ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 100ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI”), REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2018 (“ATA
DA DÉCIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA”)

Data, horário e local: Em 13 de julho de 2018, às 10:00 horas, no endereço da Brazilian Securities
Companhia de Securitização, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.767.538/0001-14 e na Comissão
de Valores Mobiliários sob o nº 01875-9 (“Securitizadora”), na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º
andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Securitizadora”).

Convocação: Dispensada, em razão da presença do titular de 100% (cem por cento) dos CRI, nos
termos do da cláusula 12.10 do Termo de Securitização, bem como do artigo 71, §2º e artigo
124, §4º da Lei nº6.404/76.

Presença: Representantes (i) do detentor de 100% (cem por cento) dos CRI em Circulação,
conforme lista de presença constante do anexo I à presente Ata da Décima Primeira Assembleia
(“Investidor”); (ii) da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, na
qualidade de agente fiduciário dos CRI (“Agente Fiduciário”); e (iii) da Securitizadora.

Composição da Mesa: Presidente: Fabio Hideki Ochiai; e Secretário: Fernando Nunes.

Ordem do dia: Deliberar sobre o atraso no pagamento da parcela de juros remuneratórios e
amortização dos CRI, devidos e não pagos em 10 de julho de 2018.

Deliberações: Tomando a palavra, o Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos,
verificando que estavam presentes os representantes do Investidor. Após leitura da Ordem do
Dia, o Investidor deliberou que renunciará a quaisquer encargos de mora e/ou multa incidentes
sobre o pagamento da parcela de juros remuneratórios e amortização dos CRI, devidos e não
pagos em 10 de julho de 2018, desde que tal pagamento seja efetuado até o dia
16 de julho de 2018. Caso referido pagamento não seja efetuado até tal data, a renúncia
descrita acima extinguir-se-á para todos os efeitos.
A Securitizadora realizará o pagamento, acima deliberado, por meio de TED (Transferência
Eletrônica Disponível), devendo comunicar o evento por meio de envio de carta à B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão, e enviar o comprovante do respectivo pagamento ao Agente Fiduciário.
Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não foram definidos nesta Ata da Décima
Primeira Assembleia o foram nos documentos de emissão dos CRI.

Disposições Finais: As Deliberações acima estão restritas apenas à Ordem do Dia e não serão
interpretadas como renúncia novação ou prejuízo de eventual e futuro exercício de qualquer
direito do Investidor e/ou deveres da Securitizadora, decorrentes da lei e/ou do Termo de
Securitização
Em virtude das deliberações acima e independentemente de quaisquer outras disposições nos
Documentos da Operação, os Investidores, neste ato, eximem a Securitizadora e o Agente
Fiduciário de qualquer responsabilidade em relação ao atraso no pagamento da parcela de juros
remuneratórios e amortização dos CRI, devidos e não pagos em 10 de julho de 2018, desde que
tal pagamento seja efetuado até o dia 16 de julho de 2018.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a Ata da
Décima Primeira Assembleia que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes,
ficando aprovada a sua publicação no website da Securitizadora, assim como o envio desta à
Comissão de Valores Mobiliários via sistema Empresa Net.

[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco]

2

Página 1 / 2 de Assinaturas da Ata da Décima Primeira Assembleia Geral de Titulares dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 100ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities
Companhia de Securitização realizada em 13 de julho de 2018.

_________________________________________________________________
Fabio Hideki Ochiai
Presidente

_________________________________________________________________
Fernando Nunes
Secretário

_________________________________________________________________
Brazilian Securities Companhia de Securitização
Securitizadora

Por:

Por:

Cargo:

Cargo:

_________________________________________________________________
Oliveira Trust DTVM S.A
Agente Fiduciário

Por:

Por:

Cargo:

Cargo:
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ANEXO I À ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 100ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE
CERTIFICADO DA BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - LISTA DE
PRESENÇA DO INVESTIDOR

ITAÚ UNIBANCO S.A.
Único Titular dos CRI

Por:

Por:

Cargo:

Cargo:
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