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ATA DA ASSEMBTEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADoS DE RECEBíVEIS IMoBItIÁnIos on
rrts sÉR¡r DA 1¡ EMtssÃo on

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

REATIZADA EM 10 DE ABRIT DE 2019

DATA E uOnÁRlO: 10 de abril de 2019, às L0:30horas. Local: na sede social da Habjtasec

securitizadora s.A. ("Emissora"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2g94, conjunto s2, Jd.

Paulístano, Cídade de Säo Paulo, Estado de Sâo paulo.

MESA: Sr. Marcos Ribeiro do Valle Neto, Presidente, e Sra. Analu Nogueira do Nascimento,

Secretária.

PRESENÇA: Representantes (i) dos Titulares dos CertifÍcados de Recebíveis lmobiliários da 111e

série da le Emissão de CRI da Emissora, representandoTS,43Yo (setenta e oito inteiros e quarenta

e três centésimos por cento) dos CRI em circulação ("Titulares dos CRl"); OLIVEIRA TRUST

DISTRIBUIDoRA DE TíTUtos E vAtoREs MoBtuÁRtos s.A. inscrita no CNpUMF sob ns

36,LL3.87610001-91, na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("Agente Fiduciário,,), e os

representantes da Emissora, todos relacionados ao final desta Ata.

CONVOCAçÃO: Publicaçäo do edital de convocaçäo no Jornal o Estado de São paulo - oESp, nos

dias 21, 22 e 23 de março de 2019, nos termos das cláusulas 11.3 e L!.4 do Termo de

Securitização de Créditos lmobiliários de Certificados de Recebíveis lmobiliários das 110e e 113a

Séries da le Emissão da Emissora ('Termo de Securitização,,)

ORDEM DO DIA: (i) Deliberar acerca das consequências no âmbito da presente Emissão

decorrentes de eventual descumprimento de obrigação pecuniária ou não pecuniária até 10 de

abril de 2019, conforme imposto à Devedora na Assembleia de Titulares de CRI realizada em 07

de março de 2019 ("AGT"), cuja finalidade foi meramente conceder um waiver (perdâo em

caráter temporário) com relação aos descumprimentos discutidos na AGT, condicionando o Não

vencimento Antecipado da operação ao cumprimento dos itens presentes nela.

ý



INSTALAçÃO DA ASSEMBTE¡A: Abertos os trabalhos, o representante do Agente Fiduciário

verificou o quórum e demais condições para instalação da assembleia.

DELIBERAçöES: Após verificadas as obrigações definidas na assembleia geral de titulares de CRI
realizada no dia 07 de março de 2019, foi deliberado por (a) alterar o prazo para a Devedora
realizar o repasse das vendas futuras das unidades para 15 (quinze) dias úteis a contar do
recebimento dos recursos na conta de titularidade da Devedora para a Conta do patrimônio
Separado; (b) alterar, para a Devedora, o prazo de cura para quaisquer descumprimento de
obrigações Pecuniárias para até 5 (cinco) dias úteís a partir da data do referido descumprimento,
sob pena de vencimento antecipado automático, nos termos da Cláusula Vl da Escritura de
Emissão de Debêntures; e (c) deliberaram pela suspensão da presente assembleia para verificar o
cumprimento e a formalização das disposições tomadas na assembleia realizada em 07 de março
de 2019 e na presente assembleia, com a sua reabertura a ser realizada em 18 de abril de 2019 às
10:30hs na sede da Emissora.

DISPOSIçöES FINAIS: Em virtude das deliberações acima os Titulares dos CRl, neste ato, eximem a

Securitízadora e o Agente Fiduciário de qualquer responsabilidade e prejuizos em relaçäo as

deliberaçöes e autorizações ora concedida e autorizam a Securitizadora e o Agente Fiduciário a

procederem com todas os aditamentos aos Documentos da Operação que se fizerem necessários.

ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer

manifestaçäo. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão e lavrada a
presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Os termos que não estejam expressamente definidos neste documento terâo o significado a eles

atribuídos nos Documentos da Operação.

São Paulo, 10 de abril de 2019.

MESA:

%*,,mØ,
Marcos Ribeiro do Valle Neto

Presidente

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissora

Analu Nogueira Nascimento

Secretária
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