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Edital de Convocação da Assembleia Geral de Titulares de Certificados 
de Recebiveis Imobiliarios da 8ª e 9ª Séries da 2ª Emissão da Reit 
Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de 
Recebíveis 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 8ª e 9ª Séries da 2ª Emissão de 
Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) 
da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os 
titulares dos CRI, para a Assembleia Geral de Titulares de CRI da 8ª e 9ª 
Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários 
S.A. (“Assembleia Geral” e “Emissão”), a se realizar no dia 03/09/2020, às 11 
horas. 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”). A Emissora 
recebeu, em 04 de agosto de 2020, da Socicam Administração, Projetos e 
Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 
(“Socicam”), carta informando que o avanço da pandemia da Covid-19, 
doença causada pelo novo coronavírus, se estendeu por prazo maior do que 
o inicialmente estimado, com consequências negativas, principalmente no 
setor de infraestrutura de transporte de passageiros, e solicitando 
convocação de nova assembleia geral de titulares. Adicionalmente, a 
Emissora recebeu da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda (“Agente 
Fiduciário”), em 16 de julho de 2020, comunicado informando que haviam 
oficializado a sua mudança de objeto social, e que deixariam de atuar como 
instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, se vendo obrigados à 
renunciar às suas funções exercidas no âmbito da Emissão. Em paralelo, 
indicaram como instituição financeira substituta, a Planner S.A. Corretora de 
Valores (“Novo Agente Fiduciário”) Assim sendo, a Emissora convoca os 
titulares para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia:  (i) 
Deliberar pela repactuação da Emissão, concedendo carência à Socicam, 
nos termos abaixo detalhados: a) de 3 (três) meses, a contar da parcela 
vincenda no mês de agosto de 2020, de forma retroativa (“Carência Total”), 
sendo que as parcelas compostas por juros e amortização não pagos 
durante o período da Carência Total, serão incorporados ao saldo devedor 
dos CRI; b) de 6 (seis) meses, no pagamento das parcelas de amortização 
dos CRI (“Carência de Principal”), após o período de Carência Total; c) com 
a aprovação da carência, conforme acima definida, serão implementadas as 
seguintes condições de contrapartida (“Contrapartida”) aos Titulares: • 
interrupção de qualquer pagamento relativo ao CRI Subordinado; • durante 
os períodos de Carência Total e de Carência Parcial, qualquer arrecadação 
de créditos imobiliários será utilizada para amortização extraordinária mensal 
dos CRI Sênior (“cash sweep”), sem multa de pré-pagamento; • após o 
período de Carência Parcial, mensalmente, após o pagamento das 
obrigações repactuadas dos CRI, qualquer arrecadação de créditos 
imobiliários adicional será utilizada para amortização extraordinária mensal 
dos CRI Sênior (“cash sweep”), sem multa de pré-pagamento; • obrigação da 
Socicam em não realizar qualquer distribuição de lucros à controladora 
FMFS Participações e Empreendimentos Ltda (“FMFS”) e de não realizar 
transações de qualquer espécie com as partes relacionadas acionistas da 
FMFS; • será pago aos Titulares dos CRI Sênior, mensalmente, em até 10 
(dez) dias úteis após a data de pagamento de cada prestação dos CRI 
repactuados, um prêmio de repactuação (“waiver’s fee“) de 0,0830% 
calculado sobre o saldo devedor dos CRI Sênior após o pagamento da última 
prestação paga; • inclusão como fiador da Emissão o Sr. José Mário Lima de 
Freitas, inscrito no CPF sob o n. 048.426.288-20. A Socicam se obriga, 
ainda, a incluir futuramente como fiadores ou avalistas adicionais nesta 
Emissão, qualquer outro eventual fiador ou avalista que vier a constar de 
qualquer operação de mercado de capitais vinculada à Socicam (incluindo 
todas as empresas do grupo, controladas ou controladoras), tais como, mas 
não se limitando, a debêntures, CRI, notas estruturadas, etc, sob pena de 
vencimento antecipado da Emissão; d) As condições de Contrapartida serão 
interrompidas após o saldo devedor do CRI Sênior repactuado ser reduzido 
pelas amortizações extraordinárias, até que se atinja, no mínimo, o saldo 
devedor dos CRI Sênior na sua curva original. (ii) A suspensão temporária 
das obrigações pecuniárias da Socicam e dos fiadores da Emissão, no 
período de carência, mantendo todas as demais condições da repactuação 
realizada no âmbito da assembleia geral de titulares de 28 de abril de 2020; 
(iii) aprovação da Planner, como instituição financeira que substituirá o 
Agente Fiduciário das funções de agente fiduciário e de instituição 
custodiante dos CRI. 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) 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 ser encaminhada, até o dia 
02/09/2020 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 qualquer matéria constante 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, estando 
autorizados a tomarem todas as providências nesse sentido. 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 04 de setembro 
de 2020. Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2020. Reit Securitizadora de 
Recebíveis Imobiliários S.A. Assembleia Geral de Titulares de CRI da 8ª 
e 9ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis 
Imobiliários S.A. de 01 de Setembro de 2020. 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 (  
); Com relação ao item (iii) 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

