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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Fernando Cesar Brasileiro

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Fernando Cesar Brasileiro

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

536-3

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES

CPF/CNPJ

40.262.602/0001-31

Período de prestação de serviço

28/05/2010 a 09/07/2013

Descrição do serviço contratado

Relatório de Revisão Especial dos trimestres findos em 31 de março de 2011, 30 de junho de 2011 e 30 de setembro de 2011,
31 de março de 2012, 30 de junho de 2012 e 30 de setembro de 2012 e 31 de março de 2013 e Parecer dos Auditores
Independentes do exercício findo em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Os honorários relativos a serviços de auditoria externa para o exercício de 2012 foi de R$ 23.000,00. Não foram prestados
quaisquer outros serviços.

Justificativa da substituição

Decisão estratégica da Companhia.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico
Mário Vieira Lopes

Período de prestação de
serviço
28/05/2010 a 09/07/2013

CPF
272.471.477-68

Endereço
Rua São José, nº 70, 21º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20010-020, Telefone
(021) 21565806, Fax (021) 22626806, e-mail: rj@bkr-lopesmachado.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Ernst & Young Terco Auditores Indepedentes S/S

CPF/CNPJ

61.366.936/0001-25

Período de prestação de serviço

10/07/2013

Descrição do serviço contratado

Relatório de Revisão Especial dos trimestres de 30 de junho de 2013, 30 de setembro de 2013, 31 de março de 2014, 30 de
junho de 2014 e 30 de setembro de 2014 e Parecer dos Auditores Independentes do exercício de 2013 e 2014.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Os honorários relativos a serviços de auditoria externa para o exercício de 2013 foi de R$ 63.000,00. .Os honorários relativos
a serviços de auditoria externa para o exercício de 2014 será de R$ 146.850,00.Não foram prestados quaisquer outros
serviços.

Justificativa da substituição
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Endereço

Acyr de Oliveira Pereira

10/07/2013 a 17/06/2014

164.235.868-10

Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, T-I-5º e 6º, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04543-900, Telefone (011) 25736421, Fax (011) 2573300, e-mail: juridico.sp@br.ey.com

João Ricardo P. Costa

14/08/2014

722.071.677-04

Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, T-I-5º e 6º, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04543-900, Telefone (011) 48312880, Fax (011) 48311076, e-mail: juridico.sp@br.ey.com

Marcos Alexandre S. Pupo

18/06/2014 a 13/08/2014

197.375.598-00

Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, T-I-5º e 6º, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04543-900, Telefone (011) 48312880, Fax (011) 48311076, e-mail: juridico.sp@br.ey.com
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2.3 - Outras informações relevantes

2.3 Outras informações julgadas relevantes

A Companhia possui política interna para evitar a existência de conflitos de interesse com relação aos
Auditores Independentes que estabelece que os seus Auditores Independentes não serão contratados para
prestar outros serviços e/ou realizar outras atividades para a Companhia. Adicionalmente não existem
transferências relevantes de serviços ou recursos entre os Auditores Independentes e partes relacionadas com a
Companhia.
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3.1 - Informações Financeiras - Individual

(Reais)

Exercício social (31/12/2013)

Exercício social (31/12/2012)

Exercício social (31/12/2011)

480.000,00

51.971,00

68.365,00

Ativo Total

1.540.000,00

56.401,00

77.459,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

1.927.000,00

0,00

0,00

Resultado Bruto

1.817.000,00

0,00

0,00

453.000,00

-116.394,00

-144.507,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

400.000

400.000

300.000

Valor Patrimonial de Ação (Reais
Unidade)

1,200000

0,129928

0,227883

Resultado Líquido por Ação

1,132500

-0,290985

-0,481690

Patrimônio Líquido

Resultado Líquido
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3.2 - Medições não contábeis

3.2. Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar neste formulário
medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes
de juros e imposto de renda), o emissor deve:
a.

informar o valor das medições não contábeis

b.

fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas

c.

explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a
correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

A Companhia não divulgou no decorrer do último exercício social medições não contábeis.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

3.3. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício
social que as altere substancialmente
Na DFP de 31 de dezembro de 2012, a Companhia informou na nota explicativa 12 – Eventos Subsequentes que
“Em 29 de janeiro de 2013, 31 de janeiro de 2013 e 07 de fevereiro de 2013, a Ápice Securitizadora Imobiliária
S.A. liquidou a 1ª e 2ª série de CRI.” A Companhia informa que não houve efeito financeiro subsequente
significativo que dessem origem a ajustes as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2012. Os
resultados financeiros da liquidação da 1ª e 2ª série foram apropriados no primeiro trimestre de 2013, dentro da
competência requerida.
As demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2012 foram autorizadas para emissão pelo Conselho
de Administração em 01 de março de 2013.
Para as informações trimestrais de 31 de março de 2013, a Companhia informou que : “ Em 11 de abril de 2013,
a Ápice Securitizadora Imobiliária S.A. liquidou a 4ª e 5ª série de CRI cujo montante de emissão foi de R$
45.020”. A Companhia informa que não houve efeito financeiro subsequente significativo que dessem origem a
ajustes as informações trimestrais de 31 de março de 2013. Os resultados financeiros da liquidação da 4ª e 5ª
série foram apropriados no segundo trimestre de 2013, dentro da competência requerida.
As informações contábeis intermediárias foram aprovadas pelo Conselho de Administração e sua emissão foi
autorizada em 02 de maio de 2013.

Para as informações trimestrais de 30 de junho de 2013, a Companhia informou que não houveram eventos
subsequentes a estas demonstrações que as alterou substancialmente.
As informações contábeis intermediárias foram aprovadas pelo Conselho de Administração e sua emissão foi
autorizada em 10 de julho de 2013.

Para as informações trimestrais de 30 de setembro de 2013, a Companhia informou que em outubro de 2013
liquidou a 6ª Série, 12ª Série, 15ª Série, 17ª Série, 19ª Série e 20ª Série de Certificados de Recebíveis
Imobiliários no montante total de emissão de R$ 3.460 mil e que tais eventos subsequentes não impactaram ou
alteram substancialmente as informações trimestrais de 30 de setembro de 2013.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

As informações contábeis intermediárias de 30 de setembro de 2013 foram aprovadas pela Diretoria e sua
emissão foi autorizada em 13 de novembro de 2013.
Na DFP de 31 de dezembro de 2013, a Companhia informou na nota explicativa 26 – Eventos Subsequentes não
houve evento subsequente passível de divulgação, no âmbito do CPC24 – Evento Subsequente.
As demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2013 foram aprovadas pela Diretoria e sua emissão
foi autorizada em 28 de março de 2014.
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3.4 - Política de destinação dos resultados
3.4. Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais, indicando:

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

a. Regras sobre retenção de lucros

De acordo com a Lei nº 6.404 de 15 de
dezembro de 1976 ( " Lei da Sociedades
por Ações" ) e com o Artigo 24 Parágrafo 2º do Estatuto Social da
Companhia, o saldo remanescente,
depois de atendidas as disposições legais,
terá a destinação determinada pela
Assembleia Geral de acionistas,
observada a legislação aplicável.

De acordo com a Lei nº 6.404 de 15
de dezembro de 1976 ( " Lei da
Sociedades por Ações" ) e com o
Artigo 24 - Parágrafo 2º do
Estatuto Social da Companhia, o
saldo remanescente, depois de
atendidas as disposições legais, terá
a destinação determinada pela
Assembleia Geral de acionistas,
observada a legislação aplicável.

De acordo com a Lei nº 6.404 de 15
de dezembro de 1976 ( " Lei da
Sociedades por Ações" ) e com o
Artigo 25 - Parágrafo 2º do
Estatuto Social da Companhia, o
saldo remanescente, depois de
atendidas as disposições legais, terá
a destinação determinada pela
Assembleia Geral de acionistas,
observada a legislação aplicável.

b. Valores das Retenções de Lucros

A Assembleia Geral Ordinária realizada
em 30 de abril de 2014 deliberou sobre a
destinação dos resultados do exercício de
31 de dezembro de 2013 : R$ 5.000,00
para constituição de reserva legal,
conforme legislação em vigor, R$
25.000,00 para distribuição a título de
dividendos mínimo obrigatório
correspondente a 25% do lucro líquido
do período, nos termos da lei 6.404./76 e
R$ 75.000,00 para constituição de
reserva de retenção de lucros, nos termos
da lei 6.404./76.

A Assembleia Geral Ordinária
realizada em 30 de abril de 2013
que deliberou sobre a destinação
dos resultados do exercício de 2012
determinou a não constituição de
reserva de retenção de lucros bem
como a não distribuição de
dividendos, pois a Companhia não
apurou lucro.

A Assembleia Geral Ordinária
realizada em 25 de abril de 2012
que deliberou sobre a destinação
dos resultados do exercício de 2011
determinou a não constituição de
reserva de retenção de lucros bem
como a não distribuição de
dividendos, pois a Companhia não
apurou lucro.

c. Regras sobre distribuição de dividendos

Conforme previsto no Artigo 24 Parágrafo 1º do Estatuto Social, a
Companhia distribuirá como dividendo
obrigatório, em cada exercício social,
25% do lucro líquido do exercício, nos
termos do art. 202 da Lei 6.404/76.

Conforme previsto no Artigo 24 Parágrafo 1º do Estatuto Social, a
Companhia distribuirá como
dividendo obrigatório, em cada
exercício social, 25% do lucro
líquido do exercício, nos termos do
art. 202 da Lei 6.404/76.

Conforme previsto no Artigo 24 Parágrafo 1º do Estatuto Social, a
Companhia distribuirá como
dividendo obrigatório, em cada
exercício social, 25% do lucro
líquido do exercício, nos termos do
art. 202 da Lei 6.404/76.

A Distribuição de dividendos é anual
conforme previsto no Artigo 24 Parágrafo 1º do Estatuto Social,
porém conforme previsto no Artigo
24 - Parágrafo 3º do Estatuto Social,
a Companhia poderá, a qualquer
tempo, levantar balancetes em
cumprimento a requisitos legais ou
para atender a interesses
societáriosm inclusive para a
distribuição de dividendos
intermediários ou antecipados, que,
caso distribuídos, poderão ser
imputados ao dividendo mínimo
obrigatório.
Não é aplicável à Companhia
qualquer tipo de restrições à
distribuição de dividendos impostas
por legislação ou regulamentação
especial, tampouco por contratos,
decisões judiciais, administrativas ou
arbitrais.

A Distribuição de dividendos é anual
conforme previsto no Artigo 25 Parágrafo 1º do Estatuto Social,
porém conforme previsto no Artigo
25 - Parágrafo 3º do Estatuto Social,
a Companhia poderá, a qualquer
tempo, levantar balancetes em
cumprimento a requisitos legais ou
para atender a interesses
societáriosm inclusive para a
distribuição de dividendos
intermediários ou antecipados, que,
caso distribuídos, poderão ser
imputados ao dividendo mínimo
obrigatório.
Não é aplicável à Companhia
qualquer tipo de restrições à
distribuição de dividendos impostas
por legislação ou regulamentação
especial, tampouco por contratos,
decisões judiciais, administrativas ou
arbitrais.

A Distribuição de dividendos é anual
conforme previsto no Artigo 24 Parágrafo 1º do Estatuto Social, porém
conforme previsto no Artigo 24 Parágrafo 3º do Estatuto Social, a
Companhia poderá, a qualquer tempo,
d. Periodicidade das distribuições de dividendos levantar balancetes em cumprimento a
requisitos legais ou para atender a
interesses societáriosm inclusive para a
distribuição de dividendos intermediários
ou antecipados, que, caso distribuídos,
poderão ser imputados ao dividendo
mínimo obrigatório.

e. Eventuais restrições à distribuição de
dividendos impostas por legislação ou
regulamentação especial aplicável ao emissor,
assim como contratos, decisões judiciais,
administrativas ou arbitrais.

Não é aplicável à Companhia qualquer
tipo de restrições à distribuição de
dividendos impostas por legislação ou
regulamentação especial, tampouco por
contratos, decisões judiciais,
administrativas ou arbitrais.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2013

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido
Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Exercício social 31/12/2012

Exercício social 31/12/2011

100.000,00

-116.394,00

-144.507,00

25,000000

0,000000

0,000000

5,210000

0,000000

0,000000

25.000,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

30/04/2014

30/04/2013

25/04/2012

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária

25.000,00

01/05/2014

0,00

Preferencial

0,00

Outros
Ordinária

0,00
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

3.6. Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de lucros retidos ou
reservas constituídas em exercícios sociais anteriores.
Nos últimos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012, a Companhia não
apurou lucro, portanto não foram declarados dividendos e não foram constituídas reservas.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2013, a Companhia declarou dividendos no valor de R$ 25.000,00
referente a 25% do seu lucro líquido conforme prevê Estatuto Social da Companhia. Segue destinação do
resultado da Companhia no quadro resumo detalhado abaixo:
Ápice Securitizadora Imobiliária S.A.

%

Lucro Líquido de 31/12/2013

453 mil reais

Absorção do Prejuízo

-348 mil reais

Saldo após absorção
Reserva Legal

105 mil reais
5%

Saldo após constituição da Reserva Legal - base de cálculo para dividendos obrigatórios
Dividendos conforme estatuto
Reserva de Retenção de Lucros

31/12/2013

-5 mil reais
100 mil reais

25%

-25 mil reais
75 mil reais
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social
31/12/2013

Montante total da dívida,
de qualquer natureza
1.060.000,00

Tipo de índice
Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
2,20833333
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3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento
Exercício social (31/12/2013)
Tipo de dívida

Inferior a um ano

Um a três anos

Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

Quirografárias

698.000,00

0,00

0,00

362.000,00

1.060.000,00

Total

698.000,00

0,00

0,00

362.000,00

1.060.000,00

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes

3.9. Outras informações relevantes – Inf. Financeiras
A Companhia informa que nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012
registrou apenas despesas administrativas, pois estava em fase pré-operacional.
Em 15 janeiro de 2013 mudou sua fase de pré-operacional para operacional, data em que emitiu a 1ª, 2ª e 3ª
Séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários. No exercício de 31 de dezembro de 2013 conclui o ano com
19 emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários realizados, apurando lucro líquido de R$ 453 mil reais.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

4.1. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial, aqueles
relacionados:

a. Ao emissor

a.1 Manutenção de Registro de Companhia Aberta

A Companhia possui registro de companhia aberta desde 25 de novembro de 2010, tendo, no
entanto, realizado sua primeira emissão de CRI no primeiro trimestre de 2013. A sua atuação como
securitizadora de emissões de CRI depende da manutenção de seu registro de companhia aberta
junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a Companhia não atenda aos requisitos
da CVM em relação às companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo
cancelada, afetando assim, as suas emissões de CRI.

a.2 Crescimento da Companhia e de seu Capital

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

a.3. A Importância de uma Equipe Qualificada

A perda de membros da equipe operacional da Companhia e/ou a sua incapacidade de atr air e manter
pessoal qualificado pode ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e
resultados operacionais da Companhia. O ganho da Companhia 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 capacidade de geração de resultado.

a.4. Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de Recebíveis
Imobiliários
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

A Companhia depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária, bem como da
demanda de investidores pela aquisição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários de sua emissão.
No que se refere à originação à Companhia busca sempre identificar oportunidades de negócios que
podem ser objeto de securitização imobiliária. No que se refere aos riscos dos relacionados aos
investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela aquisição de
Certificados de Recebíveis Imobiliários. Por exemplo, alterações na Legislação Tributária que
resulte na redução dos incentivos fiscais para os investidores poderá reduzir a demanda dos
investidores pela aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários. Caso a Companhia não
consiga identificar projetos de securitização imobiliária atrativos para o mercado ou, caso a
demanda pela aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários venha a ser reduzida, a
Companhia poderá ser afetada.

a.5. Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Companhia.

Ao longo do prazo de duração dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, a Companhia poderá
estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de
terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre cada um dos créditos
imobiliários, eventuais contingências da Companhia, em especial as fiscais, previdenciárias e
trabalhistas, poderão afetar tais créditos imobiliários, principalmente em razão da falta de
jurisprudência em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

b. A seu controlador, direto ou indireto, ou Grupo de Controle

Não aplicável para a Companhia tendo em vista que inexistem ações de emissão da Companhia
negociadas no mercado de capitais brasileiro e pelo fato de a Companhia possuir poucos acionistas
em sua composição acionária.
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c. A seus acionistas

Não aplicável para a Companhia tendo em vista que inexistem ações de emissão da Companhia
negociadas no mercado de capitais brasileiro e pelo fato de a Companhia possuir poucos acionistas
em sua composição acionária.

d. A suas Controladas e Coligadas
A Companhia não possui sociedades controladas. No que se refere à Ares Serviços Imobiliários
Ltda, sociedade coligada da Companhia, a Companhia entende que não há fatores de riscos
relacionados à essa sociedade.

e. A seus fornecedores
A Companhia contrata prestadores de serviços terceirizados para execução de diversas atividades
tendo com a finalidade de atender o seu objeto social, tais como: assessores jurídicos, agentes
fiduciários, empresas prestadoras de serviços de auditoria e cobrança de créditos p ulverizados,
agências classificadoras de risco, banco liquidante, coordenador líder para distribuir os Certificados
de Recebíveis Imobiliários, entre outros. A Companhia avalia os riscos relacionados a seus
fornecedores de serviços com base em histórico profissional e relacionamento com mercado, além
de pesquisar referências e restrições. A Companhia atua com a diversificação na contratação de seus
fornecedores igualmente reconhecidos no mercado de modo a reduzir a dependência em relação aos
prestadores de serviço em caso de falência dos mesmos ou alteração relevante na tabela de preços.
No entanto, caso a Companhia não consiga implementar sua estratégia de diversificação dos
prestadores de serviço a Companhia poderá ficar dependente de determinados forneced ores
específicos, o que pode afetar os seus resultados.

f. A seus clientes
A Companhia depende da originação de novos negócios de securitização imobiliária, bem como da
demanda de investidores pela aquisição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários de sua emissão.
No que se refere à originação à Companhia busca sempre identificar oportunidades de negócios que
podem ser objeto de securitização imobiliária. No que se refere aos riscos relacionados aos
investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela aquisição de
Certificados de Recebíveis Imobiliários, por exemplo, alterações na Legislação Tributária que
resulte na redução dos incentivos fiscais para os investidores o que poderá reduzir a demanda dos
investidores pela aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários. Caso a Companhia não
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consiga identificar projetos de securitização imobiliária atrativos para o mercado ou, caso a demanda
pela aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários venha a ser reduzida, a Companhia poderá
ser afetada. A Companhia entende que não existem fatores de risco específicos relacionadas a seus
clientes.
g. Aos setores da economia nos quais o Emissor atua quanto à economia brasileira

g.1. Política Econômica do Governo Federal

A economia brasileira tem sido 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.
As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras políticas, envolveram no
passado, controle de salários e preços, desvalorização da moeda, controles no fluxo de capital e
determinados limites sobre as mercadorias e serviços importados, dentre outras. A Companhia não
tem controle sobre quais medidas ou políticas que o Governo Federal poderá adotar no futuro e não
pode prevê-las. Os negócios, os 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.
A Companhia não pode prever quais políticas serão adotadas pelo Governo Federal e se essas
políticas afetarão negativamente a economia, os negócios ou o desempenho financeiro da emissora.

g.2 Efeitos da Política Anti-Inflacionária

Historicamente, o Brasil enfrentou índices de inflação consideráveis. A inflação e as medidas do
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Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas de controle
inflacionário, contribuíam para a incerteza econômica e aumentavam a volatilidade do mercado de
capitais brasileiro. Mais recentemente, os índices de inflação nos últimos anos foram de 4,46% em
2007, 5,90% em 2008, 4,32% em 2009, 5,90% em 2010, 6,5% em 2011 e 5,84% em 2012 e 5,91%
em 2013 de acordo com o IPCA divulgado pelo IBGE.
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 sobre os ativos que lastreiam as Emissões da Companhia.
Caso o Brasil venha a vivenciar uma significativa inflação no futuro, é possível que os contratos de
financiamento vinculados a suas emissões não sejam capazes de acompanhar estes efeitos da
inflação. Como o repagamento dos investidores dos Certificados de Recebíveis Imobiliários está
baseado na realização destes ativos, isto pode alterar o retorno previsto por esses investidores.

g.3. 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 em 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 e a qualidade da carteira de
financiamentos vinculada às emissões da Companhia.
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g.4 Mudanças na economia global e outros mercados emergentes

O mercado de títulos e valores mobiliários nacional é influenciado, em vários graus, pela economia
e condições dos mercados globais, e especialmente pelos mercados dos países da América Latina e
de outros emergentes. A reação dos investidores dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da
Companhia ao desenvolvimento em outros países pode ter um impacto desfavorável no valor de
mercado dos títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises em outros países
emergentes ou políticas econômicas de outros países, dos Estados Unidos em particular, podem
reduzir a demanda do investidor por títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras.
Qualquer dos acontecimentos mencionados acima pode afetar desfavoravelmente a liquidez do
mercado e até mesmo a qualidade do portfólio de direitos creditórios que lastreiam os Certificados
de Recebíveis Imobiliários de emissão da Companhia.

g.5.Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de juros

A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a demanda do investidor por títulos e valores
mobiliários de companhias brasileiras e por títulos que tenham seu rendimento pré -fixado em níveis
inferiores aos praticados no mercado após a elevação da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários pode ser afetada desfavoravelmente.

g.6 Efeitos da Retração no Nível da Atividade Econômica

Eventual retração no nível de atividade da economia brasileira, ocasionada seja por crises internas
ou crises externas, pode acarretar em elevação no patamar de inadimplemento de pessoas físicas e
jurídicas. Caso isso ocorra existe chance de que os devedores dos créditos imobiliários vinculados
aos Certificados de Recebíveis Imobiliários de emissão da Companhia tornem-se inadimplentes com
as suas obrigações de pagamento. Tendo em vista que o recebimento integral e tempestivo pelos
Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários de emissão da Companhia dos montantes
devidos conforme o Termo de Securitização esta condicionado ao adimplemento dos seus lastros, se
tais devedores se tornarem inadimplentes conforme exposto acima os Titulares de Certificados de
Recebíveis Imobiliários poderão não receber a totalidade da remuneração prevista no Termo de
Securitização.

g.7. Efeitos relacionados ao Setor de Securitização Imobiliária
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A securitização de créditos imobiliários é uma operação recente no mercado de capitais brasileiro. 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. Além disso, a securitização é uma operação mais complexa do que outras emissões
de valores mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Companhia.
Dessa forma, por se tratar de um mercado recente no Brasil, com aproximadamente quinze anos de
existência no País, ele ainda não se encontra totalmente regulamentado, podendo ocorrer situações
em que ainda não existam regras que o direcione, gerando assim um risco aos Investidores, uma vez
que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a emissão e interpretar as normas que regem o assunto,
podem proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos investidores dos Certificados de
Recebíveis Imobiliários de emissão da Companhia.
Adicionalmente, 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. Entretanto, em razão da
pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro em
relação às estruturas de securitização, em situações adversas poderá haver perdas por parte dos
Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários em razão do dispêndio de tempo e recursos para
execução judicial desses direitos.

g.8. Efeitos da Concorrência no Mercado de Securitização
O aumento da competição no mercado de securitização pode acarretar em redução de margem nas
receitas de securitização em contraposição a uma manutenção do nível de custos fixos o que pode
reduzir os lucros da Companhia.

h. À regulação dos setores em que o emissor atue
Atualmente o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários goza de benefício fiscal (a)
quando da sua aquisição por pessoas físicas (isenção de imposto de renda), e (b) caso o Certificados
de Recebíveis Imobiliários venha a ser enquadrado na Lei nº 12.431 (benefício fiscal para
investidores não residentes de paraísos fiscais).
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Adicionalmente, a regulamentação do Conselho Monetário Nacional incentiva as instituições
financeiras a investirem em Certificados de Recebíveis Imobiliários de lastros específicos. Tais
benefícios podem ser restringidos ou extintos no futuro. Caso isso ocorra a demanda pela aquisição
de Certificados de Recebíveis Imobiliários pelos investidores poderá ser reduzida o que poderá
impactar negativamente à Companhia.

i. Aos países estrangeiros onde o emissor atue Companhia não atua em países estrangeiros.
Companhia não atua em países estrangeiros
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4.2 - Comentários sobre expectativas de alterações na exposição aos fatores de risco

4.2. Em relação a cada um dos riscos acima mencionados, caso relevantes, comentar sobre eventuais expectativas
de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos
Não vislumbramos redução ou aumento na exposição da Companhia aos riscos mencionados na seção 4.1.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

4.3. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou suas controladas sejam parte,
discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes
para os negócios do emissor ou de suas controladas, indicando:
Até a presente data, a Companhia não é parte em nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral nas
esferas trabalhistas, tributárias, cíveis e outros.

a.

juízo - não há qualquer processo judicial, administrativo ou arbitral que a
Companhia ou suas controladas sejam parte sejam trabalhistas, tributários ou
cíveis.

b.

instância

c.

data de instauração

d.

partes no processo

e.

valores, bens ou direitos envolvidos

f.

principais fatos

g.

se a chance de perda é:

i.

provável

ii.

possível

iii.

remota

h.

análise do impacto em caso de perda do processo

i.

valor provisionado, se houver provisão
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

4.4. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o emissor ou suas
controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou excontroladores ou investidores do emissor ou de suas controladas, informando:
Até a presente data, a Companhia não é parte em nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral, cujas partes
contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores do emissor
ou de suas controladas.

a.

Juízo – não há nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral a declarar.

b.

instância

c.

data de instauração

d.

partes no processo

e.

valores, bens ou direitos envolvidos

f.

principais fatos

g.

se a chance de perda é:
i.

provável

ii.

possível

iii.

remota

h.

análise do impacto em caso de perda do processo

i.

valor provisionado, se houver provisão
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

4.5. Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas controladas sejam parte e que não tenham sido
divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto em caso de perda e informar os valores envolvidos

Na presente data, a Companhia não é parte em processos sigilosos.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

4.6. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e
causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes, em que o emissor
ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros, e indicando:
a. valores envolvidos
b. valor provisionado, se houver
c. prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência
Na presente data, a Companhia não é parte em nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral, repetitivo ou
conexo.
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4.7 - Outras contingências relevantes

4.7. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não existem outras contingências relevantes a serem mencionadas.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no qual os valores mobiliários do
emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de origem, identificar:
a. restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
b. restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
c. hipóteses de cancelamento de registro
d. outras questões do interesse dos investidores

Não aplicável tendo em vista que é uma Companhia Brasileira que negocia seus valores mobiliários apenas no Brasil.
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5.1 - Descrição dos principais riscos de mercado

5.1. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o emissor está exposto,
inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros.
Política Econômica do Governo Federal
O fluxo de caixa da Companhia pode ser adversamente afetado em razão de mudanças da política pública
federal, estadual e/ou municipal, e por fatores como: instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do real;
efeitos da política anti-inflacionária e taxa de juros; falta de liquidez nos mercados doméstico, financeiro e de
capitais e outras medidas que possam afetar o País.

Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do Real.
As desvalorizações cambiais em períodos de tempo mais recentes resultaram em flutuações significativas nas
taxas de câmbio do Real frente ao Dólar. 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 podem criar pressões inflacionárias
adicionais no Brasil e podem afetar negativamente a liquidez dos devedores e a qualidade da carteira de
financiamentos.

Efeitos da Política Anti-Inflacionária e Taxa de Juros
No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários momentos de instabilidade
no processo de controle inflacionário. As medidas governamentais promovidas para combater a inflação
contribuem para a incerteza econômica e aumentam a volatilidade das taxas de juros dos títulos. Futuras medidas
tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros, intervenção no mercado de câmbio entre
outras, podem ter um efeito material desfavorável sobre a economia e sobre os ativos que lastreiam os
Certificados de Recebíveis Imobiliários.

Falta de liquidez nos mercados domésticos, financeiros e de capitais
O mercado de títulos e valores mobiliários nacional é influenciado, em vários graus, pela economia e condições
dos mercados globais, e especialmente pelos mercados emergentes e dos países da América Latina. A reação dos
investidores ao desenvolvimento em outros países pode ter um impacto desfavorável no mercado de títulos e
valores mobiliários no Brasil. Por outro lado, crises em outros países emergentes ou políticas econômicas de
outros países, podem reduzir a demanda do investidor por títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras.
Qualquer dos acontecimentos acima mencionados pode afetar desfavoravelmente a liquidez do mercado e até
mesmo a qualidade do portfólio de direitos creditórios do CRI.
A Companhia não tem controle sobre quais medidas o Governo Federal poderá adotar no futuro na gestão da
Política Econômica e não pode prevê-las. Por isso não é possível quantificar os impactos que tais medidas
poderão gerar nos negócios da Companhia.
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5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado

5.2. Descrever a política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor, seus
objetivos, estratégias e instrumentos, indicando:

a. riscos para os quais se busca proteção
b. estratégia de proteção patrimonial (hedge)
c. instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
d. parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
e. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge) e quais são esses objetivos
f. estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos
g. adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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5.3 - Alterações significativas nos principais riscos de mercado

5.3. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos de mercado a
que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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5.4 - Outras informações relevantes

5.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes afora as divulgadas nos itens acima.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

28/05/2010

Forma de Constituição do Emissor

Assembleia Geral de Constituição - Sociedade Anônima

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

25/11/2010
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6.3 - Breve histórico

6.3 Breve histórico do Emissor
Em 28 de maio de 2010, a Portfólio Securitizadora S.A. foi fundada com sede na cidade do Rio de Janeiro tendo
como acionistas fundadores:

i.

Portfólio Empreendimentos Ltda. subscreveu e integralizou 27.500 ações ordinárias e 9.994 ações
preferenciais;

ii.

Paulo Baroni da Costa Teixeira subscreveu e integralizou 5.000 ações ordinárias;

iii.

Paulo Cesar Souza de Queiroz subscreveu e integralizou 2.000 ações ordinárias e 5.001 ações
preferenciais;

iv.

Luis Cesar Souza de Queiroz subscreveu e integralizou 500 ações ordinárias;

v.

Francisco José Valsa subscreveu e integralizou 1 ação preferencial;

vi.

Francisco de Melo Machado Filho subscreveu e integralizou 1 ação preferencial;

vii.

Djalma Rodrigues Teixeira Filho subscreveu e integralizou 1 ação preferencial;

viii.

Paulo Roberto da Silva Pinho subscreveu e integralizou 1 ação preferencial;

ix.

João Paulo de Azevedo Carneiro subscreveu e integralizou 1 ação preferencial;

Totalizando a Companhia com 35.000 ações ordinárias e 15.000 ações preferenciais.

Em 25 de junho de 2010, foi autorizado aumento de capital conforme descrito abaixo:

i.

Portfólio Empreendimentos Ltda. subscreveu e integralizou 137.500 ações ordinárias e 50.000 ações
preferenciais;

ii.

Paulo Baroni da Costa Teixeira subscreveu e integralizou 25.000 ações ordinárias;

iii.

Paulo Cesar Souza de Queiroz subscreveu e integralizou 10.000 ações ordinárias;

iv.

Luis Cesar Souza de Queiroz subscreveu e integralizou 2.500 ações ordinárias e 25.000 ações
preferenciais.

Totalizando a Companhia com 175.000 ações ordinárias e 75.000 ações preferenciais
Em 01 de outubro de 2010, foi realizada a seguinte transação, conforme livro de registro de ações da companhia:
i.

Portfólio Empreendimentos Ltda. adquiriu do acionista Francisco de Mello Machado Filho 01 ação
preferencial;

Em 25 de abril de 2012, foi autorizado aumento de capital conforme descrito abaixo:
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i.

Portfólio Empreendimentos Ltda. subscreveu e integralizou 75.000 ações ordinárias e 25.000 ações
preferenciais;

Em 01 de agosto de 2012, foram realizadas as seguintes transações, conforme livro de registro de ações da
companhia;
i.

Portfólio Empreendimentos Ltda. adquiriu do acionista Francisco José Valsa 01 ação preferencial;

ii.

Portfólio Empreendimentos Ltda. adquiriu do acionista João Paulo de Azevedo Carneiro 01 ação
preferencial;

iii.

Portfólio Empreendimentos Ltda. adquiriu do acionista Paulo Roberto da Silva Pinto 01 ação
preferencial;

iv.

Portfólio Empreendimentos Ltda. adquiriu do acionista Djalma Rodrigues Teixeira Filho 01 ação
preferencial;

v.

Portfólio Empreendimentos Ltda. adquiriu do acionista Luís Cesar Souza de Queiroz 3.000 ações
ordinárias e 25.000 ações preferenciais;

Quadro Societário Resumido em 01.08.2012 antes da aquisição:

Acionista anterior a aquisição Ápice
Paulo Cesar Souza de Queiroz
Paulo Cesar Souza de Queiroz

Natureza
Ações Ordinárias
Ações Preferenciais

Total Parcial
Paulo Baroni da Costa Teixeira
Total Parcial
Portfolio Empreendimentos Ltda.
Portfolio Empreendimentos Ltda.
Total Parcial
TOTAL DE AÇÕES

Ações Ordinárias
Ações Ordinárias
Ações Preferenciais

Nº de Ações
12.000
5.001
17.001
30.000
30.000
243.000
109.999
352.999
400.000

Percentual de
Participação

4,25%
7,50%

88,25%
100,00%

A Companhia permaneceu pré-operacional até 02 de agosto de 2012 quando Fernando Cesar Brasileiro e Ápice
Consultoria Financeira e Participações Ltda. adquiriram a totalidade das 285.000 ações ordinárias e 115.000
ações preferenciais da Portfolio Securitizadora S.A.

Em 02 de agosto de 2012 foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária em que foi deliberado:
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i-

Alteração da denominação social da Companhia para Ápice Securitizadora Imobiliária S.A.;

ii-

Alteração da sede social da Companhia para Rua Bandeira Paulista, 600 -7º andar – Cj 74 – Itaim
Bibi, São Paulo, CEP 04532-001 bem como o foro para solução de quaisquer questões ou casas que
direta ou indiretamente, derivem do Estatuto da Companhia ou da aplicação de seus preceitos para a
Capital do Estado de São Paulo.;

iii-

Destituição dos atuais membros do Conselho de Administração, composto até 02 de agosto de 2012
pelos Srs. Paulo Cesar Souza de Queiroz, Djalma Rodrigues Teixeira Filho, Paulo Roberto da Silva
Pinho e Francisco José Valsa e eleger Fernando Cesar Brasileiro como Presidente do Conselho de
Administração, Osvaldo Correa Fonseca como Vice-Presidente do Conselho de Administração e
Mauricio Katsumi Fukuda como Conselheiro;

iv-

Conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial
para 1 (uma) ação ordinária, passando, assim o capital social a ser representado exclusivamente por
ações ordinárias;

v-

Alteração dos periódicos nos quais a Companhia publica os seus atos, nos moldes do disposto no art.
289 da Lei nº 6.404/76, passando a serem realizadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
periódico DCI – Diário Comércio, Indústria e Serviços;

vi-

Consolidação do Estatuto para refletir as deliberações aprovadas;

Em 02 de agosto de 2012 foi realizada Reunião do Conselho de Administração para deliberar sobre a
destituição dos diretores anteriores e eleição da atual diretoria, foram eleitos:
i-

Sr. Fernando Cesar Brasileiro para ocupar o cargo de Diretor Presidente e exercer as funções de diretor
de relações com investidores;

ii-

Sra. Elizabeth Alves Gomes para ocupar o cargo de Diretora, cabendo-lhe as funções de diretora
comercial e de distribuição;

iii-

Sr. Arley Custódio Fonseca para ocupar o cargo de Diretor cabendo-lhe as funções de diretor de
estruturação e operações.

Em 30 de outubro de 2012 foi realizada Reunião do Conselho de Administração para formalizar a saída do Sr.
Paulo Baroni da Costa Teixeira e do Sr. Francisco de Mello Machado Filho da Diretoria.
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A Ápice Securitizadora Imobiliária S.A. é uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, cuja
sede social foi alterada para cidade de São Paulo – SP. Sua controladora é a Ápice Consultoria Financeira e
Participações Ltda. e Fernando Cesar Brasileiro.
A Companhia estabeleceu com os seus novos controladores o objeto social como sendo (i) securitização de
créditos oriundos de operações imobiliárias, assim compreendida a compra, venda e prestação de garantias em
créditos hipotecários e imobiliários; (ii) a aquisição de créditos imobiliários e de títulos e valores mobiliários;
(iii) a emissão e colocação, no mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI’s”),
podendo realizar a emissão e colocação de outros títulos de crédito e/ou valores mobiliários; (iv) a prestação de
serviços e realização de outros negócios relacionados ao mercado secundário de créditos imobiliários,
especialmente à securitização de tais créditos imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de
1997 e outras disposições legais aplicáveis; (v) a realização de operações de hedge em mercados derivativos
visando a cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários.
Até o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 a Companhia não possuía qualquer histórico operacional ou de
negócios. Em 15 de janeiro de 2013, iniciou suas atividades operacionais quando realizou as emissões das suas
primeira, segunda e terceira séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários no montante de R$ 28.700.440,92
(vinte e oito milhões, setecentos mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) e conclui o
exercício de 31 de dezembro de 2013 com R$ 5.398.441.873,08 ( cinco bilhões trezentos e noventa e oito
milhões quatrocentos e quarenta e um mil reais oitocentos e setenta e três reais e oito centavos) em Certificados
de Recebíveis Imobiliários emitidos. R$ 5.398.441.873,08 ( cinco bilhões trezentos e noventa e oito milhões
quatrocentos e quarenta e um mil reais oitocentos e setenta e três reais e oito centavos) em Certificados de
Recebíveis Imobiliários emitidos.
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6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas

6.5 Descrever os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações,
alienações e aquisições de controle societário, aquisições e alienações de ativos importantes, pelos quais tenham
passado o emissor ou qualquer de suas controladas ou coligadas , indicando:
a. evento
Em 02 de agosto de 2012, Fernando Cesar Brasileiro e Ápice Consultoria Financeira
e Participações Ltda adquiriram a totalidade das ações da Ápice Securitizadora
Imobiliária S.A. (anteriormente denominada Portfolio Securitizadora S.A.)

b. principais condições do negócio
Fernando Cesar Brasileiro adquiriu 4.000 ações ordinárias da Companhia,
representativas de 1% da totalidade do capital social, ao passo que as demais 396.000
foram adquiridas pela Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda. pelo
montante de R$ 1.817,97 e R$ 179.979,27 respectivamente, ambos pagos a vista.
Não existem condições ou cláusulas suspensivas que regulem direito de voto,
pendência de aprovação por órgãos reguladores e possíveis efeitos da decisão sobre a
operação.
c. sociedades envolvidas
Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda e Fernando Cesar Brasileiro como
compradores e Portfólio Empreendimentos Ltda. como vendedora.
d. efeitos resultantes da operação no quadro societário, especialmente , sobre a
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos
administradores do emissor.
A Companhia passou a ser controlada por Ápice Consultoria Financeira e Participações
Ltda. com 99% das ações e por Fernando Cesar Brasileiro com 1% das ações;
e. quadro societário antes e depois da operação
Antes da aquisição:
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Depois da aquisição em 02/08/2013

PÁGINA: 40 de 173

Formulário de Referência - 2014 - ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A.

Versão : 3

6.6 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

6.6. Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de recuperação judicial ou
extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais pedidos
Não houve pedido de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia até o momento.
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6.7 - Outras informações relevantes

6.7. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes afora as divulgadas nos itens acima.
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7.1 - Descrição das atividades do emissor e suas controladas

7.1 Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e suas controladas.
A Companhia é uma Cia Securitizadora de créditos imobiliários, constituída nos termos da Lei 9.514, de 20 de
novembro de 1997, com objeto de aquisição de créditos imobiliários para posterior securitização destes por meio
da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e posterior colocação, inclusive por terceiros
contratados, dos CRI junto ao mercados financeiros e de capitais. Por serem atividades inerentes ao objeto acima
descrito, a Companhia possui áreas dedicadas à estruturação, distribuição, comercial, institucional e
monitoramento das operações, liquidação tendo em vista que os CRI são emitidos, registrados, custodiados e
liquidados por meio de câmaras de custódia e liquidação.
A Companhia atua em todo o território nacional e possui sede em São Paulo e parceiros estratégicos em todos os
estados do país.
Em cumprimento a Deliberação CVM nº 582/09 , a Companhia informa que atua em um único segmento
(securitização de recebíveis imobiliários) e um único produto/ serviço ou seja emissão de certificados de
recebíveis imobiliários por isso considera que nenhuma divulgação adicional por segmento ou produto seja
necessária.
A Companhia não possui empresas controladas.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

7.2. Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas demonstrações financeiras de
encerramento de exercício social ou, quando houver, nas demonstrações financeiras consolidadas, indicar as seguintes
informações:
a) produtos e serviços comercializados;
A Companhia comercializa Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), valores mobiliários oriundos de sua
atividade como sociedade securitizadora, que estrutura e emite ativos de crédito imobiliário.
b)

receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor;
A Companhia apresentou a seguinte receita de serviços de R$ 1.927.000,00 e resultado bruto de R$
1.817.000,00 e lucro líquido de R$ 453.000,00 no segmento no exercício de 31 de dezembro de 2013. O
produto emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários representa 100% das receitas apresentadas.

c) lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor
A Companhia apresentou os seguintes resultados: exercício de 31 de dezembro de 2011 apurou prejuízo de R$
144.507,00, para o exercício de 31 de dezembro 2012 apurou prejuízo de R$ 116.394,00 e em 31 de dezembro
de 2013 apresentou lucro líquido de R$ 453.000,00 O produto emissão de CRI representa 100% das receitas
apresentadas.
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

7.3. Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos operacionais
divulgados no item 7.2, descrever:
a. características do processo de produção
A originação das operações de crédito estruturado se dá através do contato direto
com incorporadoras, construtoras imobiliárias residenciais, instituições financeiras,
loteadoras e demais intermediários interessados em vender carteiras de recebíveis
imobiliários.

b. características do processo de distribuição
A distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários a mercado é realizada pela
Ápice ou por distribuidores mediante sua colocação junto a investidores diversos,
residentes e domiciliados no Brasil incluindo, sem limitação, pessoas físicas ou
jurídicas, constituídas como instituições financeiras, seguradoras, fundos de pensão,
entidades públicas ou privadas de previdência complementar, gestores de recursos de
terceiros, empresas de capital aberto ou fechado. A colocação dos referidos
Certificados de Recebíveis Imobiliários pode ocorrer através de oferta pública com
esforços restritos ou por meio de oferta pública regida pela Instrução CVM 400. A
Companhia atua em regime de melhores esforços ou com garantia firme de subscrição
e integralização por meio de distribuidores autorizados.

c. características dos mercados de autuação, em especial:
i. participação em cada um dos mercados
A Companhia atua no mercado brasileiro de securitização de recebíveis
imobiliários tanto residenciais como corporativos. Este é um mercado recente
que se iniciou em 2000 cujo crescimento mais forte se iniciou no ano de 2008
e vêm se tornando uma importante fonte de financiamento alternativa para o
setor imobiliário do Brasil. Atualmente o mercado brasileiro de securitização
é composto por mais de 50 securitizadoras, porém apenas cerca de 10 atuam
de forma mais destacada no mercado.O referencial usualmente adotado para
caracterização de participação no mercado de securitização de créditos
imobiliários é o valor total, em reais, de Certificados de Recebíveis
Imobiliários emitidos. Segundo a Uqbar, as emissões consolidadas de CRI
alcançaram um novo patamar no ano de 2013, com cifra recorde de R$ 16,65
bilhões. Em destaque para Companhia que, em seu primeiro ano de atuação
assumiu a liderança do ranking de Securitizadoras Imobiliárias por montante
emitido em 2013 e se considerar no acumulado desde 1999, a Ápice passou a
ser a quinta maior emissora com base no montante emitido de CRI.

ii. condições de competição nos mercados
Na aquisição de créditos imobiliários competem as companhias
securitizadoras, fundos de investimento cujos regulamentos admitem a
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
aquisição desses recebíveis, as instituições financeiras que atuam na captação
de cadernetas de poupança entre outros.
Na distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, os principais
títulos concorrentes são os papéis de emissão de instituições financeiras com
lastro em créditos imobiliários, como as Letras Hipotecárias e Letras de
Crédito Imobiliário, as quais desfrutam isenções fiscais semelhantes às
atribuídas pela legislação aos Certificados de Recebíveis Imobiliários.

d. eventual sazonalidade
Não há sazonalidade no mercado de securitização, porém o cenário
macroeconômico pode afetar o desempenho do mercado, reduzindo a
atratividade dos Certificados de Recebíveis Imobiliários.

e. principais insumos e matérias-primas, informando:
i.

descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão
sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos
órgãos e da respectiva legislação aplicável
ii. eventual dependência de poucos fornecedores
iii. eventual volatilidade em seus preços
Durante o processo de originação, estruturação, distribuição e monitoramento
de suas operações de securitização, a Companhia contrata vários fornecedores
especializados em vários serviços.
Os fornecedores contratados são basicamente: assessores legais, custodiantes
de títulos, empresas terceirizadas de monitoramento e cobrança de pagamentos
(“Servicing”), agentes fiduciários, distribuidores de títulos e valores
mobiliários autorizados pela CVM a comercializar os títulos de emissão da
Companhia, agências de rating, empresas de contabilidade e de tecnologia,
auditoria, entre outros.
A Companhia avalia os riscos relacionados a seus fornecedores de serviços
com base em histórico profissional e relacionamento com mercado, além de
pesquisar referências, restrições e preços. A relação da Companhia com seus
fornecedores não está sujeita a regulamentação governamental.
Para reduzir a eventual volatilidade em preços, a Companhia atua com a
diversificação na contratação de seus fornecedores igualmente reconhecidos no
mercado de modo a reduzir a dependência em relação aos prestadores de
serviço em caso de falência dos mesmos ou alteração relevante da tabela de
preços.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

7.4. Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total do emissor, informando:
a. montante total de receitas provenientes do cliente
b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

A Companhia não possui clientes que centralizem mais de 10% da receita líquida total.

PÁGINA: 47 de 173

Formulário de Referência - 2014 - ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A.

Versão : 3

7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor, comentando
especificamente:

a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a
administração publica para obtenção de tais autorizações

A Companhia é uma companhia securitizadora de créditos imobiliários que, dado à sua natureza de companhia
aberta , requer e possui autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para operar. Referida aprovação
foi obtida em 2010 e desde então a companhia tem cumprido todas as exigências e formalidades daquela
autarquia para continuar operando.

b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o
caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental.

A companhia não possui política ambiental própria. Entretanto, procura diligenciar para que os recebíveis por ela
adquiridos refiram-se à empreendimentos que obedeçam as normas e procedimentos ambientais exigidos pela
legislação que regulamenta a atividade da construção civil em nosso país.

c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o
desenvolvimento das atividades.

A companhia não possui dependência de patentes, marcas, licenças, concessões ou franquias, bem como de
contratos de royalties para o desenvolvimento de suas atividades.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

7.6. Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar:
a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao pais sede do emissor e sua participação na receita líquida total do emissor
b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada pais estrangeiro e sua participação na receita liquida total do emissor
c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor.
a. A Companhia apresentou a seguinte receita de venda bruta de R$ 1.927.000,00 e resultado bruto de R$
1.817.000,00 no segmento no exercício de 31 de dezembro de 2013 em seu país de origem o Brasil. O
produto emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários representa 100% das receitas apresentadas.
b. A Companhia não atua com países estrangeiros
c. A Companhia não possui receita proveniente de países estrangeiros.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

7.7. Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida o emissor está sujeito à regulação
desses países e de que modo tal sujeição afeta os negócios do emissor
A Companhia não está sujeita a regulamentação de outros países, pois atua somente no Brasil.
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7.8 - Relações de longo prazo relevantes

7.8. Descrever relações de longo prazo relevantes do emissor que não figurem em outra parte deste formulário

A Companhia não possui relações de longo prazo.
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7.9 - Outras informações relevantes

7.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há outras informações relevantes afora as divulgadas nos itens acima.
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8.1 - Descrição do Grupo Econômico
8.1 Descrever o grupo econômico em que se insere o emissor, indicando:

A Ápice Securitizadora Imobiliária S.A. possui a seguinte composição acionária
conforme descrito no quadro abaixo:

Acionista

Ápice Consultoria Financeira e
Participações Ltda.
Fernando Cesar Brasileiro
Total

a.

Natureza

Nº de Ações
Ordinárias, Percentual
Nominativas
de
e sem valor Participação
nominal

Ações Ordinárias

396.000

99,00000%

Ações Ordinárias

4.000
400.000

1,00000%
100%

controladores diretos e indiretos

Os controladores diretos da Ápice Securitizadora Imobiliária S.A são : Ápice
Consultoria Financeira e Participações Ltda. – CNPJ: 15.664.524/0001-54 e Fernando
Cesar Brasileiro – CPF: 082.354.358-70, com as participações descritas acima.
A Ápice Consultoria Financeira e Participação Ltda. principal acionista da Ápice
Securitizadora Imobiliária S.A., foi fundada em 08 de maio de 2012, por Fernando
Cesar Brasileiro e Mauricio Katsuda Fukuda. A Ápice Consultoria Financeira e
Participações Ltda. teve inicialmente R$ 10.000,00 subscritas e integralizadas em
moeda corrente nacional, assim distribuídas: Fernando Cesar Brasileiro CPF:
082.354.358-70 – 9.999 quotas e Mauricio Katsuda Fukuda CPF: 029.194.528-78 - 1
quota.
Em 02 de agosto de 2012 Fernando Cesar Brasileiro cedeu e transferiu 2.999 quotas da
sua participação na Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda. para Elizabeth
Alves Gomes e cedeu e transferiu 2.000 quotas da sua participação na Ápice
Consultoria Financeira e Participações Ltda para Arley Custodio Fonseca e Maurício
Katsumi Fukuda cedeu e transferiu 1 quota da sua participação na Ápice Consultoria
Financeira e Participações Ltda para Elizabeth Alves Gomes.
Em 02 de agosto de 2012, a composição atual do capital da Ápice Consultoria
Financeira e Participações Ltda a partir de 02 de agosto de 2012 passou a ser Fernando
Cesar Brasileiro CPF: 082.354.358-70 – 5.000 quotas e Elizabeth Alves Gomes CPF:
535.705.108-91 – 3.000 quotas e Arley Custódio Fonseca CPF: 307.140.588-07 –
2.000 quotas.
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8.1 - Descrição do Grupo Econômico

Em 17 de dezembro de 2013, os sócios da Ápice Consultoria Financeira e Participações
Ltda., por unanimidade deliberaram sobre o aumento de capital social da Sociedade em
R$ 690.000,00 mediante a capitalização de créditos relativos a adiantamentos para
futuro aumento de capital com emissão de 690.000 novas quotas, no valor de R$ 1,00
cada, passando o capital da Sociedade de R$ 10.000,00 para R$ 700.000,00 dividido
em 700.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas,
neste ato pelos sócios, sendo a composição atual do capital da Ápice Consultoria
Financeira e Participações Ltda. a partir de 17 de dezembro de 2013, passou a ser
Fernando Cesar Brasileiro CPF: 082.354.358-70 – 350.000 quotas e Elizabeth Alves
Gomes CPF: 535.705.108-91 – 210.000 quotas e Arley Custódio Fonseca CPF:
307.140.588-07 – 140.000 quotas.

A Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda. tem por objeto social (a) a
prestação de serviços de consultoria financeira; (b) estruturação de operações
financeiras; (c) gestão e administração de recebíveis, e; (d) a participação em outras
sociedades, na qualidade de quotista ou acionista. Foi eleito para Administrar a Ápice
Consultoria Financeira e Participações Ltda, o sócio Fernando Cesar Brasileiro.

b. controladas e coligadas
A Companhia não possui nenhuma empresa coligada ou controlada.
c.

participação do emissor em sociedades do grupo
A Companhia não possui participação em sociedades do grupo.

d.

participações de sociedades do grupo no emissor
Nenhuma outra sociedade possui participação na Companhia.

e.

sociedade sob controle comum

A Ares Serviços Imobiliários Ltda é foi fundada em 18 de julho de 2013 por Ápice
Consultoria Financeira e Participação Ltda e por Fernando Cesar Brasileiro
inicialmente com 1.000 quotas subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional,
assim distribuídas: Fernando Cesar Brasileiro CPF: 082.354.358-70 – 10 quotas e
Ápice Consultoria Financeira e Participação Ltda – 990 quotas.
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8.1 - Descrição do Grupo Econômico
A Ares Serviços Imobiliários Ltda. é uma sociedade sobre controle comum com a Ápice
Securitizadora Imobiliária S.A., pois ambas tem como acionista a Ápice Consultoria
Financeira e Participações Ltda e Fernando Cesar Brasileiro.
A Ares Serviços Imobiliários Ltda. tem como objeto social a prestação de serviços
técnicos a agentes financeiros, securitizadoras, loteadoras, construtoras, incorporadoras
e outras entidades detentoras de créditos imobiliários para a realização das atividades de
gestão, monitoramento, administração, analise, assesssoria, consultoria e verificação,
tanto jurídica quando financeira de créditos imobiliários em geral. Ares encontra-se em
fase pré-operacional.
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8.2 - Organograma do Grupo Econômico

8.2 Caso o emissor deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere o emissor, desde que
compatível com as informações apresentadas no item 8.1
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8.3 - Operações de reestruturação
Data da operação

17/12/2013

Evento societário

Outro

Descrição do evento societário Capitalização AFAC
"Outro"
Descrição da operação

Em 17 de dezembro de 2013, os sócios da Ápice Consultoria Financeira e Participações
Ltda., por unanimidade deliberaram sobre o aumento de capital social da Sociedade em
R$ 690.000,00 mediante a capitalização de créditos relativos a adiantamentos para
futuro aumento de capital com emissão de 690.000 novas quotas, no valor de R$ 1,00
cada, passando o capital da Sociedade de R$ 10.000,00 para R$ 700.000,00 dividido
em 700.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas,
neste ato pelos sócios bem como a cessão das referidas quotas permanecendo o
percentual de participação de quotistas inalterada.

Data da operação

02/08/2012

Evento societário

Alienação e aquisição de controle societário

Descrição da operação

Em 02 de agosto de 2012, Fernando Cesar Brasileiro e Ápice Consultoria Financeira e
Participações Ltda adquiriram a totalidade das ações da Ápice Securitizadora Imobiliária
S.A. (anteriormente denominada Portfolio Securitizadora S.A.). No item 6.5 estão
descritas as informações completas deste evento.

Data da operação

02/08/2012

Evento societário

Alienação e aquisição de controle societário

Descrição da operação

Em 02 de agosto de 2012 Fernando Cesar Brasileiro cedeu e transferiu 2.999 quotas da
sua participação na Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda. para Elizabeth
Alves Gomes e cedeu e transferiu 2.000 quotas da sua participação na Ápice
Consultoria Financeira e Participações Ltda para Arley Custodio Fonseca e Maurício
Katsumi Fukuda cedeu e transferiu 1 quota da sua participação na Ápice Consultoria
Financeira e Participações Ltda para Elizabeth Alves Gomes.
A composição atual do capital da Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda a
partir de 02 de agosto de 2012 passou a ser Fernando Cesar Brasileiro CPF:
082.354.358-70 – 5.000 quotas e Elizabeth Alves Gomes CPF: 535.705.108-91 – 3.000
quotas e Arley Custódio Fonseca CPF: 307.140.588-07 – 2.000 quotas.
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8.4 - Outras informações relevantes

8.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes afora as divulgadas nos itens acima.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

9.1. Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das atividades do emissor,
indicando em especial:

a. ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento,
identificando a sua localização
A Companhia não possui ativos imobilizados. A sede atual da
Companhia é alugada e situa-se na Rua Bandeira Paulista, 600 -7º
andar – Conjunto 74 – Itaim Bibi, em São Paulo.

b. patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de
tecnologia, informando:
A Companhia não possui patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e
contratos de transferência de tecnologia.

i.

duração

ii.

território atingido

iii.

eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais ativos

iv.

possíveis consequências da perda de tais direitos para o emissor

c. as sociedades em que o emissor tenha participação e a respeito delas
informar:
A Companhia não possui participação em outras Sociedades.
i.

denominação social

ii.

sede

iii.

atividades desenvolvidas

iv.

participação do emissor

v.

se a sociedade é controlada ou coligada

vi.

se possui registro na CVM
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

vii.

valor contábil da participação

viii.

valor de mercado da participação conforme a cotação das ações na
data de encerramento do exercício social, quando tais ações forem
negociadas em mercados organizados de valores mobiliários

ix.

valorização ou desvalorização de tal participação, nos 3 últimos
exercícios sociais, de acordo com o valor contábil
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

x.

valorização ou desvalorização de tal participação, nos 3 últimos
exercícios sociais, de acordo com o valor de mercado, conforme as
cotações das ações na data de encerramento de cada exercício social,
quando tais ações forem negociadas em mercados organizados

xi.

montante de dividendos recebidos nos 3 últimos exercícios sociais

xii.

razões para aquisição e manutenção de tal participação
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Equipamentos de informática

Brasil

SP

São Paulo

Equipamentos de comunicação

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Móveis e Utensílios

Brasil

SP

São Paulo

Própria
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9.2 - Outras informações relevantes

9.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes afora as divulgadas nos itens acima.
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10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a. condições financeiras e patrimoniais gerais

A Diretoria da Companhia esclarece que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais
suficientes para implementar o seu plano de negócio e cumprir as suas obrigações de curto prazo, médio e
longo prazo.
A analise do índice de endividamento da Companhia mostra que houve um aumento em 2013, tal aumento se
deve aos valores retidos da cessão de crédito das operações já liquidadas a serem pagos a prestadores de serviço
cujos recursos estão disponíveis no caixa e não estão relacionados com os passivos proprietários da companhia.
A Diretoria informa que a Companhia possui liquidez para honrar seus compromissos financeiros.

Índice de Endividamento
R$ - mil
Dívida Total (*)
PL
Dívida Total/ PL

2013
1.060
480
2,21

2012
4
52
0,08

2011
9
68
0,13

2013
1.480
698
2,12

2012
50
4
12,50

2011
77
9
8,56

(*) Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Índice de Liquidez
R$ - mil
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Ativo Circulante/Passivo Circulante

A Diretoria esclarece que nos anos anteriores era uma Companhia pré-operacional e que era esperado para
Companhia um forte crescimento de operações de securitização no exercício de 2013 sobretudo no terceiro e
quarto trimestre de 2013, sejam de operações pulverizadas ou de operações corporativas.
A Diretoria entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para
implementar o crescimento esperado de operações.
A Diretoria está confortável com as condições financeiras e patrimoniais da Companhia, pois tem por norma
efetuar emissões sem coobrigação e na estruturação de suas emissões objetiva o casamento dos ativos e passivos
dos Certificados de Recebíveis Imobiliários.
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b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

i. hipóteses de resgate
ii. fórmula de cálculo do valor de resgate

Estrutura de Capital
R$ - mil
Patrimônio Líquido (a)
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (b)
Passivo Total ( c)
% Capital Próprio (a)/ (c )
% Capital de Terceiros (b)/ ( c)

2013
480
1.060
1.540
31%
69%

2012
52
4
56
93%
7%

2011
68
9
77
88%
12%

Com relação as hipóteses de resgate e a fórmula de cálculo de valor de resgate de ações ou quotas, a Diretoria
informa que :
Ressalvada o disposto na Lei das Sociedades por Ações, não há no Estatuto Social da Companhia hipóteses
de resgate de ações, não existindo, assim, qualquer fórmula de cálculo do valor de resgate.
c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Índice de Endividamento
R$ - mil
Dívida Total (*)
PL
Dívida Total/ PL

2013
1.060
480
2,21

2012
4
52
0,08

2011
9
68
0,13

(*) Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

A analise do índice de endividamento da Companhia mostra que houve um aumento em 2013, tal aumento se
deve aos valores retidos da cessão de crédito das operações já liquidadas a serem pagos a prestadores de serviço
cujos recursos estão disponíveis no caixa e não estão relacionados com os passivos proprietários da companhia. A
Diretoria informa que a Companhia possui liquidez para honrar seus compromissos financeiros.
A Diretoria informa que a Companhia pretende operar utilizando capital próprio e os resultados obtidos pela
própria Companhia serão reinvestidos, de forma permitir que a Companhia possa honrar os compromissos
financeiros assumidos em decorrência da sua atividade principal.

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas
As fontes de recursos da Companhia decorrem da aquisição e venda de créditos imobiliários, que geram receitas
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advindas de spread, e a prestação de serviços de estruturação de operações de securitização, que geram receitas
recorrentes ao longo do período de vigência de cada Certificado de Recebível Imobiliário. A Diretoria esclarece
que financia seu capital de giro por meio de reinvestimento do lucro em seu negócio, e não vislumbra qualquer
previsão, pelo modelo de negócio desenvolvido pela Companhia.
e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar
para cobertura de deficiências de liquidez
Conforme esclarecido pela Diretoria no item 10.4 d, as fontes de financiamento da Companhia decorrem da
aquisição e venda de créditos imobiliários e a prestação de serviços de gestão de patrimônio fiduciário. Dado o
fluxo atual de receita oriundo das operações da Companhia, a Diretoria acredita que a mesma não enfrenta
quaisquer deficiências de liquidez, dado o seu perfil de funcionar exclusivamente como veículo de securitização,
sem necessidade de captação adicional de capital de terceiros para a realização de suas operações

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes
A Diretoria informa que a Companhia não possui contratos de empréstimos e financiamentos.
ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras
A Companhia tem um relacionamento ativo com instituições financeiras, tanto para aquisição de recebíveis
imobiliários quanto para atividades de escrituração, coordenação e liquidação de Certificados de Recebíveis
Imobiliários. Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia não possuía registrado em seu passivo nenhuma outra
operação de longo prazo.
iii. grau de subordinação entre as dívidas
A Diretoria informa que a Companhia não possui dividas a serem relatadas.
iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação
de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à
alienação de controle societário.
A Diretoria informa que a Companhia não possui empréstimos e financiamentos e, portanto não possui qualquer
tipo de restrição ou limite.
g. limites de utilização dos financiamentos já contratados
A Diretoria informa que a Companhia não possui financiamentos contratados.
h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
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A Diretoria informa que a Companhia alterou sua fase de pré-operacional para operacional no primeiro trimestre
de 2013, sendo que nos exercícios sociais de 2011 e 2012 a Companhia registrou apenas despesas
administrativas. Em virtude do disposto acima as demonstrações financeiras dos exercícios de 2011 e 2012
não são comparáveis com as demonstrações financeiras do exercício de 31 de dezembro de 2013.
No exercício de 31 de dezembro de 2013 a Companhia realizou 19 ( d e z e n o v e ) emissões de Certificados
de Recebíveis Imobiliário no volume de emissão de R$ 5,3 bilhões de reais, encerrando o período com lucro
líquido de R$ 453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil reais), resultado este oriundo da prestação de
serviços de gestão dos recebíveis imobiliários e fee de estruturação das operações liquidadas.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2 Os diretores devem comentar:
a. resultados das operações do emissor, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
As receitas da Companhia advêm principalmente do deságio entre as taxas de compra dos recebíveis e da taxa de
cessão dos créditos para lastrear os Certificados de Recebíveis Imobiliários, bem como das remunerações
decorrentes das prestações de serviços de estruturação de operações de securitização. Além disso, a Companhia
faz jus a uma receita de gestão periódica dos Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos que lhe confere
recorrência das entradas de caixa.
ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Não houve fatores externos que tenham afetado os resultados operacionais da Companhia.
b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de cambio, inflação, alterações de volumes e
introdução de novos produtos e serviços.
Os itens mencionados acima não se aplicam para a Companhia.
c. impacto da inflação , da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no
resultado operacional e no resultado financeiro do emissor.
Os itens mencionados acima não se aplicam para a Companhia.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

10.3 Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que
venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:
a. introdução ou alienação de segmento operacional
Os Diretores informam que a Companhia não introduziu ou alienou segmento operacional e que por ser o
emissor, constituído nos termos da lei 9.514/97, com objeto específico de securitização de créditos imobiliários,
não está avaliando a introdução ou alienação de segmento operacional.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
A Diretoria declara que não houve ocorrência de qualquer evento desta natureza envolvendo a Companhia nos
exercícios findo em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013.
c. eventos ou operações não usuais
A Diretoria informa que não ocorreram eventos ou operações não usuais envolvendo a Companhia nos exercícios
findo em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor

10.4. Os diretores devem comentar:
a. mudanças significativas nas práticas contábeis

A Diretoria informa que não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis da Companhia
para os exercícios de 2011, 2012 e 2013.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

A Diretoria informa que não ocorreram alterações em práticas contábeis da Companhia para os
exercícios de 2011, 2012 e 2013.

c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

A Diretoria informa que o parecer do auditor não contém ressalvas e/ou ênfases para serem comentadas
para os exercícios de 2011,2012 e 2013.
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10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial,
estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e
dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da
receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão
em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos
financeiros

Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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10.6 - Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras - Grau de
eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor

10.6 Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras
confiáveis, os diretores devem comentar:
a. grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-la
A Diretoria informa que a Companhia conta com uma equipe especializada interna e externa para assegurar as
rotinas de tesouraria proprietária, tesouraria fiduciária, relatórios de gestão dos recebíveis, elaboração das
demonstrações contábeis, obrigações fiscais, processamento da folha de pagamento bem como suas obrigações
legais, relatórios gerenciais, fluxo de caixa, orçamento, controle dos recebíveis imobiliários e precificação dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários. Os controles internos adotados pela Companhia são considerados
adequados.
b. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente
A Diretoria informa que no decorrer dos exames de auditoria não foram identificadas deficiências nos controles
internos e procedimentos contábeis da Companhia. Com referência as disposições NBC TA 265- Comunicação
de Deficiências de Controle Interno e Instrução CVM 308, os auditores independentes concluíram não haver
necessidade de emissão de relatórios formais das demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2011, 31 de dezembro de 2012 e para os 31 de dezembro de 2013.
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10.7 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

10.7. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, os diretores devem comentar:
a) como os recursos resultantes da oferta foram utilizados;
b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos
prospectos da respectiva distribuição;
c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Itens de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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10.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

10.8. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
do emissor, indicando:

a) os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i.

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

ii.

carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades,
indicando respectivos passivos

iii.

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

iv.

contratos de construção não terminada

v.

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

A Diretoria declara que a Companhia não possui ativos e passivos direta ou indiretamente que não aparecem no
seu balanço patrimonial
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
A Diretoria declara que não possui itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
findas em 31 de dezembro de 2011, 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013.
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10.9 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

10.9. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.8, os
diretores devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras
ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Os Diretores informam que a Companhia não possui itens não evidenciados nas demonstrações financeiras conforme
mencionado no item 10.8
b. natureza e o propósito da operação
Os Diretores informam que a Companhia não possui itens não evidenciados nas demonstrações financeiras conforme
mencionado no item 10.8
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação
Os Diretores informam que a Companhia não possui itens não evidenciados nas demonstrações financeiras conforme
mencionado no item 10.8

PÁGINA: 75 de 173

Formulário de Referência - 2014 - ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A.

Versão : 3

10.10 - Plano de negócios

10.10 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor,
explorando especificamente os seguintes tópicos:
A Diretoria informa que o plano de negócios da companhia considera que a securitização de créditos
imobiliários, especialmente no segmento de créditos pulverizados, continuará sendo o principal produto da
companhia, no que se refere a obtenção de resultados. As operações no segmento de operações corporativas
continuarão a ser exploradas e poderão alcançar volumes significativos. Os principais parceiros para as
operações de alto volume corporativos continuarão a ser originadas por parceiros bancários, porém neste
segmento os ganhos continuarão a ser reduzidos, devido a alta concorrência.
A Diretoria entende que para os próximos exercícios as principais receitas da Companhia irão residir nas
operações pulverizadas, originadas diretamente pela Companhia ou parceiros intermediários onde as margens são
mais elevadas.
A Companhia estrutura os negócios direcionando o casamento de ativos e passivos bem como de resultados e o
funding para cada operação de modo a casar as necessidades de capital. No processo de estruturação adotado
pela Companhia os investimentos para aquisição dos créditos imobiliários são financiados por investidores do
mercado financeiro e de capitais, que adquirem os Certificados de Recebíveis Imobiliários e a liquidação dos
créditos adquiridos é efetuada com esta fonte de financiamento.
a. investimentos, incluindo:
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos.
A Companhia não considera serem necessários novos aportes de capital voltados a investimentos adicionais ou
elevação da capacidade instalada, pois a Companhia está dimensionada para emissão de até 70 emissões, número
este ainda não alcançado.
ii. fontes de financiamento dos investimentos
As fontes de financiamento para investimentos de capital relacionados a elevação da capacidade instalada são
efetuados com recursos próprios advindos do resultado e dos lucros da Companhia ou de novos aportes de capital
por parte dos acionistas. Não estão previstos novas fontes de financiamento no plano de negócios da
Companhia.
Os investimentos da Companhia para à aquisição de créditos imobiliários são financiados por investidores do
mercado financeiro e de capitais, que adquirem os Certificados de Recebíveis Imobiliários e a liquidação dos
créditos adquiridos é efetuada com esta fonte de financiamento.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
A Companhia não vem realizando ações que impliquem em desinvestimentos e não há previsão de realiza-los no
planejamento em execução pela Companhia.

PÁGINA: 76 de 173

Formulário de Referência - 2014 - ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A.

Versão : 3

10.10 - Plano de negócios

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.
A Companhia não possui e não tem previsão de adquirir investimentos desta natureza.
c. novos produtos e serviços, indicando:
i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
A Companhia não possui pesquisas em andamento, pois opera com um produto específico emissão de
Certificado de Recebíveis Imobiliários e não tem previsão de criar novas linhas de negócios, produtos ou
serviços.
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Considerando que a Companhia não tem previsão de criar novas linhas de negócios, não há previsão de gastos
em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
A Companhia não tem previsão de criar novas linhas de negócios, portanto não possui projetos em
desenvolvimento já divulgados.
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos e serviços.
Considerando que a Companhia não tem previsão de criar novos produtos e serviços, não há previsão de gastos
em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
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10.11 - Outros fatores com influência relevante

10.11. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que
não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.
A Companhia informa que nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012 registrou
apenas despesas administrativas, pois estava em fase pré-operacional. A partir de 15 e janeiro de 2013, já com os
atuais controladores, iniciou suas atividades operacionais quando realizou as suas primeiras emissões séries de CRI
no montante de R$ 28.700.440,92, sendo que teve sua fase alterada de pré-operacional para operacional.

A Companhia encerrou o exercício de 31 de dezembro de 2013 com 19 séries de Certificados de Recebíveis
Imobiliários emitidos no montante de R$ 5,3 bilhões de reais.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

11.1. As projeções devem identificar:

a. objeto da projeção
b. período projetado e o prazo de validade da projeção
c. premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração do emissor e
quais escapam ao seu controle
d. valores dos indicadores que são objeto da previsão
A Companhia não divulgou projeções ou estimativas ao mercado nos três últimos exercícios.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

11.2. Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais, projeções sobre a evolução de seus
indicadores:

a. informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas estão
sendo repetidas no formulário
b. quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo
desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções
c. quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem válidas na
data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou
substituídas.
A Companhia não divulgou projeções sobre a evolução de seus indicadores durante os três últimos exercícios
sociais.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

12.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto social e
regimento interno, identificando:
a. Atribuições de cada órgão e comitê
Ao Conselho de Administração: Compete deliberar acerca das seguintes matérias relativamente a
Companhia, sem prejuízo de outras definidas por lei:
(a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
(b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições e remunerações individuais,

respeitados os limites globais fixados pela Assembleia Geral;
(c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e documentos da Companhia,

bem como solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração ou sobre quaisquer outros
atos;
(d) convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente;
(e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
(f) escolher e destituir os auditores independentes;
(g) aprovar a constituição de qualquer subsidiaria ou afiliada da

Companhia;
(h) aprovar qualquer alteração das estruturas jurídicas e/ou tributarias da Companhia; e
(i) realizar o rateio da remuneração dos Administradores, observada a remuneração global, estabelecida pela

Assembleia Geral e fixar as gratificações de Conselheiros, Diretores e funcionários, quando entender de
concedê-las.
(j) Aprovar a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários pela Companhia sem a constituição de
patrimônio separado; e,
(k) Deliberar sobre os limites globais para as emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários sem
constituição de patrimônio separado.

O Conselho de Administração será composto por, no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros eleitos
pela Assembleia Geral de acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 3 (três) anos
, sendo permitida a reeleição.
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada ano, nos 04 (quatro) primeiros meses
subsequentes ao encerramento de cada exercício social, e extraordinariamente, sempre que necessário e quando
convocado por qualquer um dos membros do Conselho de Administração, com a presença de, no mínimo, a
maioria de seus membros.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

À Diretoria:
A Diretoria será composta por, no mínimo 02 (dois) e, no máximo, 05 (cinco) membros, acionistas ou não,
residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, e por este destituível a qualquer tempo, para um
mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um deles designado Diretor Presidente e os demais
Diretores sem designação específica.
Ocorrendo vacância do cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá ao Conselho de Administração
eleger novo Diretor ou designar o substituto, que permanecerá no cargo pelo prazo de gestão remanescente do
Diretor substituído. Compete a Diretoria a representação da Companhia, ativa e passivamente, bem como a
pratica de todos os atos necessários ou convenientes a administração dos negócios sociais, respeitados os
limites previstos em lei, no Estatuto Social ou instituídos pelo Conselho de Administração.
Competirá exclusivamente à Diretoria deliberar sobre as emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários
com a constituição de patrimônio separado.
Ao Conselho de Administração compete designar o Diretor Presidente da Companhia, e dentre os Diretores
aquele que exercerá a função de Diretor de Relação com Investidores.

Ao Conselho Fiscal: De funcionamento não permanente, exercerá as atribuições impostas por
lei e somente será instalado mediante solicitação de acionistas que representem, no mínimo,
10% (dez por cento) das ações com direito a voto ou 5% (cinco por cento) das ações sem
direito a voto.
b. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês
A Assembleia Geral de Constituição da Companhia deliberou sobre a não instalação do
Conselho Fiscal.
c. mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê
Ao Conselho de Administração cabe estabelecer um processo de avaliação de seu
desempenho. Este processo vem se dando por meio de auto avaliação.
d. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Compete ao Diretor Presidente da Companhia, entre outras atribuições:
(a)

dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores;

(b) atribuir aos demais Diretores funções e atribuições não especificadas neste Estatuto
Social; e
(c) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o relatório anual
da administração da Companhia, bem como a sua apresentação ao Conselho de
Administração e aos Acionistas;

PÁGINA: 82 de 173

Formulário de Referência - 2014 - ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A.

Versão : 3

12.1 - Descrição da estrutura administrativa

São funções do Diretor de Relações com Investidores, entre outras atribuições previstas no
Estatuto ou em outros normativos editados pela Comissão de Valores Mobiliários:
(a) prestar quaisquer informações ao público investidor e a Comissão de Valores
Mobiliários; e
(b) manter atualizado o registro de Companhia aberta perante a Comissão de Valores
Mobiliários;

A representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições
públicas federais, estaduais ou municipais, compete aos Diretores em conjunto de dois.
A qualquer Diretor é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhes facultado, nos limites de
seus poderes, constituírem mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que
poderão praticar.
As procurações outorgadas em nome da Companhia o serão sempre por dois diretores em conjunto, sendo deles
necessariamente o Diretor Presidente, devendo especificar os poderes conferidos e ter um prazo máximo de um
ano, exceto para as procurações outorgados a advogados para fins judiciais e administrativos.
As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, sempre que o interesse social assim
exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria de voto dos presentes, tendo o Diretor Presidente o voto
qualificado em caso de empate.
Em cumprimento ao definido pelo Estatuto em 02 de agosto de 2012 foi realizada Reunião
do Conselho de Administração para deliberar sobre eleição da atual diretoria, e foram eleitos:
iSr. Fernando Cesar Brasileiro para ocupar o cargo de Diretor Presidente e exercer as
funções de diretor de relações com investidores;
iiSra. Elizabeth Alves Gomes para ocupar o cargo de Diretora, cabendo-lhe as funções
de diretora comercial e de distribuição;
iii- Sr. Arley Custódio Fonseca para ocupar o cargo de Diretor cabendo-lhe as funções de
diretor de estruturação e operações.

e. mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração,
dos comitês e da diretoria.
Ao Conselho de Administração cabe estabelecer um processo de avaliação do
desempenho do Presidente e membros da Diretoria. Este processo vem se dando por meio
de reuniões do Conselho onde é avaliado desempenho da Companhia e os Planos de
Negócio bem como a performance de cada um dos componentes da Administração.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

12.2. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:

a) prazos de convocação;
b) competências;
c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembléia geral estarão à disposição
dos acionistas para análise;
d) identificação e administração de conflitos de interesses;
e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto;
f) formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas,
indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico;

g) manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembléias;
h) transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembléias;
i) mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por
acionistas

Item de Preenchimento Facultativo – Companhia classificada na Categoria B – Não Informado
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12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76
Exercício Social

Publicação

Jornal - UF

Datas

31/12/2013

Demonstrações Financeiras

Diário do Comércio Indústria & Serviços - SP

01/04/2014

Diário Oficial do Estado - SP

01/04/2014

Diário do Comércio Indústria & Serviços - SP

29/03/2014

Aviso aos Acionistas Comunicando a Disponibilização das
Demonstrações Financeiras

01/04/2014
Diário Oficial do Estado - SP

29/03/2014
01/04/2014
02/04/2014

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

31/12/2012

Demonstrações Financeiras

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

31/12/2011

Demonstrações Financeiras

Aviso aos Acionistas Comunicando a Disponibilização das
Demonstrações Financeiras

Diario do Comércio Indústria e Serviços - SP

23/05/2014

Diario Oficial do Estado - SP

23/05/2014

Diário Comércio & Indústria - SP

13/03/2013

Diário Oficial do Estado - SP

13/03/2013

DCI - Diário Comércio, Indústria e Serviços - SP

22/05/2013

Diario Oficial do Estado - SP

22/05/2013

Diário Mercantil - RJ

29/03/2012

Diário Oficial do Estado - RJ

29/03/2012

Diário Mercantil - RJ

27/03/2012
28/03/2012
29/03/2012

Diário Oficial do Estado - RJ

27/03/2012
28/03/2012
29/03/2012

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

Diário Mercantil - RJ

21/05/2012

Diário Oficial do Estado - RJ

21/05/2012
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12.4 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

12.4. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração, indicando:

a) frequência das reuniões;
b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do
direito de voto de membros do conselho;
c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses

Item de Preenchimento Facultativo – Companhia classificada na Categoria B – Não Informado
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12.5 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

12.5. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a resolução dos conflitos entre acionistas e
entre estes e o emissor por meio de arbitragem
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Idade

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Arley Custódio Fonseca

31

Pertence apenas à Diretoria

02/08/2012

AGO que aprovar DFs de
31/12/2014

307.140.588-07

Administrador de Empresas

Diretor de Estruturação e de Operações

02/08/2012

Sim

Elizabeth Alves Gomes

59

Pertence apenas à Diretoria

02/08/2012

AGO que aprovar DFs de
31/12/2014

535.705.108-91

Administradora de Empresas

Diretora Comercial e de Distribuição

02/08/2012

Sim

Mauricio Katsumi Fukuda

48

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/08/2012

AGO que aprovar DFs de
31/12/2014

029.194.528-78

Contador

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

02/08/2012

Sim

Osvaldo Correa Fonseca

65

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/08/2012

AGO que aprovar DFs de
31/12/2014

028.739.828-53

Economista

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

02/08/2012

Sim

Fernando Cesar Brasileiro

47

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

02/08/2012

AGO que aprovar DFs de
31/12/14

082.354.358-70

Administrador de Empresas

30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente

02/08/2012

Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Diretor de Relação com Investidores
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
Arley Custódio Fonseca - 307.140.588-07
De agosto de 2012 até a presente data atua como Sócio na Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda cujas atividades são : prestação de serviços de consultoria financeira; estruturação de operações
financeiras; gestão e administração de recebíveis, e participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista. Exerce a função de estruturador. São quotistas desta empresa, Fernando Cesar Brasileiro,
Arley Custodio Fonseca e Elizabeth Gomes. A Ápice Consultoria Financeira e Participações tem participação direta de 99% na Ápice Securitizadora Imobiliária S.A.
De agosto de 2012 até a presente data atua na Ápice Securitizadora Imobiliária S.A. cuja principal atividade é Securitização de Recebíveis Imobiliários na função de Diretor de Estruturação e de Operações,
responsável pela gestão das operações no dia a dia.
De fevereiro de 2005 até julho de 2012 atuou como gerente de estruturação na Cibrasec Securitizadora Imobiliária, sendo responsável pela estruturação das operações de créditos imobiliários. A principal atividade da
empresa é securitização de créditos imobiliários.
Não ocorreram eventos nos últimos cinco anos de qualquer condenação criminal, processo administrativo da CVM ou em qualquer outra esfera judicial ou administrativa.
Elizabeth Alves Gomes - 535.705.108-91
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De agosto de 2012 até a presente data atua como Sócia na Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda cujas atividades são : prestação de serviços de consultoria financeira; estruturação de operações
financeiras; gestão e administração de recebíveis, e participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista. Exerce a função comercial. São quotistas desta empresa, Fernando Cesar Brasileiro, Arley
Custodio Fonseca e Elizabeth Gomes. A Ápice Consultoria Financeira e Participações tem participação direta de 99% na Ápice Securitizadora Imobiliária S.A.
De agosto de 2012 até a presente data atua na Ápice Securitizadora Imobiliária S.A. cuja principal atividade é Securitização de Recebíveis Imobiliários na função de Diretora Comercial e de Distribuição, responsável
por contatos com Incorporadores, Distribuidores, Loteadores e Assets com objetivo originar novas emissões de CRI e distribuir aos investidores.
De maio de 2010 até maio de 2012 atuou na Cibrasec Asset sendo Diretora responsável pela análise, aprovação e aquisição de créditos imobiliários para os fundos imobiliários da Asset. A principal atividade da
empresa é gestão de fundos imobiliários.
No período de 1999 até 2009 atuou no Banco Citibank S.A. como Diretora responsável pela Distribuição de Fundos do Citibank S.A. A principal atividade da empresa é distribuição de produtos financeiros.

Ocupou a função de Diretora Financeira no Banco GE por 4 anos, sendo responsável por todas as operações de crédito e de tesouraria e atuou em diversas áreas no BankBoston por 18 anos nas áreas de Risco,
Tesouraria, Cartões de Crédiro, Fundos e Crédito Corporativo, e nos últimos cargos como Diretora Administrativa. Estas duas últimas empresas atuam na distribuição de produtos financeiros.
Não ocorreram eventos nos últimos cinco anos de qualquer condenação criminal, processo administrativo da CVM ou em qualquer outra esfera judicial ou administrativa.
Mauricio Katsumi Fukuda - 029.194.528-78
2013 até a presente data : Banco ABC Brasil S.A - Membro do Comitê de Auditoria - Membro do Comitê de Auditoria do Banco ABC Brasil S.A (ABCB4), O Banco ABC Brasil S.A, é um Banco Multiplo com atuação no
segmento Corporate e Middle Market.
2012 até a presente data:l Apice Securitizadora Imobiliária S.A - Membro do conselho de administração da Apice Securitizadora Imobilária S.A, empresa focada na securitização de créditos imobiliários, equiparada a
companhia aberta na CVM.
2011 até a presente data:l - Capital Finance Consultores Ltda - SócioConsultoria de especializada Gestão de Risco Corporativo & Auditoria Interna; Serviços de Investigação de Fraudes; Consultoria em Governança
Corporativa; Consultoria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Consultoria de Relação com Investidores em companhias abertas. Auditor Independente com registro no CNAI habilitado para CVM, BACEN e SUSEP
DE 2009 a 2010 - BANCO SAFRA INVESTIMENTOS S.A - Superitendente Executivo - Responsável por MIS, Compliance e Controles. A principal atividade da empresa é Banco de Investimento.
2004/2006 BES Investimento do Brasil S.A Banco de Investimento (Banco Português ligado ao grupo Bradesco) - Chief Operating Officer – Diretor Executivo- Principais atividades: MIS, Compliance e Controles. A
principal atividade é Banco de Investimento.
Atuou em anos anteriores no Banco UBS WARBURG SA e no Bank Boston que são bancos comerciais internacionais.

Não ocorreram eventos nos últimos cinco anos de qualquer condenação criminal, processo administrativo da CVM ou em qualquer outra esfera judicial ou administrativa.
Osvaldo Correa Fonseca - 028.739.828-53
De agosto de 2012 até presente - Vice- Presidente do Conselho de Administração da Ápice Securitizadora Imobiliária S.A. A empresa atua em securitização de recebíveis imobiliários.
De 2008 até a presente data atua como conselheiro da Cosil Construtora e Incorporadora S.A. A principal atividade da empresa é incorporação imobiliária.
1968 até 2008 atuou como Diretor de Empréstimos e Financiamentos do Banco Bradesco S.A. Exercia as funções de responsável pelo departamento de empréstimos e financiamentos do banco como principal
executivo. A empresa é um banco comercial.
Não ocorreram eventos nos últimos cinco anos de qualquer condenação criminal, processo administrativo da CVM ou em qualquer outra esfera judicial ou administrativa.
Fernando Cesar Brasileiro - 082.354.358-70
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De agosto de 2012 até a presente data atua como Sócio na Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda cujas atividades são : prestação de serviços de consultoria financeira; estruturação de operações
financeiras; gestão e administração de recebíveis, e participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista. Exerce a função de administrador da sociedade. São quotistas desta empresa, Fernando
Cesar Brasileiro, Arley Custodio Fonseca e Elizabeth Gomes. A Ápice Consultoria Financeira e Participações tem participação direta de 99% na Ápice Securitizadora Imobiliária S.A.
De agosto de 2012 até a presente data atua na Ápice Securitizadora Imobiliária S.A. cuja principal atividade é Securitização de Recebíveis Imobiliários na função de Diretora Presidente e Diretor de Relação com
Investidores. Responde pela gestão , administração de todas as atividades da empresa bem como com relacionamento com investidores e é membro do Conselho de Administração.
De 2008 até junho de 2012 atuou na Cibrasec Securitizadora Imobiliária como Diretor - Presidente responsável pela gestão e administração e todas as atividades da empresa com reporte ao Conselho de
Administração.A principal atividade da empresa é securitização de créditos imobiliários.

No período de 2005 até 2007 atuou como Vice- Presidente na área de Treasury Services do Banco JP Morgan, sendo responsável pela gestão do dia a dia das áreas de trade e cash management internacional. A
principal atividade da empresa é distribuição de produtos financeiros.

Ocupou a função de Gerente no Bank Boston, responsável por operações de cash management internacionais por 8 anos.Esta empresa atua na distribuição de produtos financeiros.
Não ocorreram eventos nos últimos cinco anos de qualquer condenação criminal, processo administrativo da CVM ou em qualquer outra esfera judicial ou administrativa.
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12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de
remuneração
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A companhia não possui comitês em funcionamento.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de Preenchimento Facultativo - Categoria B
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de Preenchimento Facultativo - Categoria B
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

12.11. Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que prevejam o pagamento ou o
reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou
ao emissor, de penalidades impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos
administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria
estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:
a. Objetivos da politica ou prática de remuneração
b. Composição da remuneração, indicando:
i.
ii.
iii.
iv.

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Metodologia de calculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Razões que justifiquem a composição da remuneração

c. Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
d. Como a remuneração é estrutura para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
e. Como a politica ou pratica de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e
longo prazo
f. Existência de remuneração suportada por subsidiarias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
g. Existência de qualquer remuneração ou beneficio vinculado à ocorrência de determinado evento
societário , tal como a alienação do controle acionário do emissor.

Itens de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2013 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

O Conselho de Administração não
recebeu qualquer remuneração no
ano de 2013.

A Diretoria Estatutária não
recebeu qualquer remuneração
no ano de 2013.

A Companhia não possui
Conselho Fiscal.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

O Conselho de Administração não
recebeu qualquer remuneração no
ano de 2013.

A Diretoria Estatutária não
recebeu qualquer remuneração
no ano de 2013.

A Companhia não possui
Conselho Fiscal.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação

Total da remuneração

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2012 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

3,58

3,00

0,00

6,58

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
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O Conselho de Administração não
recebeu qualquer remuneração no
ano de 2012.

A Diretoria não recebeu
qualquer remuneração no ano
de 2012.

Versão : 3

A Companhia não possui
Conselho Fiscal.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

O Conselho de Administração não
recebeu qualquer remuneração no
ano de 2012.

A Diretoria não recebeu
qualquer remuneração no ano
de 2012.

A Companhia não possui
Conselho Fiscal.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação

No exercício de 2012, após a
aquisição efetuada pela Ápice
Consultoria Financeira e
Participações Ltda e Fernando Cesar
Brasileiro não foram efetuados
pagamentos de remuneração aos
Membros do Conselho de
Administração. Não existem
benefícios Pós-Emprego. O número
de membros deste órgão foi apurado
da forma especificada no Ofício
Circular/CVM/SEP/ nº 01/73.

Total da remuneração

No exercício de 2012, após a
aquisição efetuada pela Ápice
Consultoria Financeira e
Participações Ltda e Fernando
Cesar Brasileiro não foram
efetuados pagamentos de
remuneração aos Membros da
Diretoria Estatutária.Não
existem benefícios Pós Emprego. O número de
membros deste órgão foi
apurado da forma especificada
no Ofício Circular/CVM/SEP/ nº
01/73.

0,00

0,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2011 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

4,00

3,00

7,00

36.000,00

36.000,00

72.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

No dia 28 de maio de 2010, o
Conselho de Administração da
Companhia fixou a remuneração
mensal e individual dos
administradores da Companhia em
R$ 1.000,00 (mil reais), observado o
limite global fixado em Assembleia
Geral. Na ocasião foi ressalvado que
a remuneração do Sr. Francisco
José Valsa, que acumula funções no
Conselho de Administração e
Diretoria seria de R$ 1.000,00 (mil
reais) mensais pelo exercício dos
dois cargos.

No dia 28 de maio de 2010, o
Conselho de Administração da
Companhia fixou a remuneração
mensal e individual dos
administradores da Companhia
em R$ 1.000,00 (mil reais),
observado o limite global fixado
em Assembleia Geral. Na
ocasião foi ressalvado que a
remuneração do Sr. Francisco
José Valsa, que acumula
funções no Conselho de
Administração e Diretoria seria
de R$ 1.000,00 (mil reais)
mensais pelo exercício dos dois
cargos.

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

PÁGINA: 98 de 173

Formulário de Referência - 2014 - ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A.

Versão : 3

Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Apesar da remuneração global para
os administradores ter sido fixada em
até R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) pela Assembleia Geral de
Constituição da Copanhia, a
inexistencia de lucro no exercício de
2011 impossibilitou a distribuições de
bônus e/ou gratificações na forma do
Estatuto Social.

Apesar da remuneração global
para os administradores ter sido
fixada em até R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) pela
Assembleia Geral de
Constituição da Copanhia, a
inexistencia de lucro no
exercício de 2011 impossibilitou
a distribuições de bônus e/ou
gratificações na forma do
Estatuto Social.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

Observação

Total da remuneração

Não existem benefícios Pós
Emprego. O número de membros
deste órgão foi apurado da forma
especificada no Ofício
Circular/CVM/SEP/ nº 01/73.

36.000,00

Não existem benefícios Pós
Emprego. O número de
membros deste órgão foi
apurado da forma especificada
no Ofício Circular/CVM/SEP/ nº
01/73.
36.000,00

72.000,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do
conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
a) órgão;
b) número de membros;
c) em relação ao bônus
i.
ii.
iii.
iv.

valor mínimo previsto no plano de remuneração
valor máximo previsto no plano de remuneração
valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais.

d) em relação à participação no resultado
i.
ii.
iii.
iv.

valor mínimo previsto no plano de remuneração
valor máximo previsto no plano de remuneração
valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais.

A Companhia não pagou remuneração variável nos últimos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011, 2012 e
2013 para o conselho de administração, diretoria estatutária. A Companhia não possui Conselho Fiscal.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, em
vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente, descrever:
a) termos e condições gerais;
b) principais objetivos do plano;
c) forma como o plano contribui para esses objetivos;
d) como o plano se insere na política de remuneração do emissor;
e) como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo;
f) número máximo de ações abrangidas;
g) número máximo de opções a serem outorgadas;
h) condições de aquisição de ações ;
i) critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício;
j) critérios para fixação do prazo de exercício;
k) forma de liquidação;
l) restrições à transferência das ações;
m) critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano;
n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de remuneração
baseado em ações
A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações para os membros do conselho de administração e
diretoria estatutária para o último exercício social e não possui previsão para o exercício social corrente.
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13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

13.5. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores
mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades
controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária

13.6. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista par
exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
a) órgão;
b) número de membros;
c) em relação a cada outorga de opções de compra de ações;
i.
data de outorga
ii.
quantidade de opções outorgadas
iii.
prazo para que as opções se tornem exercíveis
iv.
prazo máximo para exercício das opções
v.
prazo de restrição à transferência das ações
vi.
preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de opções:





em aberto no inicio do exercício social
perdidas durante o exercício social
exercidas durante o exercício social
expiradas durante o exercício social

d) valor justo das opções na data de outorga;
e) diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas

A Companhia não possui remuneração baseada em ações para os 3 últimos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2011, 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013.
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13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatutária

13.7. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último exercício
social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
a) órgão;
b) número de membros;
c) em relação às opções ainda não exercíveis;
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

quantidade
data em que se tornarão exercíveis
prazo máximo para exercício da opções
prazo de restrição à transferência das ações
preço médio ponderado de exercício
valor justo das opções no último dia do exercício social

d) em relação às opções exercíveis
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

quantidade
prazo máximo para exercício da opções
prazo de restrição à transferência das ações
preço médio ponderado de exercício
valor justo das opções no último dia do exercício social
valor justo total das opções no último dia do exercício social

A Companhia não oferece direito de opção aos membros do conselho de administração e da diretoria estatutária.
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13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária

13.8. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
a) órgão;
b) número de membros;
c) em relação às opções exercidas informar:
i.
ii.
iii.

número de ações
preço médio ponderado de exercício
valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas às opções
exercidas.

d) em relação às ações entregues
i.
ii.
iii.

número de ações
preço médio ponderado de aquisição
valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações relativas às opções

A Companhia não possui plano de remuneração para conselho de administração e diretoria estatutária baseada em
opções.

PÁGINA: 105 de 173

Formulário de Referência - 2014 - ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A.

Versão : 3

13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções

13.9. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal
como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, indicando, no mínimo:

a.

modelo de precificação

b.

dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço
médio ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo
de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco

c.

método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos
esperados de exercício antecipado

d.

forma de determinação da volatilidade esperada

e.

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de
seu valor justo

Itens de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos
diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de tabela:

a.

órgão

b.

número de membros

c.

nome do plano

d.

quantidade de administradores que reúnem as condições para se aposentar

e.

condições para se aposentar antecipadamente

f.

valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de previdência
até o encerramento do último exercício social, descontada a parcela relativa
a contribuições feitas diretamente pelos administradores

g.

valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último
exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores

h.

se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as condições

A Companhia não possui planos de previdência em vigor para membros de conselho e diretoria
estatutária.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais

Nº de membros
Valor da maior
remuneração(Reais)
Valor da menor
remuneração(Reais)
Valor médio da
remuneração(Reais)
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de
remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais
as consequências financeiras para o emissor
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais e a indicação do percentual da
remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que
sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas
regras contábeis que tratam desse assunto.
Em 2010 foi pago R$ 46.600,00 ao Conselho de Administração. Os Membros do Conselho de
Administração são partes relacionadas aos controladores diretos ou indiretos.
Em 2011 foi pago R$ 72.000,00 ao Conselho de Administração. Os Membros do Conselho de
Administração são partes relacionadas aos controladores diretos ou indiretos.

Os membros do conselho de administração e a diretoria estatutária não receberam nenhuma
remuneração após a aquisição da Companhia pelos sócios atuais em 02 de agosto de 2012 até o
momento.
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do emissor como
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por
órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou
assessoria prestados
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado

PÁGINA: 111 de 173

Formulário de Referência - 2014 - ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A.

Versão : 3

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou
indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título
tais valores foram atribuídos a tais indivíduos
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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13.16 - Outras informações relevantes

13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A Companhia esclarece que não pagou remuneração aos Membros do Conselho de Administração e a Diretoria
Estatutária no exercício de 2012 e 2013. A remuneração paga no exercício de 2011 está descrita no quadro
13.2.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

14.1. Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações:
a) número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica);
b) número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica);
c) índice de rotatividade;
d) exposição do emissor a passivos e contingências trabalhistas
Itens de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1 acima
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando:
a) política de salários e remuneração variável;
b) política de benefícios;
c) características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não- administradores, identificando:
i. grupos de beneficiários
ii. condições para exercício
iii. preços de exercício
iv. prazos de exercício
v. quantidade de ações comprometidas pelo plano
Itens de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindicatos
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
Ações ordinárias %

Acionista controlador

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Última alteração

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Apice Consultoria Financeira e Participações Ltda.
15.664.524/0001-54

Brasileira-SP
396.000

Não
99,000000%

Sim
0

02/08/2012
0,000000%

396.000

99,000000%

Fernando Cesar Brasileiro
082.354.358-70

Brasileiro-SP

Não

Sim

02/08/2012

4.000

1,000000%

0

0,000000%

4.000

1,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

400.000

100,000000%

0

0,000000%

400.000

100,000000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Apice Consultoria Financeira e Participações Ltda.

15.664.524/0001-54

Arley Custódio Fonseca
307.140.588-07

Brasileiro-SP

Não

Não

17/12/2013

140.000

20,000000

0

0,000000

140.000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

20,000000

Elizabeth Alves Gomes
535.705.108-91

Brasileira-SP

Não

Não

17/12/2013

210.000

30,000000

0

0,000000

210.000

Não

Sim

17/12/2013

0

0,000000

350.000

50,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

30,000000

Fernando Cesar Brasileiro
082.354.358-70

Brasileiro-SP

350.000

50,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

700.000

100,000000

0

0,000000

700.000

100,000000

TOTAL
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

06/09/2013

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

1

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

0

0,000000%
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15.4 - Organograma dos acionistas

15.4. Caso o emissor deseje, inserir organograma dos acionistas do emissor, identificando todos os controladores diretos e
indiretos bem como os acionistas com participação igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações, desde que
compatível com as informações apresentadas nos itens 15.1 e 15.2
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

15.5. Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte,
regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de emissão do emissor, indicar:

a.

partes

b.

data de celebração

c.

prazo de vigência

d.

descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder
de controle

e.

descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores

f.

descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência
para adquiri-las

g.

descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de
membros do conselho de administração

Não existem acordo de acionistas no qual o controlador seja parte que regule o exercício de direito de
voto ou a transferência de ações do emissor.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
15.6. Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

Em 28 de maio de 2010, a Portfólio Securitizadora S.A. emitiu as seguintes quantidades de
ações que foram subscritas e integralizadas conforme descritas abaixo:

i.

Portfólio Empreendimentos Ltda. subscreveu e integralizou 27.500 ações ordinárias e

9.994 ações preferenciais;
ii.

Paulo Baroni da Costa Teixeira subscreveu e integralizou 5.000 ações ordinárias;

iii.

Paulo Cesar Souza de Queiroz subscreveu e integralizou 2.000 ações ordinárias e

5.001 ações preferenciais;
iv.

Luis Cesar Souza de Queiroz subscreveu e integralizou 500 ações ordinárias;

v.

Francisco José Valsa subscreveu e integralizou 1 ação preferencial;

vi.

Francisco de Melo Machado Filho subscreveu e integralizou 1 ação preferencial;

vii.

Djalma Rodrigues Teixeira Filho subscreveu e integralizou 1 ação preferencial;

viii.

Paulo Roberto da Silva Pinho subscreveu e integralizou 1 ação preferencial;

ix.

João Paulo de Azevedo Carneiro subscreveu e integralizou 1 ação preferencial;

Totalizando a Companhia com 35.000 ações ordinárias e 15.000 ações preferenciais.

Em 25 de junho de 2010, a Companhia autorizou o aumento de capital que foram
integralmente subscritas e integralizadas conforme descrito abaixo:

i.

Portfólio Empreendimentos Ltda. subscreveu e integralizou 137.500 ações ordinárias

e 50.000 ações preferenciais;
ii.

Paulo Baroni da Costa Teixeira subscreveu e integralizou 25.000 ações ordinárias;

iii.

Paulo Cesar Souza de Queiroz subscreveu e integralizou 10.000 ações ordinárias;

iv.

Luis Cesar Souza de Queiroz subscreveu e integralizou 2.500 ações ordinárias e

25.000 ações preferenciais.
Totalizando a Companhia com 175.000 ações ordinárias e 75.000 ações preferenciais
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Em 01 de outubro de 2010, foi realizada a seguinte transação, conforme livro de registro
de ações da companhia:
i.

Portfólio Empreendimentos Ltda. adquiriu do acionista Francisco de Mello
Machado Filho 01 ação preferencial;

Em 25 de abril de 2012, a Companhia autorizou o aumento de capital cujas ações foram
integralmente subscritas e integralizadas conforme descrito abaixo:

i.

Portfólio Empreendimentos Ltda. subscreveu e integralizou 75.000 ações ordinárias e

25.000 ações preferenciais;

Em 01 de agosto de 2012, foram realizadas as seguintes transações, conforme livro de
registro de ações da companhia;
i.

Portfólio Empreendimentos Ltda. adquiriu do acionista Francisco José Valsa
01 ação preferencial;

ii.

Portfólio Empreendimentos Ltda. adquiriu do acionista João Paulo de
Azevedo Carneiro 01 ação preferencial;

iii.

Portfólio Empreendimentos Ltda. adquiriu do acionista Paulo Roberto da
Silva Pinto 01 ação preferencial;

iv.

Portfólio Empreendimentos Ltda. adquiriu do acionista Djalma Rodrigues
Teixeira Filho 01 ação preferencial;

v.

Portfólio Empreendimentos Ltda. adquiriu do acionista Luís Cesar Souza de
Queiroz 3.000 ações ordinárias e 25.000 ações preferenciais;

Quadro Societário Resumido em 01.08.2012 antes da aquisição:

Acionista anterior a aquisição Ápice
Paulo Cesar Souza de Queiroz
Paulo Cesar Souza de Queiroz

Natureza
Ações Ordinárias
Ações Preferenciais

Total Parcial
Paulo Baroni da Costa Teixeira
Total Parcial
Portfolio Empreendimentos Ltda.
Portfolio Empreendimentos Ltda.
Total Parcial
TOTAL DE AÇÕES

Ações Ordinárias
Ações Ordinárias
Ações Preferenciais

Nº de Ações
12.000
5.001
17.001
30.000
30.000
243.000
109.999
352.999
400.000

Percentual de
Participação
3,00%
1,25%
4,25%
7,50%
7,50%
60,75%
27,50%
88,25%
200,00%
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
A Companhia permaneceu pré-operacional até 02 de agosto de 2012 quando Fernando Cesar
Brasileiro e Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda. adquiriram a totalidade das
285.000 ações ordinárias e 115.000 ações preferenciais da Portfolio Securitizadora S.A.
Fernando Cesar Brasileiro adquiriu 4.000 ações ordinárias da Companhia, representativas de 1% da
totalidade do capital social, ao passo que as demais 396.000 foram adquiridas pela Ápice
Consultoria Financeira e Participações Ltda. pelo montante de R$ 1.817,97 e R$ 179.979,27
respectivamente, ambos pagos a vista. Não existem condições ou cláusulas suspensivas que
regulem direito de voto, pendência de aprovação por órgãos reguladores e possíveis efeitos da
decisão sobre a operação.
Em 02 de agosto de 2012 foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária em que foi
deliberado a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma)
ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, passando, assim o capital social a ser
representado exclusivamente por ações ordinárias;

Os itens acima foram mencionados por completo no item 6.5.
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15.7 - Outras informações relevantes

15.7. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

16.1. Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com partes relacionadas,
conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui transações com partes relacionadas.
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2 acima
ocorridas no último exercício social:
(a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses; e
(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório
adequado
Não se aplica, pois não ocorreram transações com partes relacionadas nos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2011, 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

02/08/2012
Tipo de capital
02/08/2012

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

400.000,00

Totalmente integralizado

400.000

0

400.000

400.000,00

Totalmente integralizado

400.000

0

400.000

Totalmente integralizado

400.000

0

400.000

Capital Emitido

02/08/2012
Tipo de capital

Prazo de integralização

Valor do capital (Reais)

Capital Subscrito

Capital Integralizado
400.000,00
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17.2 - Aumentos do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de Preenchimento Facultativo - Categoria B
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de Preenchimento Facultativo - Categoria B
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de Preenchimento Facultativo - Categoria B
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17.5 - Outras informações relevantes

17.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Em 02 de agosto de 2012 as ações preferenciais emitidas pela Companhia foram convertidas em ações
ordinárias, na proporção de 1:1, passando a totalidade do capital social a ser representada por ações ordinárias.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

80,000000

Direito a dividendos

Sim, a Companhia distribuirá como dividendo obrigatório, em cada exercício social, 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do art. 202 da Lei 6.404/76.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Não

Restrição a circulação

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Alteração Estatutária

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

18.2. Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que os
obriguem a realizar oferta pública
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

18.3. Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no estatuto
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários
negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de Preenchimento Facultativo - Categoria B
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

7ª Série

Data de emissão

05/07/2013

Data de vencimento

05/07/2025

Quantidade
(Unidades)

135

Valor total
(Reais)

135.000.000,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Garantias: Alienação
Fiduciária do Imóvel do Shopping de Gravatai, Alienação Fiduciária de 30% do Imóvel
do Shopping Lajeado avaliado no valor de R$ 42.484.200,00, Alienação Fiduciária de
Quotas da SPE da Devedora, Alienação de Quotas da M África e M Ásia e aval de
pessoas físicas.Não há restrições impostas ao emissor. Não há possibilidade de resgate
antecipado.Taxa do CRI : IGPDI +9% a.a.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

8º Série

Data de emissão

06/09/2013

Data de vencimento

06/04/2023

Quantidade
(Unidades)

67

Valor total
(Reais)

67.708.637,56

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Garantias: Imóvel
situado em andar em edificio em São Paulo avaliado em R$ 152.589.000,00 e Contrato
de Locação Tampão. Não há restrições impostas para o emissor. Taxa do CRI :
IGPM+8% a.a, Rating Fitch Rating : A- sf bra.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.
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Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

2ª Série

Data de emissão

15/01/2013

Data de vencimento

15/09/2021

Quantidade
(Unidades)

52

Valor total
(Reais)

17.563.518,96

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : IGPM +8,10% a.a. Garantias : fiança;
sobregarantia de 33% ou seja foi cedidos créditos que representam 133% do CRI; fundo
de retenção para liberação do caixa conforme evolução da obra; Fundo de Reserva
correspondente a 2 PMT do CRI. Rating da Liberum Ratings : A-.Não há restrições
impostas ao emissor.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

3ª Série

Data de emissão

15/01/2013

Data de vencimento

15/09/2019

Quantidade
(Unidades)

9

Valor total
(Reais)

3.174.429,24

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não
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Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : IGPM +8,10% a.a. Garantias : fiança;
sobregarantia de 33% ou seja foi cedidos créditos que representam 133% do CRI; fundo
de retenção para liberação do caixa conforme evolução da obra; Fundo de Reserva
correspondente a 2 PMT do CRI. Rating da Liberum Ratings : A. Não há restrições
impostas ao emissor.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

5ª Série

Data de emissão

28/03/2013

Data de vencimento

28/02/2025

Quantidade
(Unidades)

20

Valor total
(Reais)

6.752.949,40

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Garantias: Fiança,
alienação fiduciária das unidades do loteamento, fundo de obras a ser liberado
conforme avanço de obras, sobregarantias de 110% ou seja foram cedidos 10% a mais
de crédito para o emprrendimento Campinas e sobregarantias de 120% para o
empreendimento Manaus e Brasília. Subordinação de 15% da na data de emissão. Fitch
Rating : BBB + bra. Esta série é subordinada em relação a série 4. Não há restrições
impostas ao emissor.Taxa do CRI : IGPDI +14,80% a.a.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

10ª Série

Data de emissão

22/05/2013

Data de vencimento

10/10/2019

Quantidade
(Unidades)

15
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Valor total
(Reais)

15.126.910,05

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Garantias: Fiança e
alienação fiduciária de imóvel situado na cidade do Ipojuca no estado do Pernambuco,
com área total de 278.109 m2 de uma gleba de terra no valor de R$ 32.890.000,00. Não
há restrições impostas ao emissor.Taxa do CRI : IGPM +5,7% a.a.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

4ª Série

Data de emissão

28/03/2013

Data de vencimento

28/02/2025

Quantidade
(Unidades)

114

Valor total
(Reais)

38.266.712,88

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Garantias: Fiança,
alienação fiduciária das unidades do loteamento, fundo de obras a ser liberado
conforme avanço de obras, sobregarantias de 110% ou seja foram cedidos 10% a mais
de crédito para o emprrendimento Campinas e sobregarantias de 120% para o
empreendimento Manaus e Brasília. Subordinação de 17, 65% da na data de emissão.
Fitch Rating : Asf bra Esta série é senior em relação a série 5.Taxa do CRI : IGPDI +8%
a.a. Não há restrições impostas ao emissor.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

13ª Série

Data de emissão

14/08/2013
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Data de vencimento

19/08/2025

Quantidade
(Unidades)

100

Valor total
(Reais)

100.000.000,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Garantias: Alienação
Fiduciária de um terreno situado avaliado em R$ 100.000.000,00 Fiança Não há
restrições impostas ao emissor. Taxa do CRI : TR+9,2% a.a.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

16ª Série

Data de emissão

20/09/2013

Data de vencimento

20/09/2016

Quantidade
(Unidades)

418

Valor total
(Reais)

418.693.018,92

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Garantias: Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios e Hipoteca da fração ideal do terreno avaliado em R$
572.127.565,02. Não há restrições impostas para o emissor. Taxa do CRI :
TR+9,1307% a.a.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

17º Série

Data de emissão

02/10/2013
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Data de vencimento

02/10/2025

Quantidade
(Unidades)

10

Valor total
(Reais)

3.290.716.805,40

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Garantias: Alienação
Fiduciária sobre os imóveis, recompra compulsória dos créditos imobiliários e
coobrigação da cedente.Não há restrições impostas para o emissor. Taxa do CRI :
Prefixado a 10,16% a.a.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

6ª Série

Data de emissão

10/09/2013

Data de vencimento

10/09/2028

Quantidade
(Unidades)

22

Valor total
(Reais)

22.478.260,86

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Garantias: Contrato
de Locação Tampão, Alienação Fiduciária de Imóvel I em São Paulo ( Centro de
Distribuição avaliado em R$ 58.000.000,00 ) e Imóvel situado em São Paulo ( Loja
avaliada em R$ 10.000.000,00)., Fiança, fundo de reserva de 3 pmt do CRI e cessão
fiduciária dos recebíveis. Taxa do CRI: IPCA +8,25% a.a.
Não há restrições impostas para o emissor.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários
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Identificação do valor
mobiliário

12ª Série

Data de emissão

08/10/2013

Data de vencimento

16/08/2019

Quantidade
(Unidades)

250

Valor total
(Reais)

80.000.000,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Garantias: Fundo de
Reserva de 40 mil reais. Não conta com garantia real e nem aval. Não há restrições
impostas para o emissor. Taxa do CRI: 110% do CDI.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

15ª Série

Data de emissão

11/10/2013

Data de vencimento

19/09/2018

Quantidade
(Unidades)

51

Valor total
(Reais)

51.683.039,44

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Garantias: Garantia
Fidejudicária listada por avalista em notas promissórias, Taxa do CRI : IPCA +5,51%
a.a.Não há restrições impostas para o emissor.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários
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Identificação do valor
mobiliário

20ª Série

Data de emissão

30/09/2013

Data de vencimento

30/12/2021

Quantidade
(Unidades)

9

Valor total
(Reais)

2.983.872,51

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : IGPM +12% a.a. Garantias : Alienação Fiduciária
das Unidades, Alienação Fiduciária das Quotas dos Cedentes, Coobrigação, Recompra
Compulsória, Fundo de Liquidez, Fundo de Obra,Subordinação a 19ª SérieI, salvo se
deliberado de forma contrária na Assembleia Geral.Não há restrições impostas para o
emissor

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

19ª Série

Data de emissão

30/09/2013

Data de vencimento

30/12/2021

Quantidade
(Unidades)

35

Valor total
(Reais)

11.935.490,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : IGPM +12% a.a. Garantias : Alienação Fiduciária
das Unidades, Alienação Fiduciária das Quotas dos Cedentes, Coobrigação, Recompra
Compulsória, Fundo de Liquidez, Fundo de Obra,Subordinação de 120% da razão
entre a soma do saldo devedor dos Contratos de Compra e Venda Adimplentes e o
saldo devedor do CRI Senior, respeitando esse limite até a amortização total do CRI,
salvo se deliberado de forma contrária na Assembleia Geral.Não há restrições impostas
para o emissor
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Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

1ª Série

Data de emissão

15/01/2013

Data de vencimento

15/11/2021

Quantidade
(Unidades)

24

Valor total
(Reais)

7.962.492,72

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : IGPM +12% a.a. Garantias : fiança;
sobregarantia de 33% ou seja foi cedidos créditos que representam 133% do CRI; fundo
de retenção para liberação do caixa conforme evolução da obra; Fundo de Reserva
correspondente a 2 PMT do CRI. Rating da Liberum Ratings : A-. Não há restrições
impostas ao emissor.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

9ª Série

Data de emissão

29/11/2013

Data de vencimento

30/09/2025

Quantidade
(Unidades)

13

Valor total
(Reais)

13.369.702,84

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não
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Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : IGPM +9,25% a.a. Garantias : fiança; regime
fiduciário e patrimônio separado, sobregarantia de 20% ou seja foi cedidos créditos que
representam 120% do CRI;Fundo de Reserva. Não há restrições impostas ao emissor.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

14ª Série

Data de emissão

11/03/2014

Data de vencimento

11/03/2027

Quantidade
(Unidades)

132

Valor total
(Reais)

132.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Os CRIs da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias da data de
subscrição aquisição dos CRI pelos investidores, nos termos do artigo 90 da Instrução
CVM nº 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : TR +9,40% a.a. Garantias : alienação fiduciária
de imóvel, cessão fiduciária de créditos e recompra compulsória.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

25ª Série

Data de emissão

30/01/2014

Data de vencimento

30/12/2023

Quantidade
(Unidades)

50

Valor total
(Reais)

82.225.749,75
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Os CRIs da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias da data de
subscrição aquisição dos CRI pelos investidores, nos termos do artigo 90 da Instrução
CVM nº 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : TR +9,5% a.a. Garantias : Alienação Fiduciária e
Cessão Fiduciária

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

31ª Série

Data de emissão

28/02/2014

Data de vencimento

28/04/2020

Quantidade
(Unidades)

28

Valor total
(Reais)

10.235.918,84

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Os CRIs da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias da data de
subscrição aquisição dos CRI pelos investidores, nos termos do artigo 90 da Instrução
CVM nº 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : IGPM +11,5% a.a. Garantias : fiança, alienação
fiduciária dos lotes, alienação fiduciária do imóvel, fundo de reserva, fundo de obras.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

32ª Série
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Data de emissão

28/02/2014

Data de vencimento

28/04/2020

Quantidade
(Unidades)

7

Valor total
(Reais)

2.558.979,71

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Os CRIs da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias da data de
subscrição aquisição dos CRI pelos investidores, nos termos do artigo 90 da Instrução
CVM nº 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : IGPM +11,5% a.a. Garantias : fiança, alienação
fiduciária dos lotes, alienação fiduciária do imóvel, fundo de reserva, fundo de obras e
suborinação;

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

27ª Série

Data de emissão

22/05/2014

Data de vencimento

06/05/2024

Quantidade
(Unidades)

167

Valor total
(Reais)

50.100.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Os CRIs da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias da data de
subscrição aquisição dos CRI pelos investidores, nos termos do artigo 90 da Instrução
CVM nº 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : CDI + 1,5% a.a.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

28ª Série

Data de emissão

22/05/2014

Data de vencimento

06/05/2024

Quantidade
(Unidades)

333

Valor total
(Reais)

99.900.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Os CRIs da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias da data de
subscrição aquisição dos CRI pelos investidores, nos termos do artigo 90 da Instrução
CVM nº 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : CDI + 0,35% a.a.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

37ª Série

Data de emissão

09/05/2014

Data de vencimento

09/05/2024

Quantidade
(Unidades)

140

Valor total
(Reais)

52.500.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Os CRIs da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias da data de
subscrição aquisição dos CRI pelos investidores, nos termos do artigo 90 da Instrução
CVM nº 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : IPCA + 13,00% a.a.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

26ª Série

Data de emissão

04/06/2014

Data de vencimento

11/06/2024

Quantidade
(Unidades)

35

Valor total
(Reais)

35.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Os CRIs da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias da data de
subscrição aquisição dos CRI pelos investidores, nos termos do artigo 90 da Instrução
CVM nº 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : 10,2% a.a. + TR.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

35ª Série

Data de emissão

20/06/2014

Data de vencimento

20/06/2026

Quantidade
(Unidades)

114

Valor total
(Reais)

38.043.058,56

Restrição a circulação

Sim
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Descrição da restrição

Os CRIs da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias da data de
subscrição aquisição dos CRI pelos investidores, nos termos do artigo 90 da Instrução
CVM nº 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : IGP-DI +10% a.a.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

36ª Série

Data de emissão

20/06/2014

Data de vencimento

20/06/2026

Quantidade
(Unidades)

76

Valor total
(Reais)

25.362.039,04

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Os CRIs da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias da data de
subscrição aquisição dos CRI pelos investidores, nos termos do artigo 90 da Instrução
CVM nº 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : IGP-DI +15,6% a.a.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

33ª Série

Data de emissão

11/08/2014

Data de vencimento

26/09/2026
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Quantidade
(Unidades)

275

Valor total
(Reais)

275.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Os CRIs da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias da data de
subscrição aquisição dos CRI pelos investidores, nos termos do artigo 90 da Instrução
CVM nº 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

Emissão é realizada em regime de esforços restritos de colocação, em conformidade
com a Instrução nº 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476 e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. Não há condições de
vencimento antecipado. Taxa do CRI : 9,7% a.a. + TR.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme estabelecido nos respectivos Termo de Securitização, ou mediante a Ata de
Assembléias de Investidores.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a serem informadas.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

18.6. Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos à negociação

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários podem ser negociados na Cetip S.A. Balcão Organizado de
Ativos.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

18.7. Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados estrangeiros, indicar :
a) país;
b) mercado;
c) entidade administradora do mercado no qual os valores mobiliários são admitidos à negociação;
d) data de admissão à negociação;
e) se houver, indicar o segmento de negociação;
f) data de início de listagem no segmento de negociação;
g) percentual do volume de negociações no exterior em relação ao volume total de negociações de cada classe e
espécie no último exercício;
h) se houver, proporção de certificados de depósito no exterior em relação a cada classe e espécie de ações;
i) se houver, banco depositário;
j) se houver, instituição custodiante

Na presente data a Companhia não negocia valores mobiliários em mercados estrangeiros.
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18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

18.8. Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor.

Além das ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor, e descritas n item 18.5 do presente Formulário,
não houve emissão de outros valores mobiliários da Companhia.
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18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

18.9. Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de terceiro.
A companhia não adquiriu ações de emissão de terceiros.
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18.10 - Outras informações relevantes

18.10. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de Preenchimento Facultativo - Categoria B
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de Preenchimento Facultativo - Categoria B
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19.3 - Informações sobre valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento
do último exercício social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de Preenchimento Facultativo - Categoria B
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19.4 - Outras informações relevantes

19.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem informações relevantes e pertinentes a este tópico a serem divulgadas.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de Preenchimento Facultativo - Categoria B
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20.2 - Outras informações relevantes

20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem informações relevantes e pertinentes a este tópico a serem divulgadas .
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

21.1. Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para assegurar que as
informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e
tempestiva.

A Companhia está organizada e estruturada de forma que as informações a serem divulgadas cumpram com
os princípios básicos de transparência, precisão e tempestividade, na forma da Política de Divulgação de Ato
ou Fato Relevante (Política) que estabelece os procedimentos que deverão ser seguidos por todos os acionistas
controladores (diretos ou indiretos), diretores, Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal (se
for instalado) e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou
por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, seus controladores, suas
controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa à ato ou fato relevante. A referida
Política disciplina as condições de divulgação de ato ou fato relevante e os procedimentos relativos à
manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas publicamente, nos termos da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02.
A Política estabelece que a Companhia deverá pautar a sua conduta em conformidade com os valores da boa-fé,
lealdade e veracidade, seguindo elevados padrões éticos, respeitando e zelando pelo cumprimento das normas
legais e regulamentadoras, desenvolvendo relacionamentos caracterizados pela transparência e a boa governança
corporativa.
A forma de comunicação deverá ser por escrito, por meio de comunicação física ou eletrônica, qualquer ato
ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, ou, na sua ausência,
a pessoa indicada pelo Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua divulgação na forma prevista
na Política.
O Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar simultaneamente ao mercado ato ou fato relevante a ser
veiculado por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de
classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou no exterior, obrigando-se a prestar os
esclarecimentos solicitados pela CVM.
A divulgação deverá se dar mediante publicação nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela
Companhia, podendo ser feita de forma resumida com indicação dos endereços na rede mundial de computadores
- Internet, onde a informação completa deverá estar disponível a todos os investidores, em teor no mínimo
idêntico àquele remetido à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado
em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação.
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21.2 - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante indicando o canal ou canais de
comunicação utilizado(s) para sua disseminação e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca
de informações relevantes não divulgadas

21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor,
indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes
não divulgadas.
A Política de divulgação de Ato ou Fato relevante estabelece que cumpre as PARTES
ENVOLVIDAS (acionistas controladores diretos ou indiretos, membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e quaisquer órgãos com funções técnicas consultivas criados
por disposição estatutária ou por quem em virtude de seu cargo função ou posição estiver em
posse da informação) guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais
tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao
mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam,
respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.
Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas
controladores ou os administradores entenderem que sua revelação poderá colocar em risco
algum interesse legítimo da Companhia e mediante prévia consulta à CVM, na forma
determinada em seus atos regulamentares, ressalvada a hipótese da informação escapar ao
controle, ocasião em que as pessoas mencionadas anteriormente ficarão obrigadas a,
diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato
ou fato relevante.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de
divulgação de informações
A Companhia comunicou formalmente os termos da Política aprovada pelo Conselho de Administração, as PARTES
ENVOLVIDAS. A comunicação foi realizada por meio de instrumento específico, que permanece arquivado na sede da
Companhia e vigente enquanto a pessoa com ela mantiver vínculo, e por 05 (cinco) anos, no mínimo, após o seu
desligamento.
A implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações da Companhia é de
responsabilidade do Compliance Officer e em especial do Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras informações relevantes

21.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor

22.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal
nos negócios do emissor.
Não houve aquisição ou alienação de ativos relevantes que não se enquadre como operação normal nos negócios
do emissor.
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Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve.
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22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

22.3. Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais.
Não há contratos relevantes a serem informados pela Companhia.
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22.4 - Outras informações relevantes

22.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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