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BOTETTM DE SUBSCRTçÃO DE CERTTFTCADOS DE RECEBÍVEtS

tMoBruÁRros - cRr

Para os fins deste Boletim de Subscrição, adotam-se as definições constantes no Termo de Securitização de
Créditos lmobiliários da 102Ê Série da 1r Emissão de Certificados de RecebÍveis lmobiliários - CRI da
Habitasec Securitizadora S/A, firmado em 22 de dezembro de 2017, entre a Habitasec Securitizadora S/4, na
qualidade de emissora dos CRl, e a Pentágono S.A. Distribuidorâ de Títulos e Valores Mobiliários, na
qualidade de Agente Fiduciário ( 'Termo de Securitizacão"

Dados da Emissão

Série Qtd

Preço Unitário de
Emissão do CRI

ValoÍ Total da
Emissão

Local
Data de
Emissão

Emissão Rs RS

São

Paulo -

SP

22/72/2077 1. LOz1 11.100 Rs 1.000,08 Rs 11.100.888,00

AMORTIZAçÃO

Atualização Monetária Forma de Pagamento

IGP-DI

Conforme tabela de amortização dos CRl,

constante do Anexo I ao Termo de
Securitização.

Tipo de Lastro Cédula de Credito lmobiliário

Forma Escritural

Garantias da Emissão Alienação Fiduciária de lmóveis, a Cessão Fiduciária de Recebíveis, a

, o Fundo de Reserva e o Regime FiduciárioFian

Agente Fiduciário
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda

CNPJ/M F
09.3O4.427 IOOOL-
58

Agência de Rot ng: Liber ting
Classificação
Preliminâr de Risco:

A+(fe) cP2(fe)

Data do Termo de Securitização: 22d d embro de 2017

Denominação, ou Nome
CAPITANIA FIX CP FIRF

CNPJ/MF ou CPFlMF;
13.106.998/0001-5s

Endereço:
RUA TAVARES CABRAL

Ne

702
Complemento
6EANDAR

Ba irro:
PINHEIROS

CE P:

0542 0 SÃO PAU

Cidade UF:

SP

País:

BRASIL

Telefone:

§,



QUANTIDADE PREçO UNITÁRIO DO CRI VATOR TOTAL A SER INTEGRATIZADO

1968 R5 984,72218161 Rs 1.937.933,25

Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos investidores profissionais, pelo Valor Nominal Unitário,
acrescidos dos Juros Remuneratórios e Atualização Monetária, calculados pro rata die, desde a data da
emissão até a data de sua efetiva integralização, o qual será considerado quitado quando do correspondente
depósito na c conta corrente ne L3927-7, agência ne 7307, do ltaú Unibanco S.A. (341), de titularidade da
Securitizadora. A subscrição e integralização dos CRI observarão os procedimentos previstos no regulamento
deo rações da 83.

O Subscritor neste ato declara, para os devidos fins, que conhece, está de acordo e, por isto, adere a todas
as disposições constantes deste Boletim de Subscrição e do Termo de Securitização, este último firmado
nos termos do artigo 8e da Lei na 9.514/97, conforme alterada, em caráter irrevogável e irretratável,
referente à 102e Série da 1ê Emissão de CRI da Securitizadora, sendo admitido o deságio.
O Subscritor declara, ainda, ter ciência de que:

a) na forma do artigo 9s da Lei np 9.574/97, a Securitizadora instituiu Regime Fiduciário sobre os

Créditos lmobiliários, representados pela CCl, sobre as Garantias, constituindo os Créditos
lmobiliários lastro para a Emissão dos CRI;

b) os Créditos lmobiliários, representados pela CCl, as Garantias, destacam-se do patrimônio comum
da Securltizadora e constituem Patrimônio Separado, destinando-se especificamente à liquidação
dos CRl, bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e obrigações fiscals;

c) os Créditos lmobiliários e Garantias permanecerão separados do patrimônio comum da
SecuÍitizadora até que se complete o resgate dos CRl, somente respondendo, âté tal evento, pelas
obrigações inerentes aos CRI;

d) nos termos do artiBo 11 da lei ne 9.514/97, os Créditos lmobiliários, as Garantias estão isentos de
qualquer ação ou execução pelos credores da Securitizadora, não se prestando à constituição de
garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Securitizadora, por mais privilegiados que
sejam, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida
Provisória na 2.158 -35 / 2OOl;
m razão da instituição do Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários e Garantias vinculados
elo Termo de Securitização, o Subscritor declara estar de acordo com a nomeação da Vórtx

f)

Distribuidora de TÍtulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o ne
22.610.500/0001-88, para atuar na qualidade de agente fiduciário da presente emissão de CRI;
a Securitizadora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do Patrimônio Separado em

so de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência ou administração
erária, ou, ainda, desvio da finalidade do Patrimônio Separado;t

8) te ciência dos riscos da operação, sendo os principais deles descritos na seção "Fatores de Risco"
doT o de Securitização, e dos termos e condições dos demais documentos da operação;

h) tem ciê a de que os CRI não contam com coobrigação da Securitizadora e do Coordenador, razãon

pela qual o pâgamento das obrigaçóes decorrentes dos CRI dependerá, exclusivamente, (i) da
regularidade com que forem pagas as obrigações assumidas pela Cedente e pelo Fiador nos
Documentos da Operação, bem como (ii) da eventual excussão das Garantias que integram o
Patrimônio Separado;

i) analisou as Garantias concedidas para a presente emissão, tendo ciência que a coobrigâção, a
Alienação Fiduciária de tmóveis e a Cessão Fiduciária de Receb iveis não estão devidamente

o
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tri

FI FIRF

dos val

constituída e exequível na data de assinatura do Termo de Securitização;
j) é lnvestidor Profissional nos termos do artigo 4e da lnstrução CVM ne 476, de 16 de janeiro de

20O9, conforme alterada ("!-!§gUsã.9!yUlZ.0");
k) a oferta é realizada em conformidade com a lnstrução CVM 476, sendo esta automaticamente

dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6e da lnstrução CVM 476;
l) em cumprimento do artígo 7e da lnstrução CVM 476, (i) a Oferta não foi reBistrada na CVM e (ii) os

CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na lnstrução CVM 476,
observadas as hipóteses previstas no parágrafo único do artiBo 13 e nos parágrafos do artigo 15 da
lnstrução CVM 476;

m) os CRI somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários
depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de cada subscrição ou aquisição dos CRI pelo
investidor;

n) os CRI estão sendo colocados junto aos investidores pelo Coordenador, em regime de melhores
esforços de colocação, nos termos previstos no Contrato de Distribuição, e que avaliou e tomou a

sua decisão de investimento nos CRl, a seu exclusivo critério, na qualidade de investidor
profissional, de modo que não poderá imputar qualquer responsabilidade ao Coordenador por
força dos riscos envolvidos nos CRI;

o) a CCI número 001, série Beone, emitida em 22 de dezembro de 2077 l"Cgl"l permanecerá, até o
seu vencimento, vinculadas ao Certificado de Recebíveis lmobiliário da 102r Série da 1. Emissão da

Securitizadora; sendo que a CCI representa Créditos lmobiliários, decorrentes de Debênture,
conforme descritos e câracterizados no Anexo I desta Escritura de Emissão de CCI;

p) tem ciência da auditoria jurídica realizada em relação à Cedente e o Fiador, estando e acordo
com os riscos ali expostos em razão dos passivos e contingências apurados, confor latórios
que me foram apresentados; e

q) os Termos Definidos aqui utilizados e não definidos terão os significados á eles Ídos no
Termo de Securitização

São Paulo, 12 de Mar de 2018

CAPITAN

Declaramos o recebimento em l2/O3120 conform indicado no presente Boletim de
Subscrição.
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