






























respectivamente,

cuusuu QUARTA - suBscRrçÃo, rnrrcRAlrzAçÃo r rrruLARrDADE Dos cRr

4,L. Subscricão dos CRI: Os CRI serão subscritos por meio da assinatura de Boletim de Subscrição pelo
Investidor Profissiona l.

4.2. Inteoralização dos CRI: A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional,
conforme estabelecido no Boletim de Subscrição. O preço de integralizaÇo poderá ser acrescido de
eventual ágio ou deduzido de deságio negociado na distribuição, calculados pro rata die, desde a data da
primeira integralização até a data de sua efetiva integralização. A integralização dos CRI será realizada via
83 ou mediante crédito em conta corrente de titularidade da Emissora.

4.3. Titularidade dos CRI: A titularidade dos CRI será comprovada pelo extrato em nome de cada titular
e emitido pela 83, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na 83. Adicionalmente, serão
admitidos extratos emitidos pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela 83,

GLAUSULA QUTNTA - cÁ¡-cu¡-o Do sAtDo DEvEDoR E JuRos REMUNERATónros Dos cRr

5.1. Forma de Pagamento dos CRI: O Valor Nominal Unitário dos CRI e os Juros Remuneratórios, serão
pagos nas Datas de Vencimento e demais condições especificadas no Anexo II deste Termo de
Securitização, sendo (i) a primeira parcela de amortização devida em 29 de abril de2O2Li e (ii) os Juros
Remuneratórios pagos em 30 de setembro de 2019, conforme Cláusula 3.1 e o Anexo II deste Termo de
Securitização. Os Juros Remuneratórios serão calculados de acordo com a seguinte fórmula:

¡ : lVNb x (Fator de Juros - t)l
Onde:

J: Valor da remuneração devida em cada data de pagamento dos Juros Remuneratórios,
calculado com I (oito) casas decimais, sem arredondamento.

VNb: Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI na Data da Primeira
Integralização dos CRI, ou da última Data de Aniversário ou incorporação de juros, se
houver, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

Fator de Juros: Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de sobretaxa
(spread¡, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da
seguinte forma:

Føtor de Juros : (Fq"torl DI x Fs.tor Spread)
Onde:

Fator DI: Produtório das Taxas DI, desde a Data da Primeira Integralização dos CRI, ou a Data de
Aniversário imediatamente anterior, inclusive, e a próxima Data de Aniversário, exclusive,
calculado com I (oito) casas decimais, com arrendamento, apurado da seguinte forma:

Fatorpr = fl{r +rDrk)
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Onde,

N:

k.'
TDIr:

Número de taxas DI over utilizadas;
Número de ordem da Taxa DI, variando de 1 (um) até n.

Taxa DI de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, da seguinte forma :

I

(#.')*TDI¡, =

Fator Spreød. =

_I

Onde:

DI¡<: Taxa DI divulgada pela 83, utilizada com 2 (duas) casas decimais.
Fator Spread: Sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

conforme calcu lado abaixo.

dut
Spreød. 2É2+t

100

5,50 (cinco inteiros e cinquenta centésimos);
Número de dias úteis entre a Data da Primeira Integralização dos CRI, ou a Data de
Aniversário imediatamente anterior, e a próxima Data de Aniversário;

Observações:

(i) a "Taxa DI" deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgada pela

83;
(ii) o fator resultante da expressão (1 + TDIù é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais sem

arredondamento;
(¡ii) efetua-se o produtório dos fatores diários (L+TDIò, 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;
(iv) uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do produtório Fator DI

com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;
(v) o fator resultante da expressãot FqtorDI xFatorSpreøddeve ser considerado com 9 (nove)

casas decimais, com arredondamento;
(vi) para a aplicação de "Dk" será sempre considerado a "Taxa Dl" divulgada no 5o (quinto) Dia Útil

imediatamente anterior à data de cálculo (exemplo: para cálculo no dia 14, a Taxa DI considerada
será a publicada no final do dia 9 pela 83, pressupondo-se que tanto os dias g, LO, !L, 12, L3 e
14 são o¡as Úte¡s);

(vii) para os fins deste Termo de Securitização o termo "Data de Aniversário" significa cada data de
pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme Anexo II deste Termo de Securitização.

O Cálculo da Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário do CRI será calculado da seguinte forma:

AAí: (VNb x TAí) x AMí
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