
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. 
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 

EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES 
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 18ª E 19ª 
SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS 
IMOBILIARIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS 
IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 
33300303677 (“Emissora”), nos termos da cláusula 13.1 do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão de 
Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) 
da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os 
titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRI da 18ª e 19ª Séries 
da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. 
(Assembleia Geral), a se realizar no dia 09/06/2020, às 12 horas, em 
segunda convocação. Conforme autorizado pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, o 
procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta 
Formal”). Tendo em vista a notificação recebida da Socicam Administração, 
Projetos e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 
43.217.280/0001-05 (“Socicam”), solicitando carência no pagamento de 
amortização e juros dos CRI, a Emissora convoca os titulares para a 
Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar por conceder 
carência de 3 (três) meses, a contar da parcela vincenda no mês de maio de 
2020, de forma retroativa, sendo que as parcelas compostas por juros e 
amortização não pagos durante o período da Carência, serão incorporados 
ao saldo devedor dos CRI de forma linearmente proporcional às 
amortizações subsequentes, sem importar em alteração do prazo 
vencimento da Emissão. Aprovada esta matéria da ordem do dia, estarão 
suspensas todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e 
dos Fiadores da Emissão durante o prazo de Carência, sendo, ainda, 
observado aquilo que foi comunicado no fato relevante de 04 de maio de 
2020; (ii) deliberar pela suspensão na obrigatoriedade de renovação da nota 
de classificação de risco de crédito da Emissão; Conforme o fato relevante 
divulgado pela Emissora em 04 de maio de 2020, determinados titulares, 
representando a maioria dos CRI em circulação, e a Cedente/Devedora - 
Socicam, realizaram negociações privadas, chegando a bom termo acerca 
da concessão de garantias adicionais pela Socicam, de forma a serem 
aprovadas as solicitações da Socicam, com as seguintes condições: (a) 
qualquer pagamento de créditos imobiliários no período da carência, se 
ocorrer, será destinado ao pagamento exclusivo de amortizações 
extraordinárias dos CRI Sênior, reduzindo o saldo devedor e, proporcional e 
linearmente, as amortizações futuras, estando a Emissora autorizada a 
realizar tais amortizações por conta e ordem, sem que a Socicam incorra em 
qualquer multa; (b) suspensão dos pagamentos ao CRI Subordinado até que 
as amortizações extraordinárias mencionadas no item anterior permitam que 
se atinja a curva de amortização original do CRI Sênior, calculada conforme 
o critério anterior a concessão da carência, autorizando a Emissora a realizar 
amortizações extraordinárias do CRI Sênior por conta e ordem, sem que a 
Socicam incorra em qualquer multa, até o limite do atingimento da curva de 
amortização original do CRI Sênior, além desse limite continua válido o 
prêmio definido na cláusula 3.2 do Contrato de Cessão; (c) a Socicam se 
obrigou a não fazer nenhuma distribuição de lucros a partir da Holding FMFS 
(fiadora) ou nenhuma transação com partes relacionadas (acionistas da 
FMFS) até o catch-up integral da curva original do CRI Sênior, calculada 
conforme o critério anterior a concessão da carência; (d) inclusão do sócio da 
Socicam Sr. José Mário Lima de Freitas (CPF: 048.426.288-20) como 
garantidor (avalista ou fiador) da Emissão; e (e) inclusão de evento de 
avaliação na Emissão, considerando o percentual mínimo de razão de 
garantia mínimo de 115% sobre o valor do próximo pagamento mensal do 
CRI Sênior. O não atingimento desse percentual, em três meses alternados 
ou consecutivos, em cada período móvel de 12 (doze) meses, cuja data de 
início do acompanhamento será julho de 2020, dará causa a evento de 
avaliação e a subsequente convocação de assembleia de titulares para a 
deliberação pelo vencimento antecipado ou não do CRI. Considerando que, 
em virtude das negociações realizadas entre a Socicam e os Titulares, a 
ordem do dia da assembleia geral de titulares com data de 20 de abril de 
2020 precisou ser alterada, sendo assim, a Emissora informa que faz-se 
necessária a convocação de nova assembleia geral de titulares. 
Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação dos titulares com 
relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio da 
assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser 
instruída com cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a 
representação do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou 
estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de 
identificação dos signatários, e encaminhada, até o dia 05/06/2020 aos 
cuidados do agente fiduciário e da Emissora por e-mail para 
fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações 
constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de 
Titulares dos CRI representando a maioria simples dos CRI em circulação 
(“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da ordem do dia 
serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. A Emissora e o agente 
fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se as matérias constantes da ordem 
do dia, estarão autorizados a tomar todas as providências necessárias para 
implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não se limitando, a 
aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização, instruções à B3 
Bolsa Brasil Balcão (“B3”), entidade onde os CRI encontram-se depositados, 
podendo ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de inadimplente 
para adimplente, caso seja necessário. A presente convocação da 
Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas por meio da Consulta 
Formal, será enviada, pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares 
cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos CRI, bem como aos 
seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de 
publicação dos atos da Emissora, conforme o previsto no Termo de 
Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem do dia 
deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails 
ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. A consolidação dos 
votos será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 10 de junho de 
2020. Rio de Janeiro, 29 de maio de 2020. REIT SECURITIZADORA DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. ANEXO I. TERMO DE APURAÇÃO DE 
VOTOS. Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto 
da seguinte forma: SIM (  ) NÃO (  ); Com relação ao item (ii) da ordem 
do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM (  ) NÃO (  ). 
Nome do Titular ou Representante por Extenso: 
Assinatura: 

mailto:jurídico@reit.com.br

