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PRIMEIRO ADITAENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

Pelo presente instrumento particular, as partes:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, sede na Avenida Nove de Julho, n" 4939, CJ

62, bairro Jardim Europa, município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01407-200, inscrita no

CNPJIMF sob o n" 09.304.427/0001-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante

denominada simplesmente "Emissora"; e

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., sociedade anônima, inscrita no CNP/MF sob o n" 36.113.876/0001-91,

com sede na Avenida das Américas, n? 500, Bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio

de Janeiro, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social "Agente Fiduciário".

Tendo em vista que até a presente data não houve a subscrição e integralização dos CRI da 423 série da P

emissão da Emissora, desejam incluir e alterar os termos de algumas definições no Termo de Securitização.

Nesse sentido, resolvem as Partes celebrar o Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização da 423 série da

P emissão da Emissora, de acordo com as cláusulas e condições abaixo estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÕES

Decidem as Partes alterar e incluir algumas Definições, bem como alterar e incluir alguns itens da Cláusula

Terceira conforme abaixo especificados, estabelecidos no Termo de Securitização de Créditos, as quais

passam a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

••••CRI em Circulação"

para fins de quôrum

A totalidade dos CRI em circulação no mercado, excluídos aqueles que

a Emissora possuir em tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus

controladores ou de qualquer de suas controladas ou coligadas, bem

como dos respectivos diretores, conselheiros e respectivos cônjuges.

"Data de Aniversário": Todo dia 17de cada mês;

"Escriturador" : Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com

sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
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Avenida das Américas, n° 500, Bloco 13, 205, CEP 22640-100, inscrita

no CNPJ/MF sob o n° 36.113.876/0001-91;"

CLÁUSULA TERCEIRA - IDENTIFICAÇÃO DOS ÇRI E FORMA DE DISTRIBUIÇÃO

3.1 Os CRI da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos Imobiliários representados

pela CCI, possuem as seguintes características:

(...)

7 "Atualização Monetária: Mensal, de acordo com a variação mensal do IPCIFIPE,

calculada conforme o disposto na Cláusula Quinta deste Termo de Securiiizaçãa

("Atualização Monetária "); com ano base 360 dias;

9 Juros Remuneratórios do CRI: A taxa efetiva aplicável ao CRI é de 10% (dez por

cento) ao ano, calculado conforme o disposto na Cláusula Quinta deste Termo de

Securitizaçãa ("Juros Remuneraiôrios do CR/"); ano base 360 dias; "

(...)

3.3. "A oferta dos CRI será realizada com esforços restritos de distribuição em conformidade com a

Instrução CVM 476 e com as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e está

automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6° da

Instrução CVM 476. A Emissão poderá ser registrada, exclusivamente para fins de informar base de

dados, na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA,

por se tratar de oferta restrita, nos termos do artigo 1~§1°e §2° do Código ANBIMA de Regulação

e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários,

desde que expedidas as diretrizes especificas até o envio do comunicado de encerramento da

oferta. "

(...)

3.6. "Os CRI serão emitidos de forma escritural e sua titularidade será comprovada por extrato

emitido pela CETIP. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titular idade dos CRI o

extrato em nome dos Titulares de CRI emitido pelo Escriturador, com base nas informações

prestadas pela CETIP. "
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CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÕES

2.1 As demais condições do Termo de Securitização de Créditos, que não apresentem incompatibilidade com

o presente Aditivo, ficam ratificadas e permanecem inalteradas e válidas.

2.2 Em caso de conflito entre as disposições do presente Aditivo e as do Termo de Securitização de Créditos,

prevalecerão as aqui mencionadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGISTRO DO ADITIVO

3.1 Em conformidade com a Cláusula 163 do Termo de Securitização de Créditos, o presente Aditivo será

entregue à Instituição Custodiante, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei n" 10.931/04.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Aditivo em 03 (três vias) de igual teor

e forma, para um só efeito, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 11 de dezembro de 2014.

(restante da página deixado intencionalmente em branco)
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(Página de assinaturas do Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 42a

Série da r Emissão de Certificados de Recebiveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A, firmado em

11 de Dezembro de 2014, entre esta última e a Oliveira Trust DTVM S.A.)

HABITASEC SECURITIZADORA S.A

Emissora

Nome: R d .
o ngo Faria Estrada

Cargo: CPF 045.294.047_81
CI 09.835.866-6_RJ

Nome: MARÇOSRlBEIROOOIJAL~ .•.• !",

RG.«'856.325-2
..Cargo: CPF.308.200.4t8-07

\

OLIVEIRA TRUST DTV

~""Marce\o Takesol Yano deAndrade
Procurador

Nome:

Agente Fiduciário

Nome: Sonia Regina Menezes
Cargo: Procuradora Cargo:

Nome:

RGno:

CPF/MF n":
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