fiança

13/01/
2017

30/07/202
2

R$
226.832,
85
R$
491.858,
44
R$
2.164.95
3,27
R$
305.933,
56
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Garant
ias

Taxa

Recebí
veis de
Duplic
atas e
Cartões
Recebí
veis de
Duplic
atas e
Cartões
Recebí
veis de
Duplic
atas e
Cartões
Não há

4,50%

Não há

2,50%

Não há

2,25%

Não há

2,25%

4,50%

4,80%

2,50%

Localiza Fleet S.A.

Fiança

06/02/
2017

30/07/202
2

Localiza Fleet S.A.

Fiança

03/07/
2017

30/07/202
2

Localiza Fleet S.A.

Swap

03/04/
2017

03/01/201
9

Localiza Fleet S.A.

Swap

30/05/
2017

04/06/201
9

Localiza Franchising
Brasil S.A.

Conta
Garanti
da
Fiança

12/08/
2017

12/09/201
7

14/07/
2017

30/07/202
2

12/08/
2017

12/09/201
7

Localiza Rent a Car S.A.

Conta
Garanti
da
Fiança

22/05/
2017

30/07/202
2

Localiza Rent a Car S.A.

CRI

24/08/
2017

30/11/202
4

Localiza Rent a Car S.A.

Fiança

28/03/
2017

30/07/202
2

Localiza Rent a Car S.A.

Fiança

09/06/
2017

30/07/202
2

Localiza Rent a Car S.A.

Fiança

07/06/
2017

30/07/202
2

Localiza Rent a Car S.A.

Fiança

19/09/
2016

30/07/202
2

Localiza Rent a Car S.A.

Fiança

23/06/
2017

30/07/202
2

Localiza Rent a Car S.A.

Fiança

27/07/
2017

30/07/202
2

Localiza Rent a Car S.A.

Fiança

06/02/
2017

30/07/202
2

Localiza Rent a Car S.A.

Fiança

23/02/
2017

30/07/202
2

Localiza Rent a Car S.A.

Fiança

03/07/
2017

30/07/202
2

Localiza Rent a Car S.A.

Fiança

28/03/
2017

30/07/202
2

Rental Brasil
Administração e

CCB

25/06/
2014

15/06/202
1

Localiza Rent a Car S.A.

Localiza Rent a Car S.A.
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R$
1.170.56
6,19
R$
1.315.02
2,05
R$
901.066,
02
R$
1.182.57
4,94
R$
200.000,
00
R$
223.400,
40
R$
300.000,
00
R$
11.854.4
70,97
R$
30.000.0
00,00
R$
4.807.13
6,19
R$
2.565.80
4,69
R$
31.706,0
0
R$
9.999.99
7,67
R$
1.822.13
7,69
R$
676.487,
17
R$
233.787,
45
R$
2.446.63
6,53
R$
593.501,
46
R$
1.643.88
0,77
R$
199.988.

Não há

2,50%

Não há

4,50%

Não há

Aval

107%CDI (Ativo)
|10,04%PRE(Passiv
o)
107%CDI (Ativo)
|10,19%PRE(Passiv
o)
1,10%

Não há

2,50%

Não há

CDI + 0,25% a.a.

Não há

2,50%

Hipote
ca

TR + 9,5%

Não há

2,50%

Não há

2,50%

Não há

1,60%

Não há

2,75%

Não há

2,50%

Não há

2,50%

Não há

2,50%

Não há

2,50%

Não há

2,50%

Não há

2,50%

Aval +
Hipote

TR+ 9,5%aa (Ativo)
| 98,75%CDI

Não há

Participação S.A.
Rental Brasil
Administração e
Participação S.A.

Swap

25/06/
2014

15/06/202
1

074,13

ca

(Passivo)

R$
199.988.
074,13

Aval

98,75%CDI

Cash: Empresas do conglomerado econômico do qual o Coordenador Líder faz parte têm grande
participação no fluxo de cartões da Localiza e da Localiza Fleet, aproximadamente R$33MM/mês na
Localiza e R$0,375MM na Localiza Fleet. Além disso, empresas do conglomerado econômico
Coordenador Líder fazem uma pequena parte do fluxo de pagamentos das empresas que compõem o
grupo econômico das Devedoras / Cedente.
Além do descrito acima, o Coordenador Líder e empresas integrantes do seu conglomerado econômico
poderão contratar no futuro com as Devedoras / Cedente ou sociedades de seu grupo econômico para
assessorá-las na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a
condução de suas atividades.
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores e acionistas
controladores do Coordenador Líder e as Devedoras / Cedentes.
Não existem situações de conflito de interesses na participação do Coordenador Líder na presente Oferta
que seja decorrente de seu relacionamento com as Devedoras / Cedente.

14.3.
RELACIONAMENTO
FIDUCIÁRIO

ENTRE

O

COORDENADOR

LÍDER

E

O

AGENTE

Além dos serviços relacionados com a Oferta, o Coordenador Líder mantém com o Agente Fiduciário
outros relacionamentos comerciais, sendo que o Agente Fiduciário participa como agente fiduciário em
outras séries de CRI os quais o Coordenador Líder atua ou atuou.
Não existem situações de conflito de interesses na participação do Coordenador Líder na presente Oferta
que seja decorrente de seu relacionamento com o Agente Fiduciário. Por esta razão, não foram adotados
mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses.
14.4.
RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E A INSTITUIÇÃO
CUSTODIANTE
O Coordenador Líder e o Custodiante não possuem exclusividade na prestação dos serviços.
O Coordenador Líder se utiliza de outras empresas para a prestação de serviços de custodiante nas
emissões em que atua, bem como o Custodiante presta serviços ao mercado e, inclusive, também para
algumas empresas do mesmo grupo econômico do Coordenador Líder.
Não existe relacionamento societário entre o Coordenador Líder e o Custodiante.
14.5.
RELACIONAMENTO
LIQUIDANTE

ENTRE

O

COORDENADOR
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LÍDER

E

O

BANCO

O Coordenador Líder participa de ofertas com o Banco Liquidante como coordenadores e participa de
outras operações de mercado de capitais com o Banco Liquidante como prestador de serviços de banco
liquidante.
O Coordenador Líder e o Banco Liquidante não possuem exclusividade na prestação dos serviços.
O Coordenador Líder se utiliza de outras empresas para a prestação de serviços de banco liquidante nas
emissões em que atua, bem como o Banco Liquidante presta serviços ao mercado e, inclusive, também
para algumas empresas do mesmo grupo econômico do Coordenador Líder.
14.6.

RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E O ESCRITURADOR

O Coordenador Líder e o Escriturador não possuem exclusividade na prestação dos serviços.
O Coordenador Líder se utiliza de outras empresas para a prestação de serviços de escriturador nas
emissões em que atua, bem como o Escriturador presta serviços ao mercado e, inclusive, também para
algumas empresas do mesmo grupo econômico do Coordenador Líder.
Não existe relacionamento societário entre o Coordenador Líder e o Escriturador.

14.7.

RELACIONAMENTO ENTRE A XP E A EMISSORA

Na data deste Prospecto, além (a) do relacionamento decorrente desta Oferta, e (b) do relacionamento
decorrente da distribuição, intermediação, compra e venda de certificados de recebíveis, nas quais a
Emissora atuou como contraparte da XP, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Emissora e a XP ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico.
Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a XP e a Emissora.
A XP poderá no futuro manter relacionamento comercial com a Emissora, oferecendo seus produtos e/ou
serviços no assessoramento para realização de investimentos, emissões de valores mobiliários, fusões e
aquisições, consultoria financeira e/ou em quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das atividades da Emissora e de sociedades controladas pela Emissora, podendo vir a contratar com a XP
ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços necessários à
condução das atividades da Emissora.
As partes entendem que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação da XP como
instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Emissora declara que, além das informações prestadas acima,
não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Emissora e a XP ou qualquer sociedade de seu
conglomerado econômico.
14.8.

RELACIONAMENTO ENTRE A XP E AS DEVEDORAS / CEDENTE

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, a XP não mantém relacionamento com as Devedoras /
Cedente. Ainda, não há qualquer vínculo societário entre a XP e as Devedoras / Cedente.
Inobstante o acima descrito, a XP poderá contratar no futuro com as Devedoras / Cedente ou sociedades
de seu grupo econômico para assessorá-la na realização de investimentos ou em quaisquer outras
operações necessárias para a condução de suas atividades.
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores e acionistas
controladores da XP e as Devedoras / Cedente.
Não existem situações de conflito de interesses na participação da XP na presente Oferta que seja
decorrente de seu relacionamento com as Devedoras / Cedente. Por esta razão, não foram adotados
mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses.
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14.9.

RELACIONAMENTO ENTRE A XP E O AGENTE FIDUCIÁRIO

Além (a) do relacionamento decorrente desta Oferta, e (b) do eventual relacionamento comercial no curso
dos negócios, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Agente Fiduciário e a XP ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico.
Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a XP e o Agente Fiduciário.
14.10.

RELACIONAMENTO ENTRE A XP E A INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

Além dos serviços relacionados com a Oferta, a XP mantém com a Instituição Custodiante outros
relacionamentos comerciais, sendo que a Instituição Custodiante participa como custodiante em outras
séries de CRI os quais a XP atua ou atuou como coordenador.
Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a XP e a Instituição Custodiante.
14.11.

RELACIONAMENTO ENTRE A XP E O BANCO LIQUIDANTE

Além (a) do relacionamento decorrente desta Oferta, e (b) do eventual relacionamento comercial no curso
dos negócios, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Banco Liquidante e a XP ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico.
Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a XP e o Banco Liquidante.
14.12.

RELACIONAMENTO ENTRE A XP E O ESCRITURADOR

Além (a) do relacionamento decorrente desta Oferta, e (b) do eventual relacionamento comercial no curso
dos negócios, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Escriturador e a XP ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico.
Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a XP e o Escriturador.
14.13.

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E AS DEVEDORAS / CEDENTE

Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Emissora não mantém com as Devedoras / Cedente
quaisquer outros relacionamentos comerciais.
Não há qualquer vínculo societário entre a Emissora e as Devedoras / Cedente.
14.14.

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O AGENTE FIDUCIÁRIO

Além do relacionamento decorrente: (i) da presente Oferta; e (ii) do eventual relacionamento comercial
no curso normal dos negócios, o Agente Fiduciário não mantém relacionamento com a Emissora ou
outras sociedades de seu grupo econômico que o impeça de atuar na função de agente fiduciário da
presente Emissão.
Não há qualquer vínculo societário entre a Emissora e o Agente Fiduciário.
14.15.

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E A INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Emissora mantém com a Intituição Custodiante outros
relacionamentos comerciais. A Intituição Custodiante presta serviço de custódia em outra emissões de
valores mobiliários da Emissora
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Não há qualquer vínculo societário entre a Emissora e a Instituição Custodiante.
Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção.
14.16.

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O BANCO LIQUIDANTE

Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Emissora mantém com o Banco Liquidante outros
relacionamentos comerciais.
Não há qualquer vínculo societário entre a Emissora e o Banco Liquidante
Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção.
14.17.

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O ESCRITURADOR

Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Emissora mantém com o escriturador outros
relacionamentos comerciais. O escriturador presta serviço de escrituração em outra emissões de valores
mobiliários da Emissora
Não há qualquer vínculo societário entre a Emissora e o Escriturador
Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção.

14.18.

RELACIONAMENTO ENTRE AS DEVEDORAS E A CEDENTE

Além do relacionamento decorrente desta Oferta e dos Contratos de Locação, a Cedente e a Localiza
Fleet são subsidiárias integrais da Localiza.
14.19.
RELACIONAMENTO ENTRE AS DEVEDORAS / CEDENTE E O AGENTE
FIDUCIÁRIO
Além do relacionamento decorrente: (i) da presente Oferta; e (ii) do eventual relacionamento comercial
no curso normal dos negócios, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Agente Fiduciário
e as Devedoras/Cedente qualquer sociedade de seu conglomerado econômico.
Não há qualquer vínculo societário entre as Devedoras/Cedente e o Agente Fiduciário.
14.20.
RELACIONAMENTO ENTRE AS DEVEDORAS / CEDENTE E A INSTITUIÇÃO
CUSTODIANTE
Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Cedente e as Devedoras mantém com a Intituição
Custodiante outros relacionamentos comerciais. A Intituição Custodiante presta serviço de custódia em
outra emissões de valores mobiliários da Cedente/Devedoras.
Não há qualquer vínculo societário entre a Cedente/Devedoras e a Instituição Custodiante.
Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção.
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14.21.
RELACIONAMENTO ENTRE AS DEVEDORAS / CEDENTE E O BANCO
LIQUIDANTE
Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Cedente e as Devedoras mantém com o Banco Liquidante
outros relacionamentos comerciais.
Não há qualquer vínculo societário entre a Cedente/Devedoras e o Banco Liquidante.
Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção.
14.22.

RELACIONAMENTO ENTRE AS DEVEDORAS / CEDENTE E O ESCRITURADOR

Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Emissora mantém com o escriturador outros
relacionamentos comerciais. O escriturador presta serviço de escrituração em outra emissões de valores
mobiliários da Emissora.
Não há qualquer vínculo societário entre a Emissora e o Escriturador.
Não há conflitos de interesse entre as partes desta seção.
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