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CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI)

Material Publicitário da Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 89ª e da 90ª Séries da 4ª 
Emissão da Gaia Securitizadora S.A., no valor de

Os CRI serão lastreados em créditos imobiliários cedidos pelo Banco Máxima S.A.
Registro Definitivo da Oferta na CVM: CVM/SRE/CRI/2016/030, referente à Emissão de CRI Seniores da 89ª Série, e

CVM/SRE/CRI/2016/031, referente à Emissão de CRI Subordinados da 90ª Série, concedidos em 13 de dezembro de 2016.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINTIVA DOS CRI SENIORES: “brAA-”, atribuído pela SR RATING PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

Código ISIN nº BRGAIACRI3C8, referente à Emissão de CRI Seniores da 89ª Série, e 
Código ISIN nº BRGAIACRI3D6, referente à Emissão de CRI Subordinados da 90ª Série

R$ 61.872.761,80
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DISCLAIMER

Esse material foi preparado pela SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA (“Coordenador Líder”) e pela GAIA SECURITIZADORA S.A (“Emissora”) como
Material Publicitário relacionado à emissão de certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), para distribuição pública da 89ª e 90ª Séries da 4ª Emissão da Gaia
Securitizadora S.A. (“Oferta”), as quais possuem valores nominais de R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 104.546,03 (cem e quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e três
centavos) na data de emissão, perfazendo o montante de R$ 55.600.000,00 (cinquenta e cinco milhões e seiscentos mil reais) e R$ 6.272.761,80 (seis milhões, duzentos e
setenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), respectivamente.

Esse material apresenta informações resumidas e não é documento completo, portanto, não deve ser considerado como recomendação de investimento nos CRI, de
modo que potenciais investidores devem ler o prospecto da Oferta (“Prospecto”), em especial a seção Fatores de Riscos, antes de tomar a decisão de investir na Oferta.
Qualquer decisão de investimento deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Prospecto, que conterá informações detalhadas da Oferta, dos
CRI, da Emissora, do Coordenador Líder e do Banco Máxima S.A. (“Cedente”). O Prospecto poderá ser obtido junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), à CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”) e à BM&FBOVESPA – Bolsa deValores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”).

A decisão de investimento dos potenciais investidores nos CRI é de sua exclusiva responsabilidade, podendo recorrer a assessores em matérias legais, regulatórias,
tributárias, negociais, de investimento, financeiras, entre outros, até julgarem necessário para formarem seu julgamento para investimento nos CRI.

A Oferta não é adequada aos investidores que (a) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação de securitização, (b) necessitem de liquidez
imediata em relação os títulos adquiridos e (c) não estejam dispostos a correr risco de reinvestimento e créditos imobiliários pulverizados. A leitura deste material não
substitui a leitura do Termo de Securitização e do Prospecto, com especial atenção na seção de Fatores de Risco. As informações aqui apresentadas encontram-se
descritas na página 33 do Prospecto.
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DISCLAIMER
O Prospecto da Oferta e o Formulário de Referência da Emissora estão disponível nas páginas da:

Emissora (“GAIA SECURITIZADORA S.A”) no link para acesso ao Prospecto: www.gaiasec.com.br (nesse website, acessar em “Destaques” no canto direito da página e, em seguida,
em “Prospecto Preliminar” das séries 89ª e 90ª da 4ª Emissão”). Informações detalhadas sobre a Emissora, tais como seu resultado, negócios e outras ofertas podem ser encontrados no
Formulário de Referência da Emissora. O Formulário de Referência da Emissrora encontra-se disponível em www.cvm.gov.br (Informações de Regulados > Companhias > Consulta a
Informações de Companhias > Documentos e Informações de Companhias > Buscar por “Gaia Securitizadora” > Gaia Securitizadora S/A > Formulário de Referência).

Coordenador Líder (“SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA.”) no Link para acesso ao Prospecto: www.slw.com.br (nesse website acessar “Fiduciário”, em seguida, no
campo “Nome do Emissor”, no canto esquerdo da página, digitar “Gaia Securitizadora S/A” e acessar o prospecto das séries 89ª e 90ª da 4ª Emissão com a data mais recente).

Comissão De Valores Mobiliários (“CVM”) no Link para acesso ao Prospecto Preliminar: http://www.cvm.gov.br (Neste website, acessar em “Informações de Regulados” ao lado
esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta a Informações de Companhias”, clicar em “Documentos e Informações de Companhias”, buscar por “Gaia
Securitizadora” no campo disponível. Em seguida, acessar “Gaia Securitizadora S/A” e posteriormente “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No website acessar “download”
em “Prospecto Preliminar” relativo às 89ª e 90ª Série da 4ª Emissão da Emissora). Link para acesso ao Formulário de Referência: http://www.cvm.gov.br (Neste website, acessar em
“Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta a Informações de Companhias”, clicar em “Documentos e Informações de
Companhias”, buscar por “Gaia Securitizadora” no campo disponível. Em seguida, acessar “Gaia Securitizadora S/A” e posteriormente “Formulário de Referência”. No website acessar
“download” em “Formulário de Referência - Ativo”).

CETIP S.A. – MERCADOS ORGANIZADOS (“CETIP”) no Link para acesso ao Prospecto Preliminar: http://www.cetip.com.br (Neste website, acessar “Comunicados e
Documentos” da página inicial, clicar em “Prospectos”, e, na sequência, clicar em “Prospectos do CRI” e, posteriormente, no campo “Título”, inserir a informação “Gaia Securitizadora”
e clicar em “Filtrar”. Nesta página, clicar na linha correspondente ao “Prospecto Preliminar”, “4ª Emissão”, ”89ª Série e 90ª Série” da Gaia Securitizadora S.A.)

BM&FBOVESPA S.A. (“BMF&BOVESPA”) no Link para acesso ao Prospecto Preliminar: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-
variavel/empresas-listadas.htm (“Neste website clicar no nome da Emissora e em seguida “Informações Relevantes”, em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e acessar o
Prospecto Preliminar com data de referência de 14 de dezembro de 2016”).

As informações aqui apresentadas encontram-se descritos nas páginas 34 e 44 do Prospecto Preliminar.
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CEDENTE
 O Banco Máxima pertence a um grupo financeiro com mais de 30 anos de experiência no país. Uma estrutura

enxuta e moderna, com agilidade nos processos decisórios, que permite oferecer produtos personalizados e

operações diferenciadas, de acordo com as necessidades de seus clientes. Por meio de suas subsidiárias – Máxima

Asset Management e Máxima CCTVM – fazem gestão de recursos de terceiros e corretagem de Câmbio, Títulos e

Valores Mobiliários.

 Desde a sua fundação, em 1984, o Grupo Máxima vem oferecendo produtos personalizados e operações

diferenciadas, levando-se em consideração os controles internos (sistemas, recursos humanos, segregações, políticas

e manuais, treinamentos, dentre outros).

 As informações aqui apresentadas encontram-se descritas na página 50 do Prospecto.
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CEDENTE
 A partir de 2010, o Banco Máxima direcionou seu foco para a concessão de crédito imobiliário, especialmente para empresas

do setor de construção civil, com uma linha de atuação desenhada para propiciar aos clientes sempre os melhores negócios.

 Trabalham com a estruturação de produtos personalizados, como capital de giro e compra de carteiras de construtoras, de
acordo com cada tipo de necessidade. Na área de investimentos, possuem alternativas que oferecem segurança, ótima
rentabilidade e isenção fiscal, como fundos de investimento imobiliário, LCI (letra de crédito imobiliário), e produtos
customizados, como o CRI (Certificado de Recebível Imobiliário) aos seus clientes.

 Em 2011, incluíram o câmbio entre os seus principais negócios, oferecendo soluções para empresas exportadoras e
importadoras. Atuam também com o câmbio pronto para pessoa física e jurídica. Através da Máxima CCTVM, trabalham ainda
com a negociação de dólar turismo, além de outras moedas.

 Em 2013, o Banco Máxima S.A. participou, na qualidade de cedente, da 192ª série, no valor global de R$ 17.677.725,96 e da
193ª série, no valor global de R$ 1.963.080,70, ambas da 2ª emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários da CIBRASEC –
Companhia Brasileira de Securitização.

 As informações aqui apresentadas encontram-se descritos nas páginas 50 à 51 do Prospecto.
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COORDENADOR LÍDER

“SLW” Corretora deValores e Câmbio Ltda.

“SLW” instituição financeira que atua no mercado há mais de 40 anos. Atualmente posiciona-se como prestadora de serviços
qualificados para emissões de divida corporativa e securitizações (emissões de Debentures, Notas Promissórias, CCB, CPR, CPR-F,
CDA, CDCA, CRI, CRA entre outras) direcionadas para o mercado de capitais e investidores qualificados, atuando como Coordenador
Líder,Agente Fiduciário,Agente de Garantia, Registrador (Cetip/Bovespa), Custodiante e Escriturador.

Mantemos atualmente uma carteira de aproximadamente R$ 13 bilhões de emissões de dívidas corporativas sob nossa
responsabilidade.

No mercado de operações do Agronegócio, pelo segundo ano consecutivo a “SLW” foi apontada em primeiro lugar, em volume e
montante de emissões, pelo Diretório Uqbar “Quem é Quem em Finanças Corporativas no Brasil” como o principal prestador se
serviços fiduciários para as emissões de CRA, além de outros serviços prestados como Registro e Custódia.
Abaixo o link do referido relatório, evidenciando a nossa participação na prestação de serviços qualificados para as emissões do
Agronegócio:

http://www.tlon.com.br/cra/jornal/artigos/12250-slw-volta-a-liderar-rankings-de-agente-fiduciario-de-cra-em-2015

As informações aqui apresentadas encontram-se descritas na página 43 do Prospecto.
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SUMÁRIO OFERTA

Valor Mobiliário - Oferta Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) – Instrução CVM 400

Volume Oferta R$ 61.872.761,80

Emissor

Cedente

Coordenador Líder

Agente Fiduciário e Custodiante

Assessor Legal

Agente de Cobrança (Servicer)

Ambiente de Negociação BM&FBovespa S.A. e CETIP S.A.

Lastro Créditos Imobiliários decorrentes de Escrituras Públicas e Instrumentos particulares de venda e 
Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia de Financiamentos Imobiliários.

Devedores Pessoas Físicas e Jurídicas

Imóveis Imóveis Comerciais e Residenciais Urbanos

Séries e Emissão 89ª (Sênior) e 90ª (Subordinada) Séries da 4ª Emissão
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27 a 33 do Prospecto.
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SUMÁRIO OFERTA

Garantias
Fundo de Reserva;
Subordinação; e
Regime Fiduciário e Patrimônio Separado.

Formador de Mercado

A Emissora contratará Formador de Mercado por pelo menos 12 meses, que atuará por intermédio da Planner
Corretora de Valores S.A., sociedade por ações, com estabelecimento no município de São Paulo, estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
00.806.535/0001-54 (“Planner”)

Fundo de Reserva O Fundo de Reserva será inicialmente constituído pelo montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 
deduzidos do Valor da Cessão a ser pago pela Emissora à Cedente

Cascata de Pagamentos

Despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas; 
Juros dos CRI Seniores;
Amortização dos CRI Seniores, conforme tabela vigente, e encargos moratórios eventualmente incorridos;
Caso o Gatilho 1 seja inferior à Referência para Amortização Extraordinária 1 e/ou o Gatilho 2 seja superior à Referência para 
Amortização Extraordinária 2, haverá amortização extraordinária dos CRI Seniores, nos termos e condições da Cláusula Sexta;
Recomposição do Fundo de Reserva, se for o caso;
Juros dos CRI Subordinados;
Amortização dos CRI Subordinados, conforme tabela vigente, e encargos moratórios eventualmente incorridos;
Amortização Extraordinária dos CRI Subordinados; e 
Prêmio de Subordinação.
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SUMÁRIO OFERTA

Série 89ª

Juros Remuneratórios IGP-M/FGV + 10,00 % a.a. (“Taxa Máxima”);

Valor Global da Série R$ 55.600.000,00 (cinquenta e cinco milhões e seiscentos mil reais)

Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00 (um mil reais)

Quantidades de CRI Sêniores 55.600 (cinquenta e cinco mil e seiscentos)

Rating Definitivo brAA- pela SR Ratings Prestação de Serviços Ltda.

Periodicidade de Pagamento da 
Amortização de Principal e da 
Remuneração

Mensalmente, conforme carteira.

Curva de Amortização Variável, de acordo com a tabela de amortização constante do anexo I do Termo de Securitização (“Anexo I”), 
respeitada a Cascata de Pagamentos, abaixo definida.

Duration 2,4

Prazo de Amortização Esperado 76 (setenta e seis) meses (10 de fevereiro de 2023)

Data de Vencimento Final 10 de janeiro de 2031

Subordinação 10%
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SUMÁRIO OFERTA

Série 90ª

Juros Remuneratórios IGPM/FGV + 11,50 % a.a.

Valor Global da Série R$ 6.272.761,80 (seis milhões, duzentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta 
centavos)

Valor Nominal Unitário R$ 104.546,03 (cento e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e três centavos)

Quantidades de CRI Subordinados 60 (sessenta)

Periodicidade de Pagamento da 
Amortização de Principal e da 
Remuneração

Mensalmente, conforme carteira.

Curva de Amortização Variável, de acordo com a tabela de amortização constante do anexo II do Termo de Securitização (“Anexo II”), 
respeitada a Cascata de Pagamentos, abaixo definida.

Duration 2,6

Prazo de Amortização Esperado 78 (setenta e oito) meses (10 de abril de 2023)

Data de Vencimento Final 10 de janeiro de 2031

Prêmio
Os recursos eventualmente excedentes dos Créditos Imobiliários, após o atendimento da Cascata de 
Pagamentos, serão integralmente devidos aos titulares dos CRI Subordinados, em igual proporção, a título de 
prêmio pela Subordinação.
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ESTRUTURA OFERTA
 As Originadoras possuem Créditos Imobiliários, originados dos Contratos de Financiamento. Os Créditos Imobiliários foram

cedidos ao Banco Máxima, nos termos dos Contratos de Cessão Originais;

 O Banco Máxima, por sua vez, cedeu os Créditos Imobiliários à Emissora mediante a celebração da Escritura de Cessão;

 A Emissora emitiu 295 (duzentas e noventa e cinco) CCI, representando, individualmente, os recebíveis oriundos de cada um

dos Contratos de Financiamento e, em conjunto, a totalidade dos Créditos Imobiliários, nos termos da Escritura de Emissão de

CCI, celebrada entre a Emissora e a Instituição Custodiante.

 A Emissora vinculou os Créditos Imobiliários por ela adquiridos a uma operação de securitização, correspondente à 89ª Série e

à 90ª Série da 4ª Emissão de CRI da Emissora, nos termos do Termo de Securitização, firmado entre a Emissora e o Agente

Fiduciário.

 Os investidores subscrevem e integralizam os CRI.

 As informações aqui apresentadas encontram-se descritas na página 49 do Prospecto.
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ESTRUTURA OFERTA
 Com os recursos oriundos da integralização dos CRI, a Securitizadora pagará ao Banco Máxima o Valor da Cessão, nos

termos pactuados na Escritura de Cessão.

 Aos Devedores compete o regular adimplemento dos Créditos Imobiliários decorrentes dos Contratos de Financiamento,

que, em virtude da cessão de créditos instrumentalizada na Escritura de Cessão, serão pagos, nas datas estabelecidas em seus

respectivos contratos, diretamente à Securitizadora, mediante depósito na Conta Centralizadora. Os recursos oriundos dos

pagamentos feitos pelos Devedores ficarão retidos na Contra Centralizadora e serão utilizados para a amortização mensal

dos CRI de acordo com a tabela de amortização constante nos Anexos I e II do Termo de Securitização.

 Os recursos advindos do regular adimplemento dos Créditos Imobiliários, descritos no item 7 acima, serão utilizados pela

Emissora no pagamento dos CRI, conforme Cascata de Pagamentos.

 As informações aqui apresentadas encontram-se descritos na página 49 do Prospecto Preliminar.
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Sênior Subordinado

INVESTIDORES

$$

Mutuários

Pagamento 
dos 
Créditos 
Imobiliários

Banco

$

Emissão de CCI

$
$ $

Cessão dos créditos

Emissão

Contrato de 
Financiamento

Operação: CRI GAIA

Montante: R$ 61 MM

Data Emissão: 01/10/2016

Vencimento: 10/02/2031

Taxa: Sênior –Taxa Teto de 
IGPM/FGV + 10,00% a.a.; e 
Subordinado I - GP-M + 11,5% a.a.

Lastro: CCIs - contratos 
financiamento (Recebíveis 
Residenciais – Pulverizado)

Tipo de Oferta: ICVM 400

Garantias: Fundo de 
Reserva, Subordinação; 
Regime Fiduciário; e 
Patrimônio Separado.  

CRI
Recebíveis Residenciais
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CRI

CRI Sênior

CRI Subordinado 

Tipo de Subordinação

Pró-rata

CRI
Estrutura de Subordinação
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FATORES DE RISCO
O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade,
regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto à Cedente e aos próprios CRI objeto desta Emissão. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nos CRI, o potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Prospecto Preliminar e no Termo de Securitização, bem como
consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessário antes de tomar uma decisão de investimento.

O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade,
regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto à Cedente e aos próprios CRI, objeto desta Emissão. O potencial investidor deve ler
cuidadosamente todas as informações que estão descritas no Termo, bem como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessários antes de tomar
uma decisão de investimento:

Para os efeitos desta Seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema poderá produzir, poderia produzir ou produziria um “efeito adverso” sobre a Emissora, quer se dizer
que o risco, incerteza, poderá, poderia produzir, ou produziria um efeito adverso sobre os negócios, a posição financeira, a liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas da
Emissora, conforme o caso, exceto quando houver indicação em contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender expressões similares nesta seção como
possuindo também significados semelhantes.

Os riscos descritos abaixo não são exaustivos. Outros riscos e incertezas ainda não conhecidos ou que hoje sejam considerados imateriais, também poderão ter um efeito adverso
sobre a Emissora.

Os fatores de risco relacionados à Emissora e seus respectivos controladores, acionistas, controladas, investidores e aos seus ramos de atuação estão disponíveis em seu Formulário de
Referência, no item “8 - Fatores de Risco”, incorporado por referência ao presente Prospecto Preliminar.

Os Fatores de Risco descritos abaixo encontram-se descritos na Seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar, nas páginas 109 à 119.
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FATORES DE RISCO
RISCOS RELACIONADOSAOAMBIENTE MACROECONÔMICO

Política Econômica do Governo Federal

A economia brasileira é marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e
outras para influenciar a economia do Brasil. A Emissora não tem controle sobre quais medidas ou políticas que o Governo Federal poderá adotar no futuro e, portanto,
não pode prevê-las. Os negócios, resultados operacionais e financeiros e o fluxo de caixa da Emissora podem ser adversamente afetados em razão de mudanças na
política pública federal, estadual e/ou municipal, e por fatores como: variação nas taxas de câmbio; controle de câmbio; índices de inflação; flutuações nas taxas de juros;
falta de liquidez nos mercados doméstico, financeiro e de capitais; racionamento de energia elétrica; instabilidade de preços; política fiscal e regime tributário; e medidas de
cunho político, social e econômico que ocorram ou possam afetar o País.

Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável para determinar as políticas governamentais e atos relativos à economia brasileira e,
consequentemente, afetar as operações e desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo
Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a
volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro, sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar o
desempenho da Emissora e respectivos resultados operacionais. Dentre as possíveis consequências para a Emissora, ocasionadas por mudanças na política econômica,
pode-se citar: (i) mudanças na política fiscal que tirem, diminuam ou alterem o benefício tributário aos investidores dos CRI, (ii) mudanças em índices de inflação que
causem problemas aos CRI indexados por tais índices, (iii) restrições de capital que reduzam a liquidez e a disponibilidade de recursos no mercado, e (iv) variação das
taxas de câmbio que afetem de maneira significativa a capacidade de pagamentos das empresas.
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Efeitos da Política Anti-Inflacionária

Historicamente, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários momentos de instabilidade no processo de controle inflacionário. A inflação e as
medidas do Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas de controle inflacionário, contribuíram para a incerteza econômica e
aumentaram a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm incluído a manutenção de
política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo, assim, a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Futuras medidas tomadas
pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter um efeito material
desfavorável sobre a economia brasileira e por consequência sobre a Emissora.

A redução da disponibilidade de crédito, visando o controle da inflação, pode afetar a demanda por títulos de renda fixa, tais como o CRI, bem como tornar o crédito
mais caro, inviabilizando operações e podendo afetar o resultado da Emissora.

Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do Real A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No passado, o Governo Federal
implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante as
quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de câmbio. As desvalorizações cambiais em
períodos de tempo mais recentes resultaram em flutuações significativas nas taxas de câmbio do Real frente ao Dólar e a outras moedas. Não é possível assegurar que a
taxa de câmbio entre o Real e o Dólar irá permanecer nos níveis atuais.

As depreciações do Real frente ao Dólar também podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez dos Devedores.
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Fatores relativos ao Ambiente Macroeconômico Internacional

O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado pela percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a
deterioração dessa percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional.

Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros países de mercados emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar o mercado em
relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras. Ainda que as condições econômicas nesses países possam diferir consideravelmente das condições
econômicas no Brasil, as reações dos investidores aos acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de
emissores brasileiros.

Além disso, em consequência da globalização, não apenas problemas com países emergentes afetam o desempenho econômico e financeiro do país como também a economia de países
desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, interferem consideravelmente no mercado brasileiro. Assim, em consequência dos problemas econômicos em vários países de
mercados desenvolvidos em anos recentes (como por exemplo, a crise imobiliária nos Estados Unidos da América em 2008), os investidores estão mais cautelosos na realização de seus
investimentos, o que causa uma retração dos investimentos.

Essas crises podem produzir uma evasão de investimentos estrangeiros no Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos para captação de recursos,
tanto nacional como estrangeiro.

A restrição do crédito internacional pode causar aumento do custo para empresas que têm receitas atreladas a moedas estrangeiras, reduzindo a qualidade de crédito de potenciais
tomadoras de recursos através dos CRI, podendo afetar a quantidade de operações da Emissora.
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Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de juros

Nos últimos anos, o país tem experimentado uma volatilidade nas taxas de juros. Uma política monetária restritiva que implique no aumento da taxa de juros reais de
longo prazo, por conta de uma resposta do Banco Central a um eventual repique inflacionário, causa um crowding-out na economia, com diminuição generalizada do
investimento privado. Neste particular a taxa SELIC tem apresentado alta constante desde março de 2013. Considerando o período entre 24/06/2014 e 24/06/2015, a
taxa SELIC fixada pelo COPOM (Comitê de Política Monetária) subiu de 11,00% para 13,75%. Entre 24/06/2015 e 10/03/2016, a taxa SELIC fixada pelo COPOM
aumentou de 13,75% ao ano para 14,25% ao ano.

Tal elevação acentuada das taxas de juros afeta diretamente o mercado de securitização, pois, em geral, os investidores têm a opção de alocação de seus recursos em
títulos do governo que possuem alta liquidez e baixo risco de crédito - dado a característica de “risk-free” de tais papéis -, de forma que o aumento acentuado dos juros
pode desestimular os mesmos investidores a alocar parcela de seus portfólios em valores mobiliários de crédito privado, como os CRI.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOSAO SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode acarretar perdas por parte dos Investidores. Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e
jurídico acerca da securitização considera um conjunto de direitos e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo por
diretrizes a legislação em vigor. A Lei n.º 9.514/97, que criou os certificados de recebíveis imobiliários, foi editada em 1997, entretanto, só houve um volume maior de
emissões de certificados de recebíveis imobiliários nos últimos 10 anos.

A pouca maturidade do mercado de securitização de créditos imobiliários e a falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro em relação a estruturas
de securitização em geral poderá gerar um risco aos Investidores, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a Emissão e interpretar as normas que regem o
assunto, proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos Investidores. Ademais, em situações adversas envolvendo os CRI, poderá haver perdas por parte dos Titulares
de CRI em razão do dispêndio de tempo e recursos para execução judicial desses direitos.

Risco da existência de Credores Privilegiados

A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a
qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial
quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que “desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali
referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação”.
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Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes, inclusive as Garantias, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado,
poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e
jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao
mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de forma privilegiada, sobre
o produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência.

Nesta hipótese, é possível que Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À EMISSORA

Os 6 (seis) principais fatores de risco aplicáveis à Emissora são:

Crescimento da Emissora e seu capital

O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas futuras exigências operacionais e manutenção do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir
a precisar de fontes de financiamento externas. Não se pode assegurar que haverá disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as
condições desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.
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FATORES DE RISCO
Os incentivos fiscais para aquisição de CRI

Mais recentemente, especificamente a partir de 2009, parcela relevante da receita Emissora advém da venda de Certificados de Recebíveis Imobiliários para pessoas físicas,
que são atraídos, em grande parte, pela isenção de Imposto de Renda concedida pela Lei 12.024/2009, que pode sofrer alterações. Caso tal incentivo viesse a deixar de
existir, a demanda de pessoas físicas por CRI provavelmente diminuiria, ou estas passariam a exigir uma remuneração superior, de forma que o ganho advindo da receita
de intermediação nas operações com tal público de investidores poderia ser reduzido.

A importância de uma equipe qualificada

A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado, pode ter efeito adverso relevante sobre suas
atividades, situação financeira e resultados operacionais. O ganho da Emissora provém basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe
especializada, para originação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico, operacional e mercadológico de nossos produtos.

Assim, a eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a nossa de geração de resultado da Emissora.
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Distribuição de Dividendos

De acordo com o estatuto social da Emissora, 25% do lucro líquido anual, líquido das deduções legais e estatutárias, deve ser distribuído aos acionistas sob a forma de
dividendos. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou retido nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações e pode não ser
disponibilizado para o pagamento de dividendos. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações permite que a Emissora, na qualidade de empresa de capital aberto, suspenda
a distribuição obrigatória de dividendos em determinado exercício social, caso o Conselho de Administração informe à Assembleia Geral Ordinária que a distribuição
seria incompatível com a situação financeira da Emissora.

Caso qualquer destes eventos ocorra, os acionistas podem não receber dividendos.

Registro da CVM

A Emissora atua no mercado como companhia securitizadora de créditos imobiliários, nos termos da Lei 9.514/97, e sua atuação depende do registro de companhia
aberta junto à CVM. Caso a Emissora venha a não atender os requisitos exigidos pelo órgão, em relação à companhia aberta, sua autorização poderia ser suspensa ou até
mesmo cancelada, o que comprometeria sua atuação no mercado de securitização imobiliária.
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O Objeto da Companhia Securitizadora e o Patrimônio Separado

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos imobiliários e agronegócio, tendo como objeto social a aquisição e securitização de quaisquer direitos creditórios
imobiliários e do agronegócio passíveis de securitização por meio da emissão de certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio, nos
termos das Leis 9.514 e 11.076, cujos patrimônios são administrados separadamente.

O patrimônio separado de cada emissão tem como principal fonte de recursos os respectivos créditos imobiliários e do agronegócio e suas garantias.

Desta forma, qualquer atraso ou falta de pagamento dos créditos por parte dos devedores à Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar
as obrigações assumidas junto aos Titulares dos CRI, tendo em vista, inclusive, o fato de que, nas operações de que participa, o patrimônio da Emissora não responde, de
acordo com os respectivos termos de securitização, pela solvência dos devedores.

Portanto, a responsabilidade da Emissora se limita ao que dispõe o parágrafo único do artigo 12, da Lei 9.514/97, em que se estipula que a totalidade do patrimônio da
Emissora (e não o patrimônio separado) responderá pelos prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou
administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do patrimônio separado.

Não há garantias de que a Emissora disporá de recursos ou bens suficientes para efetuar pagamentos decorrentes da responsabilidade acima indicada, conforme previsto
no artigo 12, da Lei 9.514.

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA 
EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE A 

SEÇÃO DE FATORES DE RISCO. 

MATERIAL PUBLICITÁRIO



FATORES DE RISCO
FATORES DE RISCO RELACIONADOSAOS CRI E À OFERTA

Risco da situação patrimonial e financeira da Cedente

Uma vez que a Cedente pode vir a ser obrigada a arcar com o pagamento da Multa Indenizatória os Titulares dos CRI estão sujeitos ao risco de crédito da Cedente.
Nesses casos os Titulares de CRI poderão perder total ou parcialmente seu investimento realizado nos CRI caso a Cedente não tenha recurso suficiente para honrar
com o pagamento da Multa Indenizatória.

Risco de crédito

A Emissora está exposta ao risco de crédito decorrente do não recebimento dos Créditos Imobiliários que lastreiam os CRI. Essa impontualidade, se reiterada poderá
importar no inadimplemento dos CRI e, consequentemente, impactar a rentabilidade final dos investidores ou até na perda total ou parcial do investimento realizado
pelos Titulares de CRI caso a Cedente não honrem com o pagamento dos Créditos Imobiliários, da Multa Indenizatória.
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Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade

As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos Investidores decorrem direta ou indiretamente dos pagamentos dos Créditos Imobiliários e/ou da
liquidação da Alienação Fiduciária e/ou das Garantias previstas no Termo de Securitização. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem ocorrer
posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRI, ou, ainda, não ocorrer, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado
dos CRI ou, inclusive, impossibilidade da Emissora efetuar o pagamento de eventuais saldos aos Investidores.

Adicionalmente, a realização de pré-pagamentos poderá resultar em dificuldades de reinvestimentos por parte do Investidor à mesma taxa estabelecida como
remuneração dos CRI.

Risco do Quórum de deliberação em assembleia geral deTitulares dos CRI

As deliberações a serem tomadas em assembleias gerais de Titulares dos CRI são aprovadas por quóruns qualificados em relação ao CRI. Os Investidores que detenham
pequena quantidade de CRI, apesar de discordarem de alguma deliberação a ser votada em assembleia geral de Titulares dos CRI, podem ter que aceitar as decisões
tomadas pelos detentores da maioria qualificada dos CRI. Como não há mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do Titular do CRI em matérias
submetidas à deliberação em assembleia geral, os Investidores poderão ser prejudicados em decorrência de deliberações tomadas em desacordo com os seus interesses.
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Baixa Liquidez no Mercado Secundário

O mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para
negociação dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. O Investidor que adquirir os CRI
poderá encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da Emissão.

Eventual Rebaixamento na Classificação de Risco dos CRI Poderá Acarretar Redução de Liquidez dos CRI para Negociação no Mercado Secundário

Alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas públicas no Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão
sujeitos a regulamentações específicas que condicionam seus investimentos em valores mobiliários a determinadas classificações de risco. Assim, o rebaixamento de
classificações de risco obtidas com relação aos CRI pode obrigar esses investidores a alienar seus CRI no mercado secundário, podendo vir a afetar negativamente o
preço desses CRI e sua negociação no mercado secundário.
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Risco referente à participação das Pessoas Vinculadas no Processo de Bookbuilding

Conforme previsto no Prospecto da Oferta as Pessoas Vinculadas poderão participar do procedimento de bookbuilding. Em decorrência disso a precificação dos Juros
Remuneratórios a ser realizada nos termos do procedimento de bookbuilding poderá ser prejudicada.

Risco da Não Formalização da Alienação Fiduciária dos Imóveis

A Alienação Fiduciária não terá sido constituída no momento da integralização dos CRI. Sendo assim, existe o risco de impossibilidade na completa constituição da
Alienação Fiduciária, especialmente, mas sem se limitar, em razão de exigências e/ou atrasos nos registros dado a burocracia e exigências cartorárias. Adicionalmente, não
há como assegurar que, na eventualidade da execução da Alienação Fiduciária, o produto decorrente de tal execução será suficiente para o pagamento integral dos valores
devidos aosTitulares dos CRI, sendo que, nessa hipótese, os Titulares dos CRI poderão ser prejudicados.

Riscos relacionados à insuficiência das Garantias

Não há como assegurar que na eventualidade de execução das Garantias, conforme o caso, o produto resultante dessa execução será suficiente para viabilizar a
amortização integral dos CRI. Caso isso aconteça os Titulares dos CRI poderão ser prejudicados.
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Riscos relacionados à Tributação dos CRI

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no país Titulares de CRI estão isentos de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e de declaração de ajuste anual
de pessoas físicas. Porém, tal tratamento tributário tem o intuito de fomentar o mercado de CRI e pode ser alterado, eliminando tal isenção, criando ou elevando alíquotas do imposto
de renda incidente sobre os CRI, ou ainda criando novos tributos aplicáveis aos CRI.

Risco da ocorrência de eventos que possam ensejar o inadimplemento ou determinar a antecipação dos pagamentos

A ocorrência de qualquer Evento de Multa Indenizatória acarretará o pré-pagamento parcial ou total, conforme o caso, dos CRI, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do capital
investido pelos investidores à mesma taxa estabelecida para os CRI.

Riscos Relativos à Responsabilização da Emissora por prejuízos ao Patrimônio Separado

Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 12 da Lei 9.514/97, a totalidade do patrimônio da Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição
legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do Patrimônio Separado. No entanto, o capital social da Emissora é de R$
15.482.912,05, que corresponde a pouco menos de 7,4% do total da Emissão. Sendo assim, caso a Emissora seja responsabilizada pelos prejuízos ao Patrimônio Separado, o patrimônio
da Emissora não será suficiente para indenizar os Titulares dos CRI. Risco da taxa de juros estipulada nos CRI ser questionada em decorrência da Súmula n.º 176 do Superior Tribunal
de Justiça O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 176, segundo a qual é nula qualquer cláusula contratual que sujeitar o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP. Em caso
de uma eventual disputa judicial, a Súmula n.º 176 poderá ser aplicada pelo Poder Judiciário e este poderá considerar que a Taxa DI não é válida como fator de remuneração dos CRI.
Eventualmente o Poder Judiciário poderá vir a indicar outro índice para substituir a Taxa DI. Caso seja indicado um novo índice, este poderá conceder aos titulares dos CRI uma
remuneração inferior à remuneração inicialmente estabelecida para os CRI.
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FATORES DE RISCO
Riscos decorrentes dos critérios adotados para a concessão do crédito

A concessão do crédito aos Devedores foi baseada exclusivamente na análise da situação comercial, econômica e financeira dos Devedores, bem como na análise dos
documentos que formalizam o crédito a ser concedido e as garantias formalizadas. O pagamento dos Créditos Imobiliários está sujeito aos riscos normalmente
associados à análise de risco e capacidade de pagamento dos Devedores, bem como à eficácia e suficiência das garantias. Os recursos decorrentes da excussão das
garantias podem, por ocasião de sua excussão, não ser suficientes para satisfazer a integralidade das dívidas constantes dos Contratos de Financiamento, que dão origem
aos créditos imobiliários que lastreiam os CRI. Portanto, a inadimplência dos Devedores pode ter um efeito material adverso no pagamento dos CRI.

Risco dos Créditos Imobiliários serem alcançados por terceiros

Os Créditos Imobiliários poderão ser alcançados por obrigações da Cedente, inclusive em decorrência de credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Cedente e, em
alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Cedente, tendo em vista as normas de
responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores
destes créditos com os detentores dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência, recuperação judicial, ou
outros procedimentos de natureza similar. Nesta hipótese, é possível que os Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o
pagamento daqueles credores.
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FATORES DE RISCO
Riscos de Inadimplemento

Os pagamentos dos CRI poderão ser afetados pelo atraso ou ausência de pagamento dos Créditos Imobiliários pelos Devedores. O inadimplemento dos Devedores, no
que se refere a essa obrigação, afetará o recebimento dos Créditos Imobiliários, que são o lastro para o pagamento das amortizações dos CRI.

Riscos de Fungibilidade - Intervenção, Liquidação, Falência ou Aplicação de Regimes Similares ao Servicer

Na hipótese de intervenção no Servicer, o repasse dos recursos provenientes dos Direitos Creditórios inadimplidos poderia ser interrompido e permaneceria inexigível
enquanto perdurasse a intervenção. Em caso de liquidação, de falência ou de aplicação de regimes similares ao Servicer, há a possibilidade de os recursos ali depositados
serem bloqueados e somente serem recuperados por meio de pedido de restituição.Ambos os casos podem gerar um efeito material adverso no pagamento dos CRI.

Pagamento Antecipado dos Créditos Imobiliários

Conforme estabelecido nos Contratos de Financiamento, os Devedores têm a possibilidade de efetuar o pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários. Nesta hipótese,
juros acrescidos as parcelas serão abatidos, proporcionalmente, levando-se em conta o período entre a data de vencimento e a data do pagamento antecipado. Este
evento poderá afetar, total ou parcialmente, os cronogramas de remuneração, amortização e/ou resgate dos CRI, bem como diminuir a rentabilidade futura esperada
pelo(s) Investidor(es).

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA 
EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE A 

SEÇÃO DE FATORES DE RISCO. 

MATERIAL PUBLICITÁRIO



FATORES DE RISCO
Retomada do(s) Imóvel(is)

Os Contratos de Financiamento preveem que em caso de inadimplência do(s) Devedor(es) será executada a alienação fiduciária nos termos da Lei nº 9.514/97. Esta
execução, ainda que extrajudicial não tem prazo determinado, que pode variar, por exemplo, de acordo com a dificuldade de intimação do(s) Devedor(es). Existe também
a possibilidade de ocorrerem questionamentos diversos por parte do(s) Devedor(es), inclusive mas não exclusivamente, relacionados a legalidade do procedimento de
execução extrajudicial, o que pode impedir e/ou atrasar o processo de execução extrajudicial. Deste modo, a retomada efetiva do(s) Imóvel(is), para que gere recursos
financeiros para pagamento dos CRI demanda tempo que não pode ser estimado, podendo inclusive implicar em perda financeira em função dos ônus verificados com sua
a retomada (custos com advogados, procedimentos de publicação de editais, custos judiciais para propositura e andamento da ação). Outro ponto a ser considerado e
que mesmo que efetivada a execução extrajudicial da garantia, a revenda do(s) Imóvel(is) para recomposição dos CRI pode ficar prejudicada em razão da ocupação
indevida do(s) Imóvel(is) pelo(s) Devedor(es), o que ocasionara a propositura de ação de reintegração de posse, medida judicial esta que não obstante contar com
preceito legal que autoriza a concessão de liminar para desocupação do(s) Imóvel(is) em 60 (sessenta) dias (artigo 30, Lei no 9.514/97), na pratica, não tem prazo definido
para ser cumprida. Com a demora para retomada do(s) Imóvel(is), a Carteira de Créditos ficara descoberta por um período, o qual trará consequências adversas ao
pagamento dos CRI ao(s) Investidor(es).

DEMAIS RISCOS

Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação da Cedente e dos Devedores, que são afetados principalmente pelas condições políticas e
econômicas nacionais e internacionais. Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras,
revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRI, alteração na política econômica, decisões judiciais etc.
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CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA

(1) As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado.

Ordem dos Eventos Eventos Data Prevista(1)(2)

1. Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM 05/08/2016

2. Publicação do Aviso ao Mercado e Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores 25/10/2016

3. Início do Roadshow 26/10/2016

4. Reabertura do Período de Reserva para Investidores e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 12/12/2016

5. Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 20/01/2017

6. Término do Período de Reserva para Investidores 31/01/2017

7. Procedimento de Bookbuilding 31/01/2017

8. Prazo Máximo para manifestação da CVM 11/11/2016

9. Protocolo de cumprimento de vícios sanáveis 28/11/2016

10. Registro da Oferta na CVM 12/12/2016

11. Disponibilização do Anúncio de Início, Disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores e Data de Início da Oferta 01/02/2017

12. Data de Liquidação da Oferta 08/02/2017

13. Data de Início da Negociação 09/02/2017

14. Disponibilização do Anúncio de Encerramento 16/02/2017

As informações aqui apresentadas encontram-se descritos na página 67 do Prospecto Preliminar
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CARACTERÍSTICAS CARTEIRA

CRI GAIA
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A Carteira Imobiliária totaliza o montante futuro de R$ 86,62 milhões.

Em termos de valor presente, ajustado de acordo com as taxas de cada

crédito, o montante total foi de R$ 60,87 milhões. Os créditos se

estendem desde novembro de 2016 até dezembro de 2030. Apesar da

natureza fortemente alongada dos créditos, a duration é bastante reduzida,

de apenas 32,6 meses ou 2,7 anos.

CARACTERÍSTICAS CARTEIRA
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As informações apresentadas nesta sessão constam previstas no relatório elaborado pela SR Rating Prestação de Serviços Ltda., agência classificadora de risco da 89ª Série da 4ª Emissão de CRI da

Gaia Securitizadora S.A. (CRI Seniores), datado de 24 de outubro de 2016 e divulgado na página da Emissora através do link: http://gaiasec.com.br/wp-content/uploads/2016/10/89-e-90-S-4-E-
Rating.pdf ; e na página do Coordenador Líder através do link: http://www.slw.com.br/docs/fiduciario/GAIA_CRI_M%C3%81XIMA_2016_10.pdf



CARACTERÍSTICAS CARTEIRA
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CARACTERÍSTICAS CARTEIRA
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CARACTERÍSTICAS CARTEIRA

 A LTV (Loan-to-Value) dos ativos e da carteira em média ponderada, a carteira avaliada
apresentou um LTV de 45,9%, resultante de um valor de imóveis garantidores da ordem de
R$134,7 milhões.

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA 
EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE A 

SEÇÃO DE FATORES DE RISCO. 

MATERIAL PUBLICITÁRIO



CARACTERÍSTICAS CARTEIRA

 A dispersão geográfica desses créditos é importante pois as regiões apresentam
condições econômicas diferentes quanto à sua imensidão geográfica e heterogenia social,
política e cultural, bem como pela disparidade entre as condições de infraestrutura em cada região.
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 Concentração Cedente

CARACTERÍSTICAS CARTEIRA
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 Concentração Mutuário e Contratos

CARACTERÍSTICAS CARTEIRA
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 Resumo 
Pagamentos

CARACTERÍSTICAS CARTEIRA

Resumo Número %

Parcelas Pagas 4856 100%

Montante Pago 25.353.001,80 100%

Parcelas Atraso 107 2,20%

Montante Atraso 716.968,78 2,83%

Parcelas Pré 203 4,18%

Montante Pré 1.184.093,49 4,67%
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