
 

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 

CNPJ/MF nº 09.304.427/0001-58 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 

111ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A., ABERTA E SUSPENSA EM 21 

DE NOVEMBRO DE 2019 

 

DATA, HORÁRIO E LOCAL: na data de 21 de novembro de 2019, às 16 horas, na sede da Habitasec 

Securitizadora S.A. (“Emissora”) situada à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2894, 9º andar, cj. 92, 

Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  

 

MESA: Sr. Marcos Ribeiro do Valle Neto, Presidente, e Sra. Rosemeire Ribeiro de Souza, 

Secretária. 

 

QUÓRUM: Representantes (i) dos Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 111ª 

Série da 1ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI”), representando 58,85% (cinquenta e oito 

inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) dos CRI em circulação da Emissão; conforme lista 

de presença constante do Anexo I à presente Ata da Assembleia Geral dos Titulares de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 111ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora 

S.A. (“Ata” e “CRI”, respectivamente). 

 

PRESENÇA: Representantes (i) da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

(“Agente Fiduciário”) e (iii) da Emissora. 

 

CONVOCAÇÃO: Publicação no Jornal o Estado de São Paulo - OESP do edital de convocação da 

Assembleia Geral de Titulares dos CRI, nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2019, nos termos do 

Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 111ª 

Série da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”) 

 

ORDEM DO DIA: deliberar sobre (i) determinar, ou não, os efeitos indicados na Cláusula Sexta da 

Escritura de Emissão de Debêntures, conforme aditada (termo definido no Termo de 

Securitização), aplicáveis no âmbito das Debêntures e dos CRI; em razão da Devedora dos CRI 

haver incorrido nas hipóteses previstas nas alíneas (a), (b), (c) e (d) de referida Cláusula Sexta da 

Escritura de Emissão de Debêntures, com o descumprimento de obrigações pela Emissora das 

Debêntures e (ii) autorizar a Habitasec e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos 

necessários para efetivar as deliberações, inclusive a celebração de aditamentos necessários aos 

Documentos das Operações. 



 

 

INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA: Abertos os trabalhos, o representante do Agente Fiduciário 

verificou o quórum e demais condições para instalação da assembleia.  

 

DELIBERAÇÕES: Após debates e discussões, a maioria dos Titulares de CRI em circulação 

presentes, que corresponde a 77,35% (setenta e sete inteiros e trinta e cinco centésimos por 

cento) dos CRI presentes, deliberou por (i) não determinar o vencimento antecipado da Escritura 

de Emissão de Debêntures e, por consequência dos CRI, no presente momento, tendo em vista 

que a decisão de não determinar o vencimento antecipado da Escritura de Emissão de 

Debêntures e dos CRI é integralmente condicionada ao cumprimento, pela Devedora, das 

obrigações abaixo indicadas: 

a) a Devedora deverá realizar a amortização extraordinária no valor de R$10.000.000,00 (dez 

milhões de reais) até a próxima data de vencimento das Debêntures a ocorrer no mês de 

novembro de 2019, com a transferência dos recursos para a conta do patrimônio separado dos 

CRI; 

b) a Devedora fica obrigada a alcançar o percentual mínimo para a Razão de Garantia Corrente 

igual a 157% (cento e cinquenta e sete por cento) até o dia 1º de março de 2020; 

c) a Devedora fica ainda obrigada a alcançar o percentual mínimo para a Razão de Garantia 

Corrente igual a 200% (duzentos por cento) até o dia 1º de junho de 2020. 

O descumprimento das obrigações indicadas nas alíneas (b) e (c) supra configurarão evento de 

Vencimento Antecipado. 

Sendo certo que os Titulares dos CRI, desde já, deixam consignado a reabertura desta assembleia 

para o dia 18 de dezembro de 2019, às 16 horas, na sede da Emissora, para a apuração do 

cumprimento pelas Devedoras das obrigações indicadas na alínea (a), e implementação nos 

aditamentos aos Documentos da Operação as obrigações da Devedora indicadas nas alíneas (b) e 

(c). Haja vista que a deliberação do item (i) da Ordem do Dia é condicionada a tal cumprimento. 

Os Titulares de CRI que não estiveram presentes na data da instalação desta assembleia poderão 

comparecer na data de sua reabertura. 

 

A Emissora encaminhará notificação para a Devedora, com cópia ao Agente Fiduciário, para 

ciência das deliberações e para o devido cumprimento das obrigações ora indicadas. 

 

Em virtude das deliberações acima e independentemente de quaisquer outras disposições nos 

documentos da emissão dos CRI, o Titular de CRI, neste ato, exime a Emissora e o Agente 



 

Fiduciário de qualquer responsabilidade em relação às deliberações e autorizações ora 

concedidas. 

 

A presente Ata será encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários por sistema eletrônico. 

 

Os termos constantes desta ata iniciados em letra maiúscula terão o significado que lhes foi 

atribuído no Termo de Securitização e nos demais documentos vinculados à Emissão. 

 

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

manifestação. 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 terão o significado a eles 

atribuídos nos Documentos da Operação.  

 

São Paulo, 21 de novembro de 2019. 

MESA: 

 

____________________________   ____________________________ 

Marcos Ribeiro do Valle Neto    Rosemeire Ribeiro de Souza 

Presidente      Secretária 

 

________________________________________________ 

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 

Emissora     

 

___________________________________________________________________ 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

 


