REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME 13.349.677/0001-81
NIRE 33300303677

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS

IMOBILIÁRIOS DA 52 SÉRIE DA 22

EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOSS.A ("Secungzadg.r.a"ou "Emisgca"),
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2020

horas,
DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de maio de 2020, iniciada às 17:00 horas e encerradaàs 19:50
(AM")
Mobiliários
de forma digital por consulta formal, conforme autorização da Comissão de Valores
Rio
constanteno Anexo II à presente ata, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Branco, ne 181, sala 711, Centro.

Estado do Rio
CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação por consulta formal, publicado nos jornais Diário Oficial do
de Janeiro e Monitor Mercantil nas ediçõesdos dias 28, 29 e 30 de abril de 2020.

e cinco
PRESENÇA: os representantes(i) dos titulares de 94,55% (noventae quatro inteiros e cinquenta
conforme cláusula 13.5
centésimos por cento) dos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CEI") em Circulação,
e
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários do CRI da série da Emissão da Emissora ("EmlS.S.2"
conforme lista de presença constante no Anexo I à presente ata ("li.tu.latgs-dLCB-l");
inscrita no CNPJ/ME
(ii) da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira,
Janeiro, na Avenida das
sob o ne 17.343.682/0001-38, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

dos CRI
Américas, 4.200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, na qualidadede agente fiduciário
ao final
Eldygjédg"); e (iii) os representantes da Emissora, tudo conforme assinaturas constantes

("Agente

desta ata.

MESA: Presidente: Haroldo Monteiro da Silva Filho; Secretário: Samuel Albino da Silva.

ORDEM DO DIA:
Amortização à Socicam, estendendo(i) deliberar pela concessão, ou não, de carência do pagamento de Juros e
contar da parcela dos CRI vincenda no mês de
se ao pagamento dos créditos imobiliários, de 5 (cinco)meses, a

Amortização dos CRI, não pagos
junho de 2020 ("Carência"), sendo que as parcelas compostaspor Juros e
CRI, não constituindo, todavia, em
durante o período da Carência, serão incorporadosao Saldo Devedor dos
suspensas todas as obrigações
repactuação de prazo. Aprovada esta matéria da Ordem do Dia, estarão
durante o prazo de Carência; ou
pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e dos Fiadores da Emissão,
pagamento de juros e amortização à
alternativamente, (ii) deliberar pela concessão, ou não, de carência do
de 3 (três) meses, a contar da parcela dos CRI
Socicam, estendendo-se ao pagamento dos créditos imobiliários,
sendo que as parcelas compostas por Juros e
vincenda no mês de junho de 2020 ("Carência Alternativa"),
alternativa, serão incorporados ao saldo devedor
Amortização dos CRI, não pagos durante o período da Carência
de prazo. Aprovada esta matéria da Ordem do Dia, estarão
dos CRI, não constituindo, todavia, em repactuação
pecuniáriasda Socicam e dos Fiadores da Emissão, durante o
suspensas todas as obrigações pecuniárias e não

repactuar o prazo de vencimento da Emissão, e
prazo de Carência Alternativa; (iii) deliberar por

condicionado à aprovação da matéria constante do item
consequentemente dos créditos imobiliários cedidos,
vencimento da Emissão seria prorrogado por 3 (três) ou 5 (cinco)
(i) ou do item (ii) acima, sendo que o prazo de
obrigatoriedadede renovação anual da nota de
meses, conforme o caso; (iv) deliberar pela exclusão na
concessão de prazo de 12 (doze) meses para a
classificação de risco de crédito da Emissão; (v) deliberar pela
Emissora a utilizar qualquer sobra de arrecadação
recomposição do Fundo de liquidez da Emissão, autorizando a
recomposição, sendo que, após este prazo a Devedora
dos créditos imobiliários cedidos para fazer jus à referida
pela substituição da Pentágono S.A.
deverá recompor a totalidade do saldo remanescente;e (vi) deliberar
e instituição custodiante da
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, das funções de agente fiduciário
e Câmbio Ltda., inscrita no CNP)
Emissão, e a aprovação da contratação da SLW Corretora de Valores
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comercial da SLW encaminhada aos
50.657.675/0001-86("SLW"), em substituição, nos termos da proposta
titulares bem como disponibilizada no site da Emissora.
DELIBERAÇÃO: Instalada a assembleia:
Titulares 40$ CRI presentes aprpvaram a presente
Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, unanimidade
item da Ordem do
Ordem Pia. Não houveram votos contrários e nem abstenções com relação ao presente
Dia.

quatro centésimos
Com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, 36,54%(trintae seis inteiros e cinquenta e

por

dos Titulares dos
Sendo que, 63,46% (sessenta e três inteiros e quarenta e seis centésimos por cento)
presentes não aprovaram o item (ii) da Ordemdo Dia.

CRI

cento) dos Titulares dos CRI presentes aprovaram a presente Ordem do Dia.

Não houve votos de abstenção quanto ao item (ii) da Ordem do Dia.
(noventa por cento) dos
Dessa forma, e tendo em vista que o quórum necessáriopara a aprovação era de 90%
CRI em circulação nos termos da cláusula 13.10 do Termo de

aprovado.

e três centésimos por cento)
Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, 6,73% (seis inteiros e setenta

dos

Titulares do CRI presentes aprovaram a presente Ordem do Dia.
cento) dos Titulares dos CRI
Sendo que, 61,54% (sessenta e um inteiros e cinquenta e quatro centésimos por
presentes não aprovaram o item (iii) da Ordem do Dia.

Não houve votos de abstenção.
aprovação era de 90% (noventa por cento) dos
Dessa forma, e tendo em vista que o quórum necessáriopara a
A-prgsgntg-itgm-0iiLda.-.Qr-dgm-dQ
CRI em circulação nos termos da cláusula 13.10 do Termo de securitização,
fpi aprovado.
Pia
inteiros e cinquenta e quatro centésimos por
Com relação ao item (iv) da Ordem do Dia, 36,54% (trinta e seis
Ordem do Dia.
cento) dos Titulares do CRI presentes aprovaram a presente

e seis centésimospor cento) dos Titulares dos CRI
Sendo que, 63,46% (sessentae três inteirose quarenta

presentes não aprovaram o item (iv) da Ordemdo Dia.
Não houve votos de abstenção.
para a aprovação era de 90% (noventa por cento) dos
Dessa forma, e tendo em vista que o quórum necessário
do Termo de
CRI em circulação nos termos da cláusula 13.10

Pia não foi aprpvadq.
Com relação ao item (v) da Ordem do Dia, a unanimidade

Titulares

CRI presentes aprovaram p

4a presente Ordem do Pia.
relação ao item (v) da Ordem do Dia.
Não houveram votos contrários e nem abstenções com

Com relação ao item (vi) da Ordem do Dia, a

Titulares

CRI presentesaprovaram Q

presente item (vi) Ordem Pia.
Ordem do Dia.
Não houveram votos contrários e nem abstenções com relação ao item (vi)
após lido e aprovado, foi assinado em
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata,
Secretário. Em virtude das deliberações acima e
2 (duas) vias de igual teor e conteúdo, pelo Presidente e pelo
CRI, os Titulares dos CRI, neste
independentede quaisquer outras disposições nos documentos da emissão dos

neste ato, eximem a Securitizadora e o
ato, declaram que analisaram de forma diligente as deliberações e,
e autorizações ora concedidas.
Agente Fiduciário de qualquer responsabilidade em relaçao às deliberações
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2020,
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DE RECEBÍVEIS
(PÁGINADE ASSINATURASDA ATA DA ASSEMBLEIAGERAL DE TITULARESDE CERTIFICADOS
IMOBILIÁRIOSSA,
IMOBILIÁRIOSDA 52 SÉRIE DA 22 EMISSÃODA REIT SECURITIZADORADE RECEBIVEIS
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2020)

Bruno P rido Braga do Rio
Secretário

Haroldo Monteiro da Silva Filho
Presidente

REIT SECU

ZADORA DE

CEBfVElS IMOBILIÁRIOS S.A.

Emissora

PENTÁGONO S.A. DISTRI
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TULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
IDORA
Agente Fiduciário
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(Anexo I da Ata da Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 59 série da
Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis imobiliários S.A, realizada em 18 de maio de 2020)
Lista de Presença

Votos via resposta à consultaformal, disponivelspara consulta na sede da
Emissora

CPF/CNPJ do Titular dos CR!
039.214.338-00
530.905.868-00
606.493.807-20
765.563.527-72
937.688.508-20
090.838.318-50
229.656.702-97
025.767.328-87
605.250.452-87
569.533.138-20
330.235.307-34
028.237.697-65
301.160.248-44
002.031.617-85
016.548.567-11
033.172.008-63
175.259.267-00
008.098.377-49
372.957.307-10
299.170.058-03
910.810.418-20
659.846.258-49
125.954.888-05
029.279.71765
025.191.877-78
171.078.868-27
277.232.400-15
375.963.737-04
301.160.208-57
771.906.708-82
08537625000107
08831681000141
10355368000126
10960881000146
12765687000135
13547622000186
13547613000195
13021642000119
97525450000130
97525437000180
97543626000186
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97543604000116
17012112000165
17763346000144
17139705000197
26243395000147
33589389000101

TEXT_SP- 50622929ν2 5043.52

(Anexo II da Ata da Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 59 série da 22
Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis imobiliários SA, realizada em 18 de maio de 2020)]

E-mail CVM autorizando a realização da AGT por consulta formal

•runoRó
sewnda•reira.18de maiooe 20202029

em:

Uva Mascarer*us;Monque
Visconti

0500

A CVM confirmou

a

•

fW%isca Reis:

CVM?SIN
•

C»

formal nio está vedada pela edOo da 625.

Segue resposta deles sobre o assunto.
Em tenpo. sonego a gentgeza de validarem os

Para

sque novamenteo

adicionados

pela marN

googl• drive.

de acesso:

encaminho uma miruna de ata da AGT. conforme o

a

e
Obrigado

BrunoRh
De: GIES •G.r•nci. d. Investimento, Estrutur•do•
Date:
18 de mal. de 2020
Subject: RÉ: Dúvidas Oficio ne
To: Bruno Rio

19:46
CVM.tstN •Consulta Formal cm

Cato Bruno, as demandas

inúmeras. imposñibt•ndo-oos o envio de uma

cc Mauricio

tempestiva.

Comunicoque. apesar da ediçio da Instruç•o CVM625,ter disciplinadoquestões relativas realizaç•ode assembleiasdigitais.o instituto da comuna forma
continua válidodurante a pandemia. de forma facilitara manifestaç•o
investidores.
Peço.por favor.comunicaro Agente
realit•çao do procedimento

o entendimento desta área técnica,00 sentido de que a InstruçSoCVMn' 625 nao vedou ou probiu a

de consulta formal, de que trata o

SIN 6/2020-

Qualquerdúvidafico disposiçio.

Bruno d•

Gomes

de

- CVM

0.: Bruno mo
Enviado: segunda•feira, 18 de maio de 2020 17:48

Pv•: GIES •GeréOOade
Re: Ouvidas
comuka

Estra.RuradOS
n' 06 CVM/SIN •Con"ta fotnul CR/

tantos etna'", mas apenas complementaruio a Inforrn.çbo. o agente fiduciário informou que aceita efetivar a AGI caso a CVM confirme
convocada anteriormente
edOo do norma 625, nos termos do oficio ne 6/2020 (a
foi feita no
28 de abri').

Emtempo,de 'gn total de 110titulares, recebemos93," de participaçio.comas devidasdeliberaçôesdosassuntosda
precisaser sanada,até em virtude do quórumexpress»ode votosdos

a

do cia

O.

Bruno
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