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CRI 141ª SÉRIE

Este material foi preparado exclusivamente como material publicitário no âmbito da oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 141ª série da 1ª emissão da RB Capital
Companhia de Securitização (“Oferta”, “CRI”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), com lastro em créditos imobiliários advindos de contrato de locação celebrado em 11 de outubro de
2013, que atualmente possui como locatária a Rede D’Or São Luiz S.A. (“Locatária”) e como locador o Fundo de Investimento Imobiliário NorthWest Investimentos Imobiliários em Saúde Fund I – FII
(“Cedente”, “Créditos Imobiliários” e “Contrato de Locação”, respectivamente), representados por Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”), e foi elaborado com base em informações prestadas pelo
Cedente e pela NorthWest International II Investimentos Imobiliários em Saúde (“NorthWest”).

A RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Coordenador Líder") tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou
omissão, para assegurar que: (i) as informações prestadas pela Emissora, pelo Cedente e pela NorthWest são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informações a serem fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição que integram o prospecto preliminar (“Prospecto
Preliminar”) (assim como sua versão definitiva, quando disponível) e este material são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta.

Potenciais investidores devem ler o Prospecto Preliminar da Oferta (assim como sua versão definitiva, quando disponível), em especial a seção “Fatores de Risco”, antes de decidir investir nos CRI.
Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Prospecto Preliminar (assim como sua versão definitiva, quando
disponível), que conterá informações detalhadas a respeito da Oferta, dos CRI e dos riscos relacionados a fatores macroeconômicos. O Prospecto Preliminar (assim como sua versão definitiva,
quando disponível) poderá ser obtido junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), à CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP'') e à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais – ANBIMA (“Anbima”).

Os CRI serão distribuídos publicamente a todos os investidores, Institucionais ou Não Institucionais. Os investidores institucionais são os investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B
da Instrução CVM 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada ("Investidores Qualificados" e "Investidores Institucionais", respectivamente), observado que, caso os investidores
qualificados optem por se submeter ao regime previsto para os Investidores Não Institucionais, serão definidos, para todos os fins da Oferta, como Investidores Não Institucionais. Os investidores
não institucionais são os investidores não qualificados, que realizem investimento entre R$1.000,00 e R$1.000.000,00 (“Investidores Não Institucionais” e, em conjunto com os Investidores
Institucionais, “Investidores”). Os investidores deverão tomar a decisão de investimento considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento, nível de sofisticação e perfil de risco
(suitability). O investimento em CRI envolve uma série de riscos que devem ser observados pelo potencial investidor. Esses riscos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação
específica, entre outros. Deverão, portanto, obter por conta própria todas as informações que julgarem necessárias à tomada da decisão de investimento nos CRI.

Este material não constitui, nem tem a intenção de constituir uma oferta para vender ou um convite para subscrever, ou comprar, quaisquer valores mobiliários da Emissora. As informações
constantes neste material não foram verificadas de forma independente e podem estar sujeitas a atualização, conclusão, revisão e alteração.

Exceto quando especificamente definidos neste material, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar e no Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários da 141ª Série da 1ª (primeira) Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização (“Termo de Securitização”).

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE  DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A 

SEREM DISTRIBUÍDOS

A OFERTA INDICADA NESTE MATERIAL ENCONTRA-SE SOB ANÁLISE DA CVM PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA

DISCLAIMER
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100%
NWH REIT NWI FIIM

NWH Healthcare 
Properties LLC

100%

Sobre a “NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust” (“NorthWest Healthcare Properties REIT”):

• Real estate investment trust canadense, sem personalidade jurídica, de capital aberto, listado na bolsa de valores de Toronto – Canadá;

• Possui aproximadamente 120 imóveis geradores de renda e 7,8 milhões de square feet de área bruta locável, localizados no Canadá, Brasil,
Alemanha, Austrália e Nova Zelândia;

• No Canadá, o NorthWest Healthcare Properties REIT é o maior proprietário e gestor não governamental de construções hospitalares; e

• Informações Financeiras (base Março - 2016): Ativos Totais: Can$ 2.711.496.000,00

Passivos Totais: Can$ 1.885.288.000,00

Patrimônio Líquido: Can$ 826.208.000,00

Sobre a Northwest International II Investimentos Imobiliários em Saúde S.A. (“NW2”), detentora da nua propriedade do Hospital Caxias D´Or:

• A sociedade foi constituída em 31 de outubro de 2012. Neste mesmo ano realizou sua primeira operação, através da aquisição e posterior
locação dos imóveis que compõem o Hospital e Maternidade Brasil à Rede D’Or; e

• No ano de 2013 a NW2 adquiriu e posteriormente locou mais 3 imóveis à Rede D’Or, imóveis estes que compõem o: Hospital Santa Luzia
(Brasília – DF), Hospital do Coração do Brasil (Brasília – DF) e Hospital Caxias D’Or (Duque de Caxias – RJ).

Relação entre a NorthWest Healthcare Properties REIT e Fundo de Investimento Imobiliário Northwest Investimentos Imobiliários em Saúde
Fund I – FII, detentor do usufruto e dos direitos locatícios da locação do Hospital Caxias D´Or:

NORTHWEST

TSX:NWH_UN

NorthWest
Investimentos 
em Saúde Fund 
I Fundo de 
Investimento
Multimercado

Fundo de 
Investimento 
Imobiliário 
Northwest
Investimentos 
Imobiliários em 
Saúde Fund I - FII

100% 100%

CRI 141ª SÉRIE
(Estas informações podem ser encontradas nas páginas 122,  123, 124  e 125 do Prospecto Preliminar)

Fonte:  http://www.nwhp.ca/home e http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=235532&p=quarterlyearnings



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES 
DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE 

RISCO5

q SOBRE A REDE D‘OR



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES 
DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE 

RISCO6

OBJETIVO: Prestação de serviços hospitalares, oferecendo conceitos de assistência e hotelaria, criando centros médicos e de diagnósticos, e
gerando experiência e conhecimentos médicos.

ATUAÇÃO: Opera com 31 hospitais próprios, possui 2 hospitais sob gestão e 2 em fase de construção, além de clínicas de tratamento
oncológicos e radioterapia, atuando nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e no Distrito Federal. O grupo possui
31,4 mil funcionários e 87 mil médicos credenciados, responsáveis por cerca de 3 milhões de atendimentos de emergência, 193,4
mil cirurgias, 26,8 mil partos e 300 mil internações por ano.

REDE D’OR

Hospital Copa D’Or

Hospital Barra D'Or

Hospital Bangu

Hospital Niteroi D'Or

Hospital Norte D'Or

Hospital Rios D'Or

Hospital Quinta D'Or

Hospital Caxias D'Or

Hospital Oeste D’Or

Hospital Badim

Hospital Israelita

Hospital Estadual da Criança

Hospital Assunção

Hospital e Maternidade Brasil

Rede D'or São Luiz - Itaim

Rede D'or São Luiz - Morumbi

Hospital Vivalle

Rede D'Or São Luiz - Anália Franco

Rede D'Or São Luiz - Jabaquara

Hospital da Criança

IFOR

Hospital Sino-Brasileiro

Villa Lobos

Hospital e Maternidade Bartira

Hospital Esperança Recife

Hospital São Marcos

Hospital Esperança Olinda
Hospital Memorial São José

Hospital Santa Luzia

Hospital do Coração do Brasil
Hospital Santa Helena

Fonte:http://www.rededor.com.br/ > Acessar: O Grupo > Quem Somos, http://www.rededor.com.br/ > Acessar: Nossas Unidades e Demonstrativo Financeiros - 1º Trimestre 2016

CRI 141ª SÉRIE
(Estas informações podem ser encontradas na página 130 do Prospecto Preliminar)
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Aquisição Hospital e
Maternidade Sino
Brasileiro (Osasco – SP)

Aquisição Hospital Villa
Lobos (São Paulo – SP)

Aquisição Hospital Bartira
(Santo André)

Aquisição do Hospital
Santa Helena (Brasília –

DF)

1998 2000 2001 2005 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inauguração da 1ª
Unidade Hospitalar
BARRA D’OR

Início de parcerias
estratégicas com outros
hospitais e ampliação da
atuação no estado do
Rio de Janeiro

Início da atuação no
estado de Pernambuco
mediante parcerias e
aquisições

Aquisição da Vivalle
Serviços de Saúde (São
José dos Campos) e
Centro Hospitalar São
Marcos (Recife)

Aquisição Nossa Senhora de Lourdes e
Hospital da Criança (São Paulo) e

Aquisição Hospital Santa Luzia e
Hospital do Coração (Brasília)

Entrada de novos
acionistas:

• Fundo Soberano
de Cingapura
(GIC)

• The Carlyle
Group

Fonte: Demonstrativo Financeiro 2014 - http://www.rededor.com.br/demonstrativo_financeiro.aspx e http://www.valor.com.br/empresas/4070572/rede-dor-vende-fatia-por-r-32-bilhoes

Inauguração do 
hospital COPA 
D’OR

Inauguração do 
hospital QUINTA 
D’OR

Aquisição dos 
hospitais São Luiz e  
Assunção

Inauguração do
hospital CAXIAS
D’OR

Aquisição do
IFOR

REDE D’OR

CRI 141ª SÉRIE
(Estas informações podem ser encontradas na página 131 do Prospecto Preliminar)
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REDE D’OR

q Em 2015, a gestora americana Carlyle adquiriu participação
societária na Rede D’Or aportando em torno de R$1,7 bilhão,
equivalente à participação de cerca de 9%. O resultado desta
aquisição está refletida nas Demonstrações Financeiras de
2015.

q Ainda em 2015, o BTG Pactual realizou uma primeira venda ao
Fundo Soberano de Cingapura (“GIC”) de participação de
cerca de 7,65% na Locatária e, adicionalmente, a Família Moll
vendeu o mesmo percentual ao GIC. O valor total das
transações foi de aproximadamente R$3,2 bilhões.

q Posteriormente, em dezembro de 2015, foi concluída a venda
de 11,72% da participação restante do BTG Pactual ao GIC,
pelo montante de R$ 2,38 bilhões, que passou a ser detentor
de participação das ações ON de aproximadamente 26% na
Rede D’Or. Fonte: http://rededor.com.br/demonstrativo_financeiro.aspx- e 

http://www.valor.com.br/empresas/4070572/rede-dor-vende-fatia-por-r-32-bilhoes

CRI 141ª SÉRIE
(Estas informações podem ser encontradas nas páginas 131 e 132 do Prospecto Preliminar)

Rede D'or São Luiz S.A.

(em R$ milhões) dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 mar/16

Receita Líquida 3.128 4.128 4.992 6.452 1.776

Margem Bruta 19% 20% 21% 27% 26%

Margem Operac. 11% 12% 14% 22% 22%

Margem Após D.F. 4% 6% 7% 15% 13%

Margem Líquida 4% 5% 6% 12% 11%

EBITDA 443,3 607,9 826,5 1591,3 419,5

Margem EBITDA (%) 14% 15% 17% 25% 24%

Bcos Líq./EBITDA 4,56 3,24 2,67 2,0 1,9

CAPEX -1.086,40 -188,1 -590 -2.179 -212

PL 894 1.166 1.466 3.896 3.972

Ativo Total 5.208 5.637 6.298 10.169 10.021

C/C Coligadas Líquido 142 118 135 16 19

C.C.L. 1.234 1.531 1.322 2.472 2.180

Bancos CP 257 84 81 572 705

Bancos LP 2.765 2.905 3.094 3.664 3.365

Aplic. Financ. -1.001 -1.022 -972 -1.119 -808

Bancos Líq. 2.021 1.968 2.203 3.118 3.262

Bancos Liq./P.L. 2,26 1,69 1,5 0,8 0,82

Imobilizado 1.235 1.255 1.546 2.700 2.853

Auditoria E&Y E&Y E&Y E&Y na

Rede D’Or São Luiz S.A.

Carlyle Outros

GIC
(fundo soberano 

de Cingapura)
Família Moll

56,9%
ON

5,6%
ON

25,7%
ON

11,8%
ON
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FLUXOGRAMA
CRI 141ª SÉRIE

(Estas informações podem ser encontradas nas páginas 40, 41 e 42 do Prospecto Preliminar)

4. CRI 2. CCI 

Mercado

3. Cessão de 
Créditos

6. $$

1. Locação

5. Garantias

FII 
NorthWest

NorthWest II

Aquisição 
do Imóvel

Usufruto

1. Em 11 de outubro de 2013, por meio do Contrato de Locação, firmado entre a
NorthWest, na qualidade de locadora e titular dos direitos de promissário comprador
dos Imóveis, e a Locatária, na qualidade de locatária, a NorthWest locou os Imóveis à
Locatária, pelo prazo inicial de 25 (vinte e cinco) anos, a contar de 20 de dezembro de
2013, com a possibilidade de renovação por mais 3 (três) períodos adicionais de 25 (vinte
e cinco) anos cada.

2. O Cedente, por meio da Escritura de Emissão da CCI emitiu a CCI representativa dos
Créditos Imobiliários correspondentes a: (i) totalidade dos Créditos Imobiliários Totais
existentes, devidos e/ou relativos ao Período da Operação; e (ii) 100% (cem por cento)
dos demais componentes dos Créditos Imobiliários Totais, conforme mencionados no
item (ii) da definição de Créditos Imobiliários Totais, existentes, devidos e/ou relativos ao
Período da Operação, observado que, com relação à indenização a ser paga pela
Locatária à Cedente nas hipóteses de rescisão antecipada do Contrato de Locação, a CCI
representa, adicionalmente, 100% (cem por cento) do valor devido conforme previsto no
próprio Contrato de Locação, independentemente do período compreendido, desde a
data de assinatura deste Contrato de Cessão até a quitação das Obrigações Garantidas;

3. O Cedente, por meio do Contrato de Cessão, cedeu à Emissora os Créditos Imobiliários
representados pela CCI;

4. A Emissora, vinculará a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI aos
presentes CRI.

5. Ainda, como forma de garantir as Obrigações Garantidas, foi outorgada pela NorthWest,
em favor da Emissora, a garantia de alienação fiduciária da nua propriedade dos Imóveis,
que estará condicionado, para produção de seus efeitos, à implementação das Condições
Precedentes Gerais do Contrato de Cessão; e

6. Com os recursos captados junto aos Investidores, a Emissora fará o pagamento do Valor
da Cessão ao Cedente.

Garantias
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TERMOS E CONDIÇÕES
CRI 141ª SÉRIE

Emissora:

(Conforme página 16 do Prospecto Preliminar)

RB Capital Companhia de Securitização.

Título Ofertado:

(Conforme página 14 do Prospecto Preliminar)

Certificados de Recebíveis Imobiliários.

Locatária:

(Conforme página 18 do Prospecto Preliminar)

Rede D’Or São Luiz S.A.

Rating Esperado:

(Conforme página 44 do Prospecto Preliminar)

“AA+(exp)sf(bra)”, atribuído pela Fitch Ratings.

Créditos Imobiliários:

(Conforme página 26 do Prospecto Preliminar)

Os direitos creditórios representados pela CCI, correspondentes a: (i) totalidade do aluguel devido pela Locatária no

âmbito do Contrato de Locação, existente, devido e/ou relativo ao período de 120 (cento e vinte) meses que se

inicia em janeiro de 2017, e (ii) 100% (cem por cento) dos demais componentes dos créditos imobiliários gerados no

Contrato de Locação, existentes, devidos e/ou relativos ao período de 120 (cento e vinte) meses que se inicia em 1º

de janeiro de 2017, observado que, com relação à indenização a ser paga pela Locatária ao Cedente nas hipóteses de

rescisão antecipada do Contrato de Locação, as CCI representam 100% (cem por cento) do valor devido conforme

previsto no próprio Contrato de Locação, independentemente do período compreendido, até a quitação das

obrigações garantidas.

Imóveis:

(Conforme páginas  16 do Prospecto Preliminar)

O imóvel objeto das matrículas nº 24.346 e 26.698, ambas do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição do 1º Distrito

de Imóveis de Duque de Caxias – RJ, onde encontram-se em operação o Hospital Caxias D´Or e seu estacionamento,

respectivamente.

Lastro dos CRI:

(Conforme página 27 do Prospecto Preliminar)

Lastreado nos Créditos Imobiliários decorrentes de contrato de locação dos Imóveis e devidos pela Rede D’Or São

Luiz S.A.
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TERMOS E CONDIÇÕES
CRI 141ª SÉRIE

Garantias:

(Conforme páginas 16, 28 e 44 do Prospecto Preliminar)

A Alienação Fiduciária dos Imóveis, observado que a eficácia desta garantia estará condicionada ao seu efetivo

registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. Os CRI não contarão com garantia flutuante da

Emissora.

Data de Emissão:

(Conforme páginas 14 e 43 do Prospecto Preliminar)

06 de junho de 2016.

Valor Total da Oferta:

(Conforme páginas 22, 26 e 43 do Prospecto Preliminar)

R$ 131.937.000,00, na Data de Emissão, observado que o valor total inicialmente ofertado poderá ser aumentado em

até 35% mediante o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar.

Quantidade de CRI Emitidos:

(Conforme páginas 27 e 43 do Prospecto Preliminar)

Serão emitidos 131.937 CRI, observado que essa quantidade de CRI inicialmente ofertada poderá ser aumentada em

até 35%, isto é, em até 46.177 CRI, mediante o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de

Lote Suplementar. Aplicar-se-ão aos CRI oriundos da Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar as

mesmas condições e preço dos CRI inicialmente ofertados.

Forma e Procedimento de Distribuição dos 

CRI:

(Conforme páginas 29 e 63 a 68 do Prospecto Preliminar)

A distribuição primária dos CRI será pública, nos termos da Instrução CVM nº 400 e nº 414, sob o regime de melhores

esforços de colocação, observados os termos e condições estipulados no Contrato de Distribuição, os quais também

se encontram descritos no Prospecto Preliminar.

Os Investidores Não Institucionais poderão participar da Oferta por meio de formalização de pedidos de reserva

durante o Período de Reserva, sendo certo que as Pessoas Vinculadas poderão realizar reservas durante o Período de

Reserva para Pessoas Vínculadas, que se encerra em no mínimo 7 Dias Úteis antes da data do Procedimento de

Bookbuilding. Os pedidos de reserva são irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto quanto à suspensão e ao

cancelamento da Oferta e quanto à alteração ou modificação das circunstâncias e revogação da Oferta.

Os Investidores Institucionais participarão da Oferta por meio do Procedimento de Bookbuilding e suas ordens de

investimento serão dadas na data de encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
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Forma e Procedimento de Distribuição dos 

CRI:

(Conforme páginas 29 e 63 a 68 do Prospecto Preliminar)

Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder deverá realizar a distribuição pública

dos CRI conforme plano de distribuição acordado com a Emissora, o qual será adotado em consonância com o

disposto no parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400. O Coordenador Líder organizará um Procedimento de

Bookbuilding, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução CVM 400 ("Procedimento de

Bookbuilding"), para definição da taxa de Juros Remuneratórios e da demanda dos CRI juntamente aos Investidores.

Para fins da Oferta, serão consideradas "Pessoas Vinculadas" quaisquer das seguintes pessoas: (i) os controladores ou

administradores do Coordenador Líder, da Emissora, do Cedente, da Northwest, da Locatária e/ou de outras

sociedades sob controle comum destes; (ii) fundos de investimentos administrados ou geridos por sociedades

integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder, da Emissora, do Cedente, da Northwest, da Locatária; (iii)

outras pessoas vinculadas à Oferta e distribuição; (iv) os respectivos seus cônjuges ou companheiros, seus

ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, de cada uma das pessoas referidas nos itens (i) a (iii)

acima.

Caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 dos CRI (sem considerar os CRI emitidos em decorrência do

eventual exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar), não será

permitida a colocação de CRI perante Investidores que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de

investimento apresentadas por Investidores que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas, nos termos

do artigo 55 da Instrução CVM 400, exceto pela colocação de CRI perante os Investidores Não Institucionais que

sejam Pessoas Vinculadas e que tenham realizado Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas

Vinculadas, nos termos do Direcionamento da Oferta, nos termos da Deliberação da CVM nº 476. A participação de

investidores que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, poderá (a) resultar em má-formação

ou descaracterização do processo de formação do Valor Nominal Unitário, (b) o investimento nos CRI por

investidores institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, pode resultar em baixa liquidez dos CRI no mercado

secundário.
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Período de Reserva:

(Conforme páginas 19 e 62 do Prospecto Preliminar)

Início em 5 de setembro de 2016 e término em 28 de setembro de 2016

Período de Reserva para Pessoas 

Vinculadas:

(Conforme páginas 19 e 62 do Prospecto Preliminar)

Início em 5 de setembro de 2016 e término em 16 de setembro de 2016

Data do Procedimento de Bookbuilding:

(Conforme página 62 do Prospecto Preliminar)

Em 28 de setembro de 2016

Valor de Emissão Unitário: 

(Conforme página 22 do Prospecto Preliminar)

R$1.000,00 (mil Reais), na Data de Emissão.

Valor Mínimo de Subscrição por 

Investidor (Ticket): 

(Conforme página 27 do Prospecto Preliminar)

O valor equivalente a 1 (um) CRI, no mínimo, ou seja R$ 1.000,00, na Data de Emissão.

Publico Alvo:

(Conforme páginas 17, 29 e 68  do Prospecto Preliminar)

Os CRI serão distribuídos publicamente a todos os investidores, Institucionais ou Não Institucionais. São

considerados (i) Investidores Institucionais os investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B e 9º-C da

Instrução CVM 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada ("Investidores Qualificados“ e “Investidores

Institucionais”, respectivamente), observado que, caso os Investidores Qualificados optem por se submeter ao

regime previsto para os Investidores Não Institucionais, serão qualificados como Investidores Não Institucionais; e

(ii) Investidores Não Institucionais; (a) o investidor que não possa ser classificado como Investidor Qualificado, que

apresente ordem de investimento entre R$1.000,00 e R$1.000.000,00; ou (b) o Investidor Qualificado que opte por

se submeter ao regime previsto para os Investidores Não Institucionais, inclusive quanto à não participação no

Procedimento de Bookbuilding e que tenha realizado Pedido de Reserva durante o Período de Reserva

(“Investidores Não Institucionais” e, em conjunto com os Investidores Institucionais, “Investidores”) .
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Direcionamento da Oferta:

(Conforme página 15 do Prospecto Preliminar)

A distribuição pública dos CRI deverá ser direcionada a (i) Investidores Institucionais; ou (ii) Investidores Não

Institucionais, observado o seguinte direcionamento da distribuição: (a) até 10% (dez por cento) de Investidores Não

Institucionais; e (b) até 90% (noventa por cento) de Investidores Institucionais.

Prazo e Data de Vencimento:

(Conforme página 44  do Prospecto Preliminar)

Os CRI terão prazo de duração de 3.866 dias, a contar da Data de Emissão, vencendo-se em 06 de janeiro de 2027.

Duration:

(Conforme página 48 do Prospecto Preliminar)

4,97 anos.

Atualização Monetária:

(Conforme página 27 do Prospecto Preliminar)

A Atualização Monetária do Valor Nominal Unitário dos CRI dar-se-á anualmente, a partir da Data de Emissão, pela

variação acumulada do IPCA, conforme disposto no Prospecto Preliminar.

Juros Remuneratórios:

(Conforme página 47 e 48 do Prospecto Preliminar)

Os Juros Remuneratórios dos CRI, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário desde a Data da Emissão, serão

equivalentes a uma taxa percentual a ser definida no Procedimento de Bookbuilding correspondente à média

aritmética das taxas das notas do Tesouro IPCA+ Com Juros Semestrais, com vencimento em 2020, apuradas no 3º

(terceiro), 4º (quarto) e 5º (quinto) Dias Úteis anteriores à data de realização do Procedimento de Bookbuilding,

acrescida exponencialmente de remuneração de até 2,0000% (dois por cento) ao ano, com base em um ano de 360

dias.

Preço de Integralização:

(Conforme página 52 do Prospecto Preliminar)

Os CRI serão integralizados à vista, em moeda corrente nacional, na Data de Integralização, pelo seu Valor Nominal 

Unitário, devidamente atualizado monetariamente e acrescido da respectiva remuneração descrita no Termo de 

Securitização, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva integralização.

Pagamento dos Juros Remuneratórios 

dos CRI e da Amortização:

(Conforme página 27 e 49 a 52 do Prospecto Preliminar)

Mensalmente, de acordo com a tabela de amortização dos CRI constante dos documentos da Oferta, sendo que o

primeiro pagamento ocorrerá em 06 de fevereiro de 2017 e o último pagamento em 06 de janeiro de 2027.



MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES 
DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE 

RISCO16

TERMOS E CONDIÇÕES
CRI 141ª SÉRIE

Amortização Extraordinária e Resgate 

Antecipado:

(Conforme página 54 a 56 do Prospecto Preliminar)

No caso de exercício do direito de Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários pelo Cedente, conforme previsto

no Contrato de Cessão, a Emissora deverá realizar a amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado dos CRI,

conforme o caso, por meio de comunicação, por escrito, ao Agente Fiduciário e os Investidores, com antecedência

mínima de 5 (cinco) Dias Úteis da realização da amortização extraordinária e/ou do resgate antecipado dos CRI

vinculados pelo Termo de Securitização.

A amortização extraordinária e/ou resgate antecipado dos CRI, se dará mediante pagamento de percentual do saldo

devedor atualizado ou do saldo devedor atualizado dos CRI, calculado nos termos do item 5.4. do Termo de

Securitização, acrescido de prêmio devido aos Investidores equivalente a 1,90% (um inteiro e noventa centésimos

por cento) sobre o referido saldo devedor, sendo certo que a referida multa será reduzida em 0,2% (dois décimos

por cento) ao ano, a partir do 37º (trigésimo sétimo) mês, conforme estabelecido nas páginas 53 e seguintes do

Prospecto Preliminar.

Valor de Mercado dos Imóveis:

(Conforme página 86 do Prospecto Preliminar)

R$ 222.382.000,00, baseado no laudo de avaliação realizado pela Cushman & Wakefield Consultoria Imobiliária

elaborado em 2016.

Loan-to-Value Inicial:

(Conforme página 86 do Prospecto Preliminar)

59,32%, apurado pela divisão do Valor de Emissão dos CRI pelo valor de mercado dos Imóveis. Este valor poderá ser

alterado após o Procedimento de Bookbuilding. Para fins de clareza, o Loan-to-Value significa o quociente oriundo

da divisão do valor de emissão dos CRI pelo valor de avaliação do Imóvel.

Registro para Distribuição e Negociação:

(Conforme página 29 do Prospecto Preliminar)

Os CRI serão registrados para distribuição no mercado primário por meio (a) do CETIP21 e/ou (b) PUMA, sendo a

liquidação financeira e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA,

conforme o caso.

Destinação dos Recursos:

(Conforme página 89 do Prospecto Preliminar)

Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados exclusivamente pela Emissora para pagamento do

Valor da Cessão, conforme estabelecido no Contrato de Cessão.

Os recursos obtidos pelo Cedente, nos termos do Contrato de Cessão, inclusive recursos adicionais provenientes do

eventual exercício da Opção de Lote Suplementar e da Opção de Lote Adicional, serão por ele livremente utilizados.
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Distribuição Parcial:

(Conforme página 43 do Prospecto Preliminar)

Não será admitida distribuição parcial dos CRI, sendo que, caso não haja demanda para a subscrição da totalidade

dos CRI durante o Prazo Máximo de Colocação, e caso o Compromisso de Subscrição (abaixo descrito) não venha a

ser exercido por qualquer motivo, a Oferta, bem como todas as intenções de investimento, deverão ser

automaticamente canceladas, observado o disposto no Boletim de Subscrição. Nesse sentido, favor verificar o fator

de risco "Possibilidade de Cancelamento da Oferta em razão do Inadimplemento do Compromisso de Subscrição",

na página 98 do Prospecto.

Compromisso de Subscrição:

(Conforme página 71 do Prospecto Preliminar)

O "Compromisso de Subscrição e Integralização de CRI", a ser celebrado entre a RB Capital Holding, a Emissora e a 

Northwest, por meio do qual a RB Capital Holding se comprometerá, em caráter irrevogável e irretratável, a 

subscrever e integralizar os CRI, caso, após a realização do Procedimento de Bookbuilding, não tenha sido subscrita e 

integralizada, pelos Investidores, uma quantidade de CRI em valor equivalente ao montante total da Oferta pós 

Procedimento de Bookbuilding. 

Ocorrida essa hipótese, a RB Capital Holding deverá subscrever e integralizar CRI em quantidade correspondente à

diferença entre o Valor Total da Emissão e o valor dos CRI efetivamente subscritos por Investidores após a realização

do Procedimento de Bookbuilding.

Agente Fiduciário:

(Conforme página 26 e 34 do Prospecto Preliminar)

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários., instituição financeira com sede na Cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, CEP 22640-

102, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.343.682/0001-38 (Site: www.pentagonotrustee.com.br / Email:

operacional@pentagonotrustee.com.br / Tel.: (21) 3385-4565)

Inadequação de Investimento:

(Conforme página 68 do Prospecto Preliminar)

O investimento em CRI não é adequado aos investidores que: (i) necessitem de liquidez com relação aos títulos

adquiridos, uma vez que a negociação de certificados de recebíveis imobiliários no mercado secundário brasileiro é

restrita; (ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito relacionado à Locatária e ao setor imobiliário; e/ou (iii)

não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação ou que não tenham acesso à consultoria

especializada. O investidor deverá ler atentamente a seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar, e os itens 4 e

5.1. do formulário de referência da Emissora.
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SOBRE O HOSPITAL

q O Hospital Caxias D´Or é um hospital geral preparado para atender
casos de alta complexidade e conta com emergências adulto e
pediátrica;

q A unidade foi inaugurada em 11 de junho de 2013 como a primeira da
Rede D’Or São Luiz na Baixada Fluminense e como terceiro maior
hospital da instituição no Rio de Janeiro, com 220 leitos, sendo 80 de
terapia intensiva;

q O Hospital Caxias D´Or é um complexo hospitalar com terreno de
3.852,45 m² e área construída de 19.314,58 m². Além disso, o Hospital
Caxias D’Or conta com um edifício-garagem com 5.138,59m² de área
construída;

q O aluguel mensal atual do Hospital Caxias D’Or é de R$ 1.765.859,27;

q Possui localização privilegiada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no
principal acesso a Duque de Caxias, próximo à Rodovia Washington Luiz,
uma das mais importantes rodovias do país, o hospital permite fácil
acesso inclusive aos moradores de outras regiões, como a Serra
Fluminense e a Ilha do Governador; e

q O Hospital Caxias D’Or conta com emergências adulta e pediátrica, que
funcionam sob a metodologia "Smart Track" de gestão do fluxo de
pacientes, reduzindo o tempo de espera.

Fonte: http:/http://www.caxiasdor.com.br. (ii) Contrato de Locação; (iii) e
Escritura Imóveis.

(Estas informações podem ser encontradas na página 86 Prospecto Preliminar)
HOSPITAL CAXIAS D´Or
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(Estas informações podem ser encontradas na página  62 Prospecto Preliminar)

Ordem dos 
Eventos

Eventos Data Prevista (1) (2)

1 Protocolo do pedido de registro da Oferta perante a ANBIMA 06/07/2016

2 Publicação do Aviso ao Mercado e Disponibilização do Prospecto Preliminar ao Público Investidor 29/08/2016

3 Início do Roadshow 29/08/2016

4 Início do Período de Reserva para os Investidores 05/09/2016

5 Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 05/09/2016

6 Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 16/09/2016

7 Término do Período de Reserva para os demais Investidores 28/09/2016

8 Procedimento de Bookbuilding 28/09/2016

9 Registro da Oferta pela CVM 07/10/2016

10 Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo 11/10/2016

11 Data de Liquidação Financeira dos CRI 14/10/2016

12 Divulgação do Anúncio de Encerramento 18/10/2016

13 Data de Início de Negociação dos CRI na Cetip 19/10/2016

14 Data de Início de Negociação dos CRI na BM&FBOVESPA 19/10/2016

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador
Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicado à CVM e poderá ser analisada como Modificação de Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da
Instrução CVM nº 400.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de
aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, ver seção "Suspensão,
Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta", nas páginas 70 e 71 do Prospecto Preliminar.
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(Estas informações podem ser encontradas nas páginas  49 a 52 do Prospecto Preliminar)

O fluxo de amortização  demonstrado a seguir considera uma taxa de Juros Remuneratórios dos
CRI de 8,2252%, sendo certo os percentuais de amortização, bem como a taxa de Juros Remuneratórios dos CRI, serão retificados de acordo com o 

resultado do Procedimento de Bookbuilding.

Mês Data Saldo Inicial Fator de Juros Juros Taxa de Amort. Amort. Principal PMT Saldo Final

0 06/jun/16 131.937.000,00 131.937.000,00

1 06/jul/16 131.937.000,00 1,0066087170 871.934,29 0,00000% 0,00 0,00 132.808.934,29

2 06/ago/16 132.808.934,29 1,0066087170 877.696,66 0,00000% 0,00 0,00 133.686.630,96

3 06/set/16 133.686.630,96 1,0066087170 883.497,11 0,00000% 0,00 0,00 134.570.128,07

4 06/out/16 134.570.128,07 1,0066087170 889.335,89 0,00000% 0,00 0,00 135.459.463,96

5 06/nov/16 135.459.463,96 1,0066087170 895.213,26 0,00000% 0,00 0,00 136.354.677,22

6 06/dez/16 136.354.677,22 1,0066087170 901.129,47 0,00000% 0,00 0,00 137.255.806,70

7 06/jan/17 137.255.806,70 1,0066087170 907.084,78 0,00000% 0,00 0,00 138.162.891,48

8 06/fev/17 138.162.891,48 1,0066087170 913.079,45 0,54870% 758.099,79 1.671.179,24 137.404.791,69

9 06/mar/17 137.404.791,69 1,0066087170 908.069,38 0,55540% 763.146,21 1.671.215,60 136.641.645,48

10 06/abr/17 136.641.645,48 1,0066087170 903.025,97 0,56220% 768.199,33 1.671.225,30 135.873.446,15

11 06/mai/17 135.873.446,15 1,0066087170 897.949,15 0,56910% 773.255,78 1.671.204,94 135.100.190,37

12 06/jun/17 135.100.190,37 1,0066087170 892.838,92 0,57620% 778.447,30 1.671.286,22 134.321.743,07

13 06/jul/17 134.321.743,07 1,0066087170 887.694,39 0,58330% 783.498,73 1.671.193,11 133.538.244,34

14 06/ago/17 133.538.244,34 1,0066087170 882.516,47 0,59060% 788.676,87 1.671.193,34 132.749.567,47

15 06/set/17 132.749.567,47 1,0066087170 877.304,32 0,59810% 793.975,16 1.671.279,49 131.955.592,31

16 06/out/17 131.955.592,31 1,0066087170 872.057,17 0,60560% 799.123,07 1.671.180,23 131.156.469,24

17 06/nov/17 131.156.469,24 1,0066087170 866.775,99 0,61340% 804.513,78 1.671.289,77 130.351.955,46

18 06/dez/17 130.351.955,46 1,0066087170 861.459,18 0,62120% 809.746,35 1.671.205,53 129.542.209,11

19 06/jan/18 129.542.209,11 1,0066087170 856.107,80 0,62920% 815.079,58 1.671.187,38 128.727.129,53

20 06/fev/18 128.727.129,53 1,0066087170 850.721,17 0,63740% 820.506,72 1.671.227,89 127.906.622,81

21 06/mar/18 127.906.622,81 1,0066087170 845.298,67 0,64570% 825.893,06 1.671.191,74 127.080.729,75

22 06/abr/18 127.080.729,75 1,0066087170 839.840,58 0,65420% 831.362,13 1.671.202,71 126.249.367,61

23 06/mai/18 126.249.367,61 1,0066087170 834.346,34 0,66290% 836.907,06 1.671.253,40 125.412.460,55

24 06/jun/18 125.412.460,55 1,0066087170 828.815,46 0,67170% 842.395,50 1.671.210,96 124.570.065,06

25 06/jul/18 124.570.065,06 1,0066087170 823.248,31 0,68070% 847.948,43 1.671.196,74 123.722.116,62

26 06/ago/18 123.722.116,62 1,0066087170 817.644,46 0,68990% 853.558,88 1.671.203,34 122.868.557,74

27 06/set/18 122.868.557,74 1,0066087170 812.003,53 0,69930% 859.219,82 1.671.223,35 122.009.337,92

28 06/out/18 122.009.337,92 1,0066087170 806.325,19 0,70890% 864.924,20 1.671.249,38 121.144.413,72

29 06/nov/18 121.144.413,72 1,0066087170 800.609,15 0,71870% 870.664,90 1.671.274,05 120.273.748,82

30 06/dez/18 120.273.748,82 1,0066087170 794.855,17 0,72870% 876.434,81 1.671.289,98 119.397.314,01

31 06/jan/19 119.397.314,01 1,0066087170 789.063,06 0,73890% 882.226,75 1.671.289,81 118.515.087,26

Mês Data Saldo Inicial Fator de Juros Juros Taxa de Amort. Amort. Principal PMT Saldo Final

32 06/fev/19 118.515.087,26 1,0066087170 783.232,67 0,74930% 888.033,55 1.671.266,22 117.627.053,71

33 06/mar/19 117.627.053,71 1,0066087170 777.363,91 0,75990% 893.847,98 1.671.211,89 116.733.205,73

34 06/abr/19 116.733.205,73 1,0066087170 771.456,72 0,77080% 899.779,55 1.671.236,27 115.833.426,18

35 06/mai/19 115.833.426,18 1,0066087170 765.510,33 0,78190% 905.701,56 1.671.211,89 114.927.724,62

36 06/jun/19 114.927.724,62 1,0066087170 759.524,81 0,79330% 911.721,64 1.671.246,45 114.016.002,98

37 06/jul/19 114.016.002,98 1,0066087170 753.499,50 0,80490% 917.714,81 1.671.214,31 113.098.288,17

38 06/ago/19 113.098.288,17 1,0066087170 747.434,58 0,81680% 923.786,82 1.671.221,40 112.174.501,35

39 06/set/19 112.174.501,35 1,0066087170 741.329,53 0,82900% 929.926,62 1.671.256,15 111.244.574,74

40 06/out/19 111.244.574,74 1,0066087170 735.183,91 0,84140% 936.011,85 1.671.195,76 110.308.562,89

41 06/nov/19 110.308.562,89 1,0066087170 728.998,07 0,85420% 942.255,74 1.671.253,82 109.366.307,14

42 06/dez/19 109.366.307,14 1,0066087170 722.770,97 0,86720% 948.424,62 1.671.195,59 108.417.882,53

43 06/jan/20 108.417.882,53 1,0066087170 716.503,10 0,88060% 954.727,87 1.671.230,98 107.463.154,65

44 06/fev/20 107.463.154,65 1,0066087170 710.193,58 0,89430% 961.042,99 1.671.236,57 106.502.111,66

45 06/mar/20 106.502.111,66 1,0066087170 703.842,32 0,90830% 967.358,68 1.671.201,00 105.534.752,98

46 06/abr/20 105.534.752,98 1,0066087170 697.449,32 0,92270% 973.769,17 1.671.218,48 104.560.983,81

47 06/mai/20 104.560.983,81 1,0066087170 691.013,95 0,93750% 980.259,22 1.671.273,17 103.580.724,59

48 06/jun/20 103.580.724,59 1,0066087170 684.535,70 0,95260% 986.709,98 1.671.245,68 102.594.014,61

49 06/jul/20 102.594.014,61 1,0066087170 678.014,81 0,96810% 993.212,66 1.671.227,46 101.600.801,95

50 06/ago/20 101.600.801,95 1,0066087170 671.450,95 0,98400% 999.751,89 1.671.202,84 100.601.050,06

51 06/set/20 100.601.050,06 1,0066087170 664.843,87 1,00040% 1.006.412,90 1.671.256,77 99.594.637,16

52 06/out/20 99.594.637,16 1,0066087170 658.192,77 1,01720% 1.013.076,65 1.671.269,42 98.581.560,51

53 06/nov/20 98.581.560,51 1,0066087170 651.497,63 1,03440% 1.019.727,66 1.671.225,30 97.561.832,85

54 06/dez/20 97.561.832,85 1,0066087170 644.758,54 1,05210% 1.026.448,04 1.671.206,59 96.535.384,80

55 06/jan/21 96.535.384,80 1,0066087170 637.975,04 1,07040% 1.033.314,76 1.671.289,80 95.502.070,04

56 06/fev/21 95.502.070,04 1,0066087170 631.146,15 1,08910% 1.040.113,04 1.671.259,20 94.461.957,00

57 06/mar/21 94.461.957,00 1,0066087170 624.272,34 1,10840% 1.047.016,33 1.671.288,67 93.414.940,67

58 06/abr/21 93.414.940,67 1,0066087170 617.352,91 1,12820% 1.053.907,36 1.671.260,27 92.361.033,31

59 06/mai/21 92.361.033,31 1,0066087170 610.387,93 1,14860% 1.060.858,83 1.671.246,76 91.300.174,48

60 06/jun/21 91.300.174,48 1,0066087170 603.377,02 1,16960% 1.067.846,84 1.671.223,86 90.232.327,64

61 06/jul/21 90.232.327,64 1,0066087170 596.319,92 1,19130% 1.074.937,72 1.671.257,64 89.157.389,92

62 06/ago/21 89.157.389,92 1,0066087170 589.215,96 1,21360% 1.082.014,08 1.671.230,04 88.075.375,83
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Mês Data Saldo Inicial Fator de Juros Juros Taxa de Amort. Amort. Principal PMT Saldo Final

63 06/set/21 88.075.375,83 1,0066087170 582.065,23 1,23670% 1.089.228,17 1.671.293,41 86.986.147,66

64 06/out/21 86.986.147,66 1,0066087170 574.866,83 1,26040% 1.096.373,41 1.671.240,24 85.889.774,26

65 06/nov/21 85.889.774,26 1,0066087170 567.621,21 1,28490% 1.103.597,71 1.671.218,92 84.786.176,55

66 06/dez/21 84.786.176,55 1,0066087170 560.327,85 1,31030% 1.110.953,27 1.671.281,12 83.675.223,28

67 06/jan/22 83.675.223,28 1,0066087170 552.985,87 1,33640% 1.118.235,68 1.671.221,55 82.556.987,59

68 06/fev/22 82.556.987,59 1,0066087170 545.595,77 1,36350% 1.125.664,53 1.671.260,29 81.431.323,07

69 06/mar/22 81.431.323,07 1,0066087170 538.156,57 1,39150% 1.133.116,86 1.671.273,43 80.298.206,21

70 06/abr/22 80.298.206,21 1,0066087170 530.668,12 1,42040% 1.140.555,72 1.671.223,84 79.157.650,48

71 06/mai/22 79.157.650,48 1,0066087170 523.130,51 1,45040% 1.148.102,56 1.671.233,07 78.009.547,92

72 06/jun/22 78.009.547,92 1,0066087170 515.543,03 1,48150% 1.155.711,45 1.671.254,48 76.853.836,47

73 06/jul/22 76.853.836,47 1,0066087170 507.905,26 1,51370% 1.163.336,52 1.671.241,78 75.690.499,95

74 06/ago/22 75.690.499,95 1,0066087170 500.217,09 1,54710% 1.171.007,72 1.671.224,82 74.519.492,22

75 06/set/22 74.519.492,22 1,0066087170 492.478,24 1,58180% 1.178.749,33 1.671.227,56 73.340.742,89

76 06/out/22 73.340.742,89 1,0066087170 484.688,21 1,61790% 1.186.579,88 1.671.268,09 72.154.163,01

77 06/nov/22 72.154.163,01 1,0066087170 476.846,44 1,65540% 1.194.440,01 1.671.286,46 70.959.723,00

78 06/dez/22 70.959.723,00 1,0066087170 468.952,73 1,69430% 1.202.270,59 1.671.223,31 69.757.452,41

79 06/jan/23 69.757.452,41 1,0066087170 461.007,26 1,73490% 1.210.222,04 1.671.229,30 68.547.230,37

80 06/fev/23 68.547.230,37 1,0066087170 453.009,25 1,77720% 1.218.221,38 1.671.230,62 67.329.008,99

81 06/mar/23 67.329.008,99 1,0066087170 444.958,37 1,82140% 1.226.330,57 1.671.288,94 66.102.678,42

82 06/abr/23 66.102.678,42 1,0066087170 436.853,89 1,86740% 1.234.401,42 1.671.255,31 64.868.277,01

83 06/mai/23 64.868.277,01 1,0066087170 428.696,09 1,91550% 1.242.551,85 1.671.247,93 63.625.725,16

84 06/jun/23 63.625.725,16 1,0066087170 420.484,41 1,96580% 1.250.754,51 1.671.238,92 62.374.970,66

85 06/jul/23 62.374.970,66 1,0066087170 412.218,53 2,01850% 1.259.038,78 1.671.257,31 61.115.931,87

86 06/ago/23 61.115.931,87 1,0066087170 403.897,90 2,07370% 1.267.361,08 1.671.258,98 59.848.570,79

87 06/set/23 59.848.570,79 1,0066087170 395.522,27 2,13160% 1.275.732,14 1.671.254,40 58.572.838,66

88 06/out/23 58.572.838,66 1,0066087170 387.091,31 2,19240% 1.284.150,91 1.671.242,23 57.288.687,74

89 06/nov/23 57.288.687,74 1,0066087170 378.604,72 2,25640% 1.292.661,95 1.671.266,67 55.996.025,79

90 06/dez/23 55.996.025,79 1,0066087170 370.061,89 2,32370% 1.301.179,65 1.671.241,54 54.694.846,14

91 06/jan/24 54.694.846,14 1,0066087170 361.462,76 2,39470% 1.309.777,48 1.671.240,24 53.385.068,66

92 06/fev/24 53.385.068,66 1,0066087170 352.806,81 2,46970% 1.318.451,04 1.671.257,85 52.066.617,62

93 06/mar/24 52.066.617,62 1,0066087170 344.093,54 2,54900% 1.327.178,08 1.671.271,62 50.739.439,54

Mês Data Saldo Inicial Fator de Juros Juros Taxa de Amort. Amort. Principal PMT Saldo Final

94 06/abr/24 50.739.439,54 1,0066087170 335.322,60 2,63290% 1.335.918,70 1.671.241,30 49.403.520,83

95 06/mai/24 49.403.520,83 1,0066087170 326.493,89 2,72200% 1.344.763,84 1.671.257,73 48.058.757,00

96 06/jun/24 48.058.757,00 1,0066087170 317.606,72 2,81670% 1.353.671,01 1.671.277,73 46.705.085,99

97 06/jul/24 46.705.085,99 1,0066087170 308.660,70 2,91740% 1.362.574,18 1.671.234,87 45.342.511,81

98 06/ago/24 45.342.511,81 1,0066087170 299.655,83 3,02500% 1.371.610,98 1.671.266,81 43.970.900,83

99 06/set/24 43.970.900,83 1,0066087170 290.591,24 3,14000% 1.380.686,29 1.671.277,53 42.590.214,54

100 06/out/24 42.590.214,54 1,0066087170 281.466,67 3,26320% 1.389.803,88 1.671.270,56 41.200.410,66

101 06/nov/24 41.200.410,66 1,0066087170 272.281,85 3,39550% 1.398.959,94 1.671.241,80 39.801.450,72

102 06/dez/24 39.801.450,72 1,0066087170 263.036,52 3,53810% 1.408.215,13 1.671.251,65 38.393.235,59

103 06/jan/25 38.393.235,59 1,0066087170 253.730,03 3,69210% 1.417.516,65 1.671.246,68 36.975.718,94

104 06/fev/25 36.975.718,94 1,0066087170 244.362,06 3,85900% 1.426.892,99 1.671.255,06 35.548.825,94

105 06/mar/25 35.548.825,94 1,0066087170 234.932,13 4,04040% 1.436.314,76 1.671.246,89 34.112.511,18

106 06/abr/25 34.112.511,18 1,0066087170 225.439,93 4,23840% 1.445.824,67 1.671.264,61 32.666.686,51

107 06/mai/25 32.666.686,51 1,0066087170 215.884,89 4,45520% 1.455.366,22 1.671.251,10 31.211.320,29

108 06/jun/25 31.211.320,29 1,0066087170 206.266,78 4,69380% 1.464.996,95 1.671.263,73 29.746.323,34

109 06/jul/25 29.746.323,34 1,0066087170 196.585,03 4,95750% 1.474.673,98 1.671.259,01 28.271.649,36

110 06/ago/25 28.271.649,36 1,0066087170 186.839,33 5,25060% 1.484.431,22 1.671.270,55 26.787.218,14

111 06/set/25 26.787.218,14 1,0066087170 177.029,14 5,57810% 1.494.217,81 1.671.246,96 25.293.000,32

112 06/out/25 25.293.000,32 1,0066087170 167.154,28 5,94670% 1.504.098,85 1.671.253,13 23.788.901,47

113 06/nov/25 23.788.901,47 1,0066087170 157.214,12 6,36450% 1.514.044,63 1.671.258,75 22.274.856,84

114 06/dez/25 22.274.856,84 1,0066087170 147.208,23 6,84200% 1.524.045,70 1.671.253,93 20.750.811,13

115 06/jan/26 20.750.811,13 1,0066087170 137.136,24 7,39310% 1.534.128,22 1.671.264,46 19.216.682,92

116 06/fev/26 19.216.682,92 1,0066087170 126.997,62 8,03600% 1.544.252,64 1.671.250,26 17.672.430,28

117 06/mar/26 17.672.430,28 1,0066087170 116.792,09 8,79600% 1.554.466,97 1.671.259,06 16.117.963,31

118 06/abr/26 16.117.963,31 1,0066087170 106.519,06 9,70800% 1.564.731,88 1.671.250,94 14.553.231,43

119 06/mai/26 14.553.231,43 1,0066087170 96.178,19 10,82290% 1.575.081,68 1.671.259,87 12.978.149,75

120 06/jun/26 12.978.149,75 1,0066087170 85.768,92 12,21660% 1.585.488,64 1.671.257,56 11.392.661,10

121 06/jul/26 11.392.661,10 1,0066087170 75.290,87 14,00870% 1.595.963,72 1.671.254,59 9.796.697,39

122 06/ago/26 9.796.697,39 1,0066087170 64.743,60 16,39850% 1.606.511,42 1.671.255,02 8.190.185,97

123 06/set/26 8.190.185,97 1,0066087170 54.126,62 19,74470% 1.617.127,65 1.671.254,27 6.573.058,32

124 06/out/26 6.573.058,32 1,0066087170 43.439,48 24,76500% 1.627.817,89 1.671.257,37 4.945.240,43

125 06/nov/26 4.945.240,43 1,0066087170 32.681,69 33,13440% 1.638.575,74 1.671.257,44 3.306.664,68

126 06/dez/26 3.306.664,68 1,0066087170 21.852,81 49,88120% 1.649.404,02 1.671.256,83 1.657.260,66

127 06/jan/27 1.657.260,66 1,0066087170 10.952,37 100,00000% 1.657.260,66 1.668.213,03 0,00

FLUXO DE AMORTIZAÇÃO
CRI 141ª SÉRIE

(Estas informações podem ser encontradas nas páginas  49 a 52 do Prospecto Preliminar)

O fluxo de amortização  demonstrado a seguir considera uma taxa de Juros Remuneratórios dos
CRI de 8,2252%, sendo certo os percentuais de amortização, bem como a taxa de Juros Remuneratórios dos CRI, serão retificados de acordo com o 

resultado do Procedimento de Bookbuilding.
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Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRI, os potenciais Investidores deverão considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações
financeiras e objetivos de investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como as demais informações contidas no Prospecto Preliminar e em outros
documentos da Oferta, devidamente assessorados por seus assessores jurídicos e/ou financeiros.

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Emissora e dos demais participantes da presente Oferta podem ser adversa e materialmente
afetados por quaisquer dos riscos abaixo relacionados. Caso qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos se concretize, os negócios, a situação financeira,
os resultados operacionais da Emissora, da Locatária, da Northwest e do Cedente de adimplirem suas obrigações no âmbito da Oferta.

No Prospecto Preliminar contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições dos CRI e das obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da
Oferta. É essencial e indispensável que os Investidores leiam o Termo de Securitização e compreendam integralmente seus termos e condições, os quais são
específicos desta operação e podem diferir dos termos e condições de outras operações envolvendo o mesmo risco de crédito.

Para os efeitos desta Seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema poderá produzir, poderia produzir ou produziria um “efeito adverso”

sobre a Emissora, a Locatária, a Northwest e/ou o Cedente, quer se dizer que o risco, incerteza poderá, poderia produzir ou produziria um efeito adverso
sobre os negócios, a posição financeira, a liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas da Emissora, da Locatária, da Northwest e/ou do Cedente
conforme o caso, exceto quando houver indicação em contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender expressões similares nesta
Seção como possuindo também significados semelhantes.

Os riscos descritos abaixo não são exaustivos, outros riscos e incertezas ainda não conhecidos ou que hoje sejam considerados imateriais, também poderão
ter um efeito adverso sobre a Emissora e sobre a Locatária, a Northwest e/ou o Cedente. Na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo os CRI podem não
ser pagos ou ser pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o investidor.

Os fatores de risco relacionados à Emissora, seus controladores, seus acionistas, suas controladoras, seus investidores e ao seu ramo de atuação estão
disponíveis em seu formulário de referencias nos itens “4.1 Fatores de Risco” e “5.1 Riscos de Mercado”, incorporados por referência ao Prospecto Preliminar.

CRI 141ª SÉRIE
FATORES DE RISCO
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CRI 141ª SÉRIE

RISCOS DA OPERAÇÃO

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode 

acarretar perdas por parte dos investidores 

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta
Emissão considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte
estipuladas por meio de contratos e títulos de crédito, tendo por
diretrizes a legislação em vigor. Em razão da pouca maturidade e da falta
de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro em relação
à estruturas de securitização, em situações de stress poderá haver perdas
por parte dos Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos
para promoção da eficácia da estrutura adotada para os CRI, na
eventualidade de necessidade de reconhecimento ou exigibilidade por
meios judiciais de quaisquer de seus termos e condições específicos ou
ainda pelo eventual não reconhecimento pelos tribunais de tais
indexadores por qualquer razão.

Os Créditos Imobiliários constituem o Patrimônio Separado, de modo

que o atraso ou a falta do recebimento dos valores decorrentes dos

Créditos Imobiliários, assim como qualquer atraso ou falha pela

Emissora ou a insolvência da Emissora, poderá afetar negativamente a

capacidade de pagamento das obrigações decorrentes dos CRI.

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos, tendo como
objeto social a aquisição e securitização de créditos por meio da emissão
de títulos lastreados nesses créditos, cujos patrimônios são
administrados separadamente. O Patrimônio Separado tem como única
fonte os recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários.

Qualquer atraso, falha ou falta de recebimento destes pela Emissora
poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as
obrigações decorrentes dos respectivos CRI, sendo que caso os
pagamentos dos Créditos Imobiliários tenham sido realizados pela
Locatária, pela Northwest e pelo Cedente na forma prevista no Contrato
de Cessão, a Locatária, a Northwest e/ou o Cedente não terão qualquer
obrigação de fazer novamente tais pagamento. Na hipótese de a
Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir
temporariamente a administração do Patrimônio Separado. Em
assembleia, os Titulares dos CRI poderão deliberar sobre as novas normas
de administração Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste,
que poderá ser insuficiente para quitar as obrigações da Emissora
perante os respectivos Titulares dos CRI.

Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no

recebimento de recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários

A Emissora, na qualidade de cessionária dos Créditos Imobiliários, e o
Agente Fiduciário, nos termos do artigo 13 da Instrução CVM 28, são
responsáveis por realizar os procedimentos de execução dos Créditos
Imobiliários e suas garantias, de modo a garantir a satisfação do crédito
dos Titulares de CRI. A realização inadequada dos procedimentos de
execução dos Créditos Imobiliários por parte da Emissora ou do Agente
Fiduciário, em desacordo com a legislação ou regulamentação aplicável,
poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos CRI. Adicionalmente, em
caso de atrasos decorrentes de demora em razão de cobrança judicial
dos Créditos Imobiliários também pode ser afetada a capacidade de
satisfação do crédito, afetando negativamente o fluxo de pagamentos
dos CRI.

FATORES DE RISCO (Estas informações podem ser encontradas na seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar, páginas 96 a 109)
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CRI 141ª SÉRIE

RISCOS DOS CRI E DA OFERTA

Riscos relacionados à Tributação dos CRI

Os rendimentos gerados por aplicação em CRI por pessoas físicas estão
atualmente isentos de imposto de renda, por força do artigo 3º, inciso II,
da Lei 11.033, isenção essa que pode sofrer alterações ao longo do
tempo. Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção
acima mencionada, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda
incidentes sobre os CRI, a criação de novos tributos ou, ainda, mudanças
na interpretação ou aplicação da legislação tributária por parte dos
tribunais ou autoridades governamentais poderão afetar negativamente
o rendimento líquido dos CRI para seus titulares.

Risco de Conflito de Interesses envolvendo a Emissora e o Coordenador

Líder

A Emissora e o Coordenador Líder pertencem ao mesmo grupo
econômico. Isto posto, as atividades exercidas pela Emissora e/ou pelo
Coordenador Líder no âmbito da Oferta e/ou da Emissão, podem estar
sujeitas, formal ou materialmente a situações de conflito de interesses,
de modo que as seguintes hipóteses poderiam vir a ocorrer: (i) a
prestação de serviços de intermediação não ser processada em
condições de mercado ou ser processada em eventual situação, formal
ou material, de conflito de interesses; (ii) distorção no pagamento da
taxa de administração devida a Emissora, bem como a prestação de
serviços em situação de conflito, o que poderia impactar, de forma
negativa, a capacidade de pagamento da Remuneração, com efeito
adverso os titulares dos CRI.

Falta de liquidez dos CRI

Ainda não está em operação no Brasil o mercado secundário de CRI de
forma ativa e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um
mercado para negociação dos CRI que permita sua alienação pelos
subscritores desses valores mobiliários, caso decidam pelo
desinvestimento. Dessa forma, o investidor que subscrever ou adquirir os
CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-los com terceiros no
mercado secundário, devendo estar preparado para manter o
investimento nos CRI até a Data de Vencimento. Portanto, não há
qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRI conseguirá liquidar
suas posições ou negociar seus CRI pelo preço e no momento desejado,
e, portanto, uma eventual alienação dos CRI poderá causar prejuízos ao
seu titular.

Possibilidade de cancelamento da Oferta em razão do Inadimplemento

do Compromisso de Subscrição

A emissão dos CRI está condicionada à distribuição do Valor Total da
Emissão. Caso a demanda de investidores seja inferior àquela necessária
para se atingir o Valor Total da Emissão, a RB Capital Holding deverá
integralizar os CRI objeto do Compromisso de Subscrição. Assim, o
inadimplemento da RB Capital Holding, nessa obrigação de integralizar os
CRI objeto do Compromisso de Subscrição, poderá comprometer a
capacidade de a Emissora de quitar o preço necessário à aquisição dos
Créditos Imobiliários, com possibilidade de cancelamento da Oferta e
resgate dos CRI eventualmente emitidos e integralizados. Em adição, a
Emissora não possui meios para garantir que o investidor dos CRI
encontrará opções de investimento com a mesma rentabilidade e riscos
que os CRI, caso o Valor Total da Emissão não seja atingido e estes sejam
cancelados.

FATORES DE RISCO (Estas informações podem ser encontradas na seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar, páginas 96 a 109)
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Quórum de deliberação em Assembleia Geral

Algumas deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são
aprovadas por maioria dos presentes na respectiva assembleia, e, em
certos casos, exigem quórum mínimo ou qualificado estabelecidos no
Termo de Securitização. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser
obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que manifeste voto
desfavorável, não havendo mecanismos de venda compulsória no caso
de dissidência do Titular do CRI em determinadas matérias submetidas à
deliberação em Assembleia Geral. Além disso, a operacionalização de
convocação e realização de Assembleias Gerais poderá ser afetada
negativamente em razão da grande pulverização dos CRI, o que levará a
eventual impacto negativo para os Titulares dos CRI.

A participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding

e na Oferta pode ter um efeito adverso na definição da taxa final de

Juros Remuneratórios final e poderá também ocasionar efeitos

negativos sobre a liquidez dos CRI no mercado secundário

Os Juros Remuneratórios finais dos CRI serão, ao final, determinados com
base no resultado do Procedimento de Bookbuilding, podendo diferir dos
preços que prevalecerão no mercado após a conclusão da Oferta. Será
aceita a participação de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, no âmbito da Oferta.
Consequentemente, os Investidores Institucionais que são Pessoas
Vinculadas participaram do processo de definição da taxa de Juros
Remuneratórios.

A participação de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá ter um efeito adverso na definição
dos Juros Remuneratórios, podendo, inclusive, promover a sua má-
formação ou descaracterizar o seu processo de formação, efeito que é
intensificado pela permissão de participação de até 100% (cem por
cento) de participação de Pessoas Vinculadas, em relação ao volume da
Oferta, após a realização do Procedimento de Bookbuilding. Além disso, a
participação de Investidores que são Pessoas Vinculadas na Oferta
poderá ter um efeito adverso na liquidez dos CRI no mercado secundário,
uma vez que referidas Pessoas Vinculadas podem optar por manter estes
CRI fora de circulação. A Emissora não tem como garantir que a aquisição
dos CRI por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas
Vinculadas não optarão por manter estes CRI fora de circulação.

Indisponibilidade de Negociação dos CRI no Mercado Secundário Até o
Encerramento da Oferta
Conforme previsto no item “Registro para Colocação e Negociação” na
página 44 do Prospecto, o início da negociação na CETIP e na
BM&FBOVESPA dos CRI ocorrerá apenas no 1° Dia Útil subsequente à
Data de Encerramento da Oferta, conforme na seção “Cronograma de
Etapas da Oferta” deste Prospecto. Nesse sentido, cada Investidor deverá
considerar essa indisponibilidade de negociação temporária dos CRI no
mercado secundário como fator que poderá afetar suas decisões de
investimento.

Riscos relacionados à insuficiência da garantia

Não há como assegurar que na eventualidade de excussão da garantia o
produto resultante dessa execução será suficiente para viabilizar a
amortização integral dos CRI. Caso isso aconteça os Titulares dos CRI
poderão ser prejudicados.
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Risco da não formalização da Alienação Fiduciária dos Imóveis

Para o desembolso da Primeira Parcela, que implicará o aperfeiçoamento
da cessão dos Créditos Imobiliários em favor da Emissora, não se impõe o
requisito de registro, em cartório de imóveis, da Alienação Fiduciária dos
Imóveis. Esse registro é exigido apenas como condição para pagamento
da Segunda Parcela. Assim, os investidores integralizarão os CRI e os
recursos decorrentes poderão ser desembolsados em favor do Cedente
sem que a Alienação Fiduciária dos Imóveis esteja devidamente
formalizada. Há, portanto, o risco de os investidores dos CRI não se
beneficiarem da Alienação Fiduciária dos Imóveis para recuperar seu
investimento por falta de seu registro, caso seja necessária a excussão da
Alienação Fiduciária dos Imóveis, ou mesmo sua oposição perante
terceiros, inclusive em razão de dívidas contraídas pela NorthWest.
Adicionalmente, o inadimplemento, pelo Cedente e/ou a NorthWest, de
quaisquer das obrigações previstas na Cláusula 2.3.2 do Contrato de
Cessão, poderá sujeitar a Cedente ao pagamento de multa, a ser
depositada na Conta Centralizadora e paga aos titulares dos CRI em até 2
(dois) dias úteis após seu recebimento, de acordo com o efetivo atraso
para o seu respectivo cumprimento, da seguinte forma:

(i) caso as obrigações previstas no referido dispositivo sejam
cumpridos no prazo máximo de 6 (seis) meses, contado da data da
celebração do Aditamento à Alienação Fiduciária de Imóveis, a
Cedente não estará sujeita a qualquer tipo de penalidade;

(ii) caso tais obrigações sejam cumpridas, pelo Cedente, em prazo
superior a 6 (seis) meses e inferior a 12 (doze) meses, ambos
contados da data da celebração do Aditamento à Alienação
Fiduciária de Imóveis, o Cedente estará sujeita ao pagamento de
multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao mês, sendo que o
Cedente deverá comprovar que está cumprindo as exigências
eventualmente formuladas pelo cartório de registro de imóveis
competente sob pena de resolução da cessão dos Créditos
Imobiliários, cuja contrapartida será o pagamento, pelo Cedente e
pela NorthWest, de montante equivalente ao valor atualizado dos
CRI (conforme estabelecido no Termo de Securitização), a ocorrer
em até 5 (cinco) dias a contar do decurso do prazo mencionado
previsto neste item;

(iii) desde que o Cedente comprove que está cumprindo as exigências
eventualmente formuladas pelo cartório de registro de imóveis
competente, será concedido por até duas vezes um prazo adicional
de 6 (seis) meses para o cumprimento das referidas obrigações, o
Cedente estará sujeita ao pagamento de multa de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) ao mês;

(iv) caso as referidas obrigações não sejam cumpridas no prazo máximo
de 24 meses, contado da data da celebração do Aditamento à
Alienação Fiduciária de Imóveis, a Emissora poderá considerar a
resolução da cessão dos Créditos Imobiliários, cuja contrapartida
será a recompra compulsória dos CRI, pelo Cedente e pela
NorthWest, pelo valor atualizado dos CRI (conforme estabelecido
no Termo de Securitização), a ocorrer em até 5 (cinco) dias a contar
do decurso do prazo mencionado previsto neste item “iv”.

Caso a hipótese prevista no item (iv), acima, venha a ocorrer os
Investidores terão seu investimento encerrado antecipadamente, não
atingindo a rentabilidade esperada quando decidiram investir nos CRI.
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RISCOS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

O risco de crédito da Locatária e a inadimplência dos Créditos

Imobiliários ou do Contrato de Cessão pode afetar adversamente os CRI

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações
decorrentes da emissão dos CRI depende do adimplemento, pela
Locatária, dos Créditos Imobiliários. O Patrimônio Separado, constituído
em favor dos titulares de CRI, não conta com qualquer garantia ou
coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo
pelos titulares de CRI dos montantes devidos dependerá do
adimplemento dos Créditos Imobiliários, pela Locatária, em tempo hábil
para o pagamento dos valores devidos aos titulares de CRI. Ademais, é
importante salientar que não há garantias de que os procedimentos de
cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários e/ou excussão
das Garantias a eles vinculadas serão bem sucedidos, e mesmo no caso
dos procedimentos de cobrança judicial ou extrajudicial terem um
resultado positivo. Portanto, uma vez que o pagamento das
remunerações e amortização dos CRI depende do pagamento integral e
tempestivo, pela Locatária dos respectivos Créditos Imobiliários, a
ocorrência de eventos internos ou externos que afetem a situação
econômico-financeira da Locatária e suas respectivas capacidades de
pagamento poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI
e a capacidade do Patrimônio Separado de suportar suas obrigações,
conforme estabelecidas no Termo de Securitização.

Descasamento entre o valor da Multa Indenizatória e o fluxo de

pagamentos dos CRI

Nos termos da cláusula 13.1.1. do Contrato de Locação, na hipótese de a
Locatária incorrer em qualquer uma das hipóteses de vencimento
antecipado do Contrato de Locação ou caso a NorthWest denuncie
voluntariamente o Contrato de Locação mediante violação do Contrato
de Locação, a Locatária deverá pagar, a título de danos pré-fixados, a

quantia correspondente ao valor presente do fluxo de caixa
remanescente do Prazo do Contrato de Locação, calculado com base na
taxa DI então vigente. O descasamento entre o índice utilizado para o
cálculo da remuneração dos CRI e o índice utilizado para o cálculo da
Multa Indenizatória poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos
dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, dos CRI.

Risco de sinistro e perda de receita de locação

Nos termos da cláusula 15.2. do Contrato de Locação, a Locatária
contratou seguro de perda de receita de locação, o qual tem por
finalidade a proteção contra a perda de receitas que seriam utilizadas
para o adimplemento das obrigações da Locatária no âmbito do Contrato
de Cessão. Sua cláusula 15.2.5. dispõe que, em caso de qualquer sinistro
referente à perda total dos Imóveis: (i) se o prazo necessário à
reconstrução dos Imóveis for inferior a 24 (vinte e quatro) meses, a
Locatária não será obrigada a pagar o aluguel durante a reconstrução dos
Imóveis, em razão do seguro de perda de receita de locação; e (ii) se o
prazo necessário à reconstrução dos imóveis for superior a 24 (vinte e
quatro) meses, a Locatária será obrigada a pagar o valor equivalente a
50% do aluguel vigente durante o período compreendido entre o 25º e o
30º mês e 25% do aluguel vigente durante o período compreendido
entre o 31º mês e a conclusão da reconstrução dos Imóveis. Desta forma,
em caso da ocorrência de qualquer sinistro que tenha por consequência
a perda total dos Imóveis, o fluxo de pagamento dos Créditos Imobiliários
e, consequentemente, dos CRI serão afetados negativamente caso, por
qualquer motivo, a indenização do seguro de perda de locação não seja
paga, seu pagamento não ocorra pontualmente ou o prazo para
reconstrução dos Imóveis seja extenso, em especial se for superior a 24
(vinte e quatro) meses.
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Risco de questionamentos judiciais do Contrato de Locação

Em razão de a modalidade de contrato que confere suporte aos Créditos
Imobiliários ser relativamente nova, e de os precedentes judiciais não
serem consistentes e definitivos, não pode ser afastada a hipótese de
que decisões judiciais futuras entendam ser ilegal o Contrato de Locação
e a Multa Indenizatória, ou outras de suas cláusulas, com impacto sobre
os Créditos Imobiliários e, portanto, o lastro que confere suporte
financeiro ao recebimento, pelos investidores, de seu retorno nos CRI.

A cessão dos Créditos Imobiliários e o pagamento da Segunda Parcela

Valor da Cessão dependem da implementação de condições

precedentes, estabelecidas no Contrato de Cessão, que podem não se

verificar

O pagamento do Valor da Cessão pela Emissora à Cedente será dividido
em 2 (duas) parcelas, nos termos da Cláusula 2.2. do Contrato de Cessão.
Ainda, a cessão dos Créditos Imobiliários pelo Cedente e o pagamento do
Valor da Cessão pela Emissora, em favor do Cedente, depende da
verificação (ou de sua renúncia, pela Emissora) das seguintes condições,
conforme estabelecidas nas Cláusulas 2.3. e 2.3.2., respectivamente, do
Contrato de Cessão: (i) Condições Precedentes Gerais, no que se refere
ao pagamento da Primeira Parcela; e (ii) Condições Precedentes Segunda
Parcela, no que se refere ao pagamento da Segunda Parcela. A não
verificação total ou parcial das Condições Precedentes Gerais poderá
impedir a cessão dos Créditos Imobiliários em favor da Emissora e,
portanto, o pagamento da Primeira Parcela, com o cancelamento da
emissão dos CRI. Adicionalmente, o inadimplemento, pelo Cedente e/ou
a NorthWest, de quaisquer das obrigações previstas na Cláusula 2.3.2 do
Contrato de Cessão, poderá sujeitar a Cedente ao pagamento de multa, a
ser depositada na Conta Centralizadora e paga aos titulares dos CRI em
até 2 (dois) dias úteis após seu recebimento, de acordo com o efetivo
atraso para o seu respectivo cumprimento, da seguinte forma:

(i) caso as obrigações previstas no referido dispositivo sejam
cumpridos no prazo máximo de 6 (seis) meses, contado da data da
celebração do Aditamento à Alienação Fiduciária de Imóveis, a Cedente
não estará sujeita a qualquer tipo de penalidade; (ii) caso tais obrigações
sejam cumpridas, pelo Cedente, em prazo superior a 6 (seis) meses e
inferior a 12 (doze) meses, ambos contados da data da celebração do
Aditamento à Alienação Fiduciária de Imóveis, o Cedente estará sujeita
ao pagamento de multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao mês,
sendo que o Cedente deverá comprovar que está cumprindo as
exigências eventualmente formuladas pelo cartório de registro de
imóveis competente sob pena de resolução da cessão dos Créditos
Imobiliários, cuja contrapartida será o pagamento, pelo Cedente e pela
NorthWest, de montante equivalente ao valor atualizado dos CRI
(conforme estabelecido no Termo de Securitização), a ocorrer em até 5
(cinco) dias a contar do decurso do prazo mencionado previsto neste
item; (iii) desde que o Cedente comprove que está cumprindo as
exigências eventualmente formuladas pelo cartório de registro de
imóveis competente, será concedido por até duas vezes um prazo
adicional de 6 (seis) meses para o cumprimento das referidas obrigações,
o Cedente estará sujeita ao pagamento de multa de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) ao mês; (iv) caso as referidas obrigações não
sejam cumpridas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contado
da data da celebração do Aditamento à Alienação Fiduciária de Imóveis, a
Emissora poderá considerar a resolução da cessão dos Créditos
Imobiliários, cuja contrapartida a recompra compulsória dos CRI, pelo
Cedente e pela NorthWest, pelo valor atualizado dos CRI (conforme
estabelecido no Termo de Securitização), a ocorrer em até 5 (cinco) dias
a contar do decurso do prazo mencionado previsto neste item “iv”. Caso
a hipótese prevista no item (iv), acima, venha a ocorrer os Investidores
terão seu investimento encerrado antecipadamente, não atingindo a
rentabilidade esperada quando decidiram investir nos CRI.
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Risco de originação e formalização dos Créditos Imobiliários

A CCI que compõe os Créditos Imobiliários representa crédito originado
da existência de um fluxo financeiro decorrente de direitos de crédito
imobiliário devidos no âmbito do Contrato de Locação. Não é possível
assegurar que não houve ou haverá fraudes, erros ou falhas no processo
de análise da NorthWest sobre a capacidade de pagamento da Locatária
no âmbito dos Créditos Imobiliários que lastreiam os CRI. Problemas na
originação e na formalização da CCI podem ensejar o inadimplemento
dos Créditos Imobiliários, além da contestação de sua regular
constituição por terceiros ou pela própria NorthWest, causando prejuízos
aos titulares dos CRI.

A ocorrência de amortização extraordinária e resgate antecipado dos

CRI pode gerar efeitos adversos sobre a Emissão e a rentabilidade dos

CRI

Em caso de qualquer forma de antecipação dos Créditos Imobiliários, a
Emissora deverá utilizar os recursos decorrentes desses eventos para a
amortização extraordinária dos CRI, ou resgate antecipado dos CRI,
devendo a Emissora comunicar tais eventos ao Agente Fiduciário, aos
Titulares dos CRI, a CETIP e a BM&FBOVESPA, no prazo de até 5 (cinco)
Dias Úteis contados da respectiva ocorrência. No caso da Emissora
realizar a amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado
unilateral dos CRI, referida amortização extraordinária ou resgate
antecipado será realizado independentemente da anuência ou aceite
prévio dos Titulares dos CRI, os quais autorizam, a partir da celebração do
Termo de Securitização a Emissora, o Agente Fiduciário a realizar os
procedimentos necessários a efetivação da amortização extraordinária
e/ou o resgate antecipado, independente de qualquer instrução ou
autorização prévia. Nas hipóteses acima, o Investidor terá seu horizonte
original de investimento reduzido e poderá não conseguir reinvestir os
recursos recebidos com a mesma remuneração buscada pelos CRI.

RISCO RELACIONADO AO CEDENTE E À NORTHWEST

Ausência de histórico de atividades e patrimônio pelo Cedente

Quando da Data de Integralização, a Escritura Imóveis já terá sido
lavrada, de modo que a Nua Propriedade dos Imóveis já estará
consolidada em nome da Cedente. Desse modo os frutos aos quais a
Cedente faz jus já terão sido transferidos pela NorthWest em seu favor.
Sendo assim, considerando que a aquisição do Usufruto pela Cedente se
deu recentemente, este não terá, até a Data de Integralização: (i)
histórico de atividades apto a demonstrar sua capacidade de cumprir
com as obrigações assumidas no âmbito do Contrato de Cessão e no
Compromisso de Venda e Compra; e (ii) patrimônio destinado a
responder pelas obrigações assumidas no âmbito do Contrato de Cessão
e no Compromisso de Venda e Compra. Nesse sentido, os Investidores
não conseguirão avaliar quaisquer dados históricos quanto ao Cedente
para basear sua decisão de investimento, estando seu funcionamento,
inclusive, sujeito a alterações regulamentares, o que poderia impactar de
forma significante a Oferta, os CRI e, consequentemente, a rentabilidade
esperada pelos Investidores. Por fim, esses fatores poderão frustrar a
expectativa da Emissora de ver cumpridas as obrigações assumidas pelo
Cedente no âmbito do Contrato de Cessão e no Compromisso de Venda e
Compra, inclusive obrigações de pagamento em virtude de recompra ou
resolução da cessão dos Créditos Imobiliários, causando prejuízos aos
titulares dos CRI.

Risco de recém-desenvolvimento da legislação e regulamentação da

CVM aplicáveis ao Cedente, na qualidade de Fundo de Investimento

Imobiliário e falta de jurisprudência

O Cedente foi constituído sob a forma de um fundo de investimento
imobiliário. A estrutura jurídica dos fundos de investimento imobiliários e
o modelo desta operação financeira considera um conjunto de
obrigações estipuladas entre as partes por meio de contratos, com base
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na legislação em vigor. Em razão do caráter recente da legislação e de
sua paulatina consolidação levam à menor previsibilidade quanto a sua
aplicação e interpretação ou a eventuais divergências quanto a suas
estruturas pelos investidores, pelo mercado e pelo Judiciário,
exemplificativamente, em eventuais conflitos ou divergências entre os
titulares das cotas do Cedente ou litígios judiciais. Com isso, em razão da
pouca maturidade na utilização desta alternativa de financiamento e da
falta de jurisprudência no que tange a este tipo de operação financeira,
poderão ser verificados efeitos adversos e perdas por parte dos titulares
dos CRI em razão de discussões quanto à eficácia das obrigações
assumidas pelo Cedente, consequentemente, para a Oferta, na eventual
discussão quanto à aplicabilidade ou exigibilidade de quaisquer de seus
termos e condições em âmbito judicial.

O risco de crédito da NorthWest e do Cedente pode afetar

adversamente os CRI

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações
decorrentes da emissão dos CRI depende do adimplemento, pela
Locatária, dos Créditos Imobiliários, bem como da capacidade de a
NorthWest e o Cedente de cumprir com obrigações no âmbito dos
Documentos da Operação, inclusive obrigações de pagamento em
virtude de recompra ou resolução da cessão dos Créditos Imobiliários.
Eventual inadimplemento dessas obrigações pela NorthWest e/ou pelo
Cedente poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a
capacidade do Patrimônio Separado de suportar suas obrigações,
conforme estabelecidas no Termo de Securitização.

Conflito de interesses entre o Cedente e a NorthWest

Os sócios da NorthWest e os quotistas do Cedente estão sujeitos a
controle comum, em razão de seu controlador final ser, a “NorthWest
Healthcare Properties Real Estate Investment Trust”, real estate
investment trust canadense, sem personalidade jurídica, de capital

aberto, denominado, listado na bolsa de valores de Toronto – Canada,
situado na 4 King Street East, Suite 100, Toronto, ON, CANADA, M5A 1K4,
e existente de acordo com as leis da Província de Ontário. Dessa forma,
pode ter se configurado e/ou poderá se configurar um conflito de
interesses decorrente das relações existentes entre a NorthWest, o
Cedente e seus sócios, o qual poderá implicar determinados riscos aos
titulares dos CRI. Assim, por exemplo, é possível que a celebração dos
instrumentos da Oferta por eles, bem como o cumprimento das
obrigações dele decorrentes, pode não ser processada em condições de
mercado ou pode ser processada em eventual situação, formal ou
material, de conflito de interesses, com prejuízos aos investidores dos
CRI.

RISCOS DO REGIME FIDUCIÁRIO

Risco da existência de credores privilegiados

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

RISCOS RELACIONADOS À LOCATÁRIA

Risco de Concentração e efeitos adversos na Remuneração e

Amortização

Os Créditos Imobiliários são devidos, em sua totalidade, pela Locatária.
Nesse sentido, o risco de crédito do lastro dos CRI está concentrado na
Locatária, sendo que todos os fatores de risco aplicáveis a ela, a seu setor
de atuação e ao contexto macro e microeconômico em que ela está
inserida são potencialmente capazes de influenciar adversamente a
capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e,
consequentemente, a amortização e a remuneração dos CRI.

Regulamentação das atividades desenvolvidas pela Locatária

A Locatária está sujeita à legislação federal, estadual e municipal bem
como à regulamentação de diversos órgãos governamentais, inclusive
aquelas relativas à ANVISA, licenças de funcionamento, proteção
ambiental, ao bem estar, à segurança do trabalho, à coleta, ao manuseio,
transporte e descarte de amostras para exames médicos (inclusive de
sangue), bem como de resíduos contaminantes e de materiais
radioativos. Ademais, existem requisitos relacionados à segurança no
trabalho para empregados ligados à saúde. Esta regulamentação, entre
outras coisas, demanda a execução de controles de segurança no
trabalho e roupas e equipamentos protetores designadas para minimizar
e exposição e a transmissão de doenças infectocontagiosas. Eventual
descumprimento das normas aplicáveis pela Locatária poderá acarretar,

entre outras consequências, a perda de licenças necessárias para a
condução de seus negócios, assim como a aplicação de multas e
penalidades que poderão ter um efeito material adverso sobre os seus
negócios. Adicionalmente, a observância de novas obrigações e
determinações legais poderia acarretar custos adicionais sobre o
resultado de suas operações. Assim, eventual perda de capacidade da
Locatária para conduzir seus negócios em razão do exposto nos
parágrafos acima poderá impactar suas operações e capacidade de
pagamento dos Créditos Imobiliários, afetando o fluxo de recursos
necessário ao pagamento dos CRI e a rentabilidade esperada pelos
investidores.

Revogação ou não renovação de autorizações e licenças ligadas às

atividades da Locatária

A Locatária é obrigada a obter licenças específicas para aspectos
específicos de suas atividades. As leis e regulamentos que tratam dessas
licenças podem, com frequência, por exemplo, exigir a compra e
instalação de equipamentos de custo mais elevado ou a execução de
mudanças operacionais a fim de limitar impactos ou potenciais impactos
ao meio ambiente e/ou à saúde dos funcionários e/ou clientes. A
violação de tais leis e regulamentos ou licenças pode resultar em multas
elevadas, sanções criminais, revogação (e/ou não renovação) de licenças
e/ou na proibição de exercício das atividades pela Locatária. Caso a
Locatária seja sancionada em razão de eventual violação de leis e
regulamentações aplicáveis, poderá sofrer um impacto financeiro
relevante que tenha por consequência o inadimplemento do Contrato de
Locação o que afetará, destarte, o fluxo de pagamentos dos CRI.

Eventual aplicação de penalidades ambientais pode afetar a Locatária

e os Imóveis

As penalidades administrativas judiciais, incluindo criminais impostas
contra aqueles que violarem a legislação ambiental serão aplicadas
independentemente da obrigação de reparar a degradação causada ao
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meio ambiente. Na esfera civil, os danos ambientais implicam
responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isto significa que a
obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos os
direta ou indiretamente envolvidos, independentemente da
comprovação de culpa dos agentes. Os custos para cumprir com a
legislação atual e futura relacionada à proteção do meio ambiente, saúde
e segurança, e às contingências provenientes de danos ambientais e a
terceiros afetados poderão ter um efeito adverso sobre os Imóveis e os
negócios da Locatária, os seus resultados operacionais ou sobre a sua
situação financeira, o que poderá afetar a sua capacidade de pagamento
dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, dos CRI.

Contingências de Processos Judiciais e Administrativos envolvendo a

Locatária

A Locatária é parte em processos judiciais e administrativos de natureza
trabalhista, cível, fiscal, previdenciária, tendo, inclusive, constituído
provisão em suas demonstrações financeiras. Eventuais contingências, de
qualquer natureza, não identificadas ou identificáveis por meio do
processo de auditoria da Locatária ou, ainda, eventuais divergências na
avaliação ou na estimativa de suas provisões ou na sua divulgação
poderiam ter impactos na Locatária e/ou nos Imóveis, e afetar
adversamente sua capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e,
consequentemente, dos CRI.

RISCOS RELACIONADOS À EMISSORA

Atividade de securitização e o cumprimento de obrigações perante os

Investidores

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio e
imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e securitização de
quaisquer créditos do agronegócio e créditos imobiliários passíveis de
securitização por meio da emissão de certificados de recebíveis do
agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários, nos termos da Lei

9.514, cujos patrimônios são administrados separadamente. O
patrimônio separado de cada emissão tem como principal fonte de
recursos os respectivos créditos do agronegócio ou imobiliários e sua
garantia. Desta forma, qualquer atraso ou falta de pagamento dos
créditos do agronegócio ou imobiliários por parte dos respectivos
devedores à Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da
Companhia de honrar as obrigações assumidas junto aos investidores dos
certificados de recebíveis do agronegócio e dos certificados de recebíveis
imobiliários.

Emissora dependente de registro de companhia aberta

A Emissora foi constituída com o escopo de atuar como companhia
securitizadora. Para tanto, depende da manutenção de seu registro de
companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações
societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM
em relação às companhias abertas, seu registro poderá ser suspenso ou
mesmo cancelado, afetando assim as suas emissões de certificados de
recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários.

Riscos associados aos prestadores de serviços da Emissão

A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a
realização de atividades, como auditores, agente fiduciário, dentre
outros. Caso, conforme aplicável, alguns destes prestadores de serviços
aumentem significantemente seus preços ou não prestem serviços com a
qualidade e agilidade esperada pela Emissora, poderá ser necessária a
substituição do prestador de serviço. Esta substituição, no entanto,
poderá não ser bem sucedida e afetar adversamente os resultados da
Emissora, bem como criar ônus adicionais ao Patrimônio Separado.
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A importância de uma equipe qualificada

A capacidade da Emissora de manter uma posição competitiva e a
prestação de serviços de qualidade depende em larga escala dos serviços
de sua alta administração. Nesse sentido, a Emissora não pode garantir
que terá sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para integrar sua
alta administração. A interrupção ou paralisação na prestação de serviços
de qualquer um dos membros da alta administração da Emissora, ou sua
incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-la, pode
ter um efeito adverso relevante sobre os resultados operacionais, e
consequentemente, sobre a situação financeira da Emissora.

Impacto de crises econômicas nas emissões de Certificados de

Recebíveis Imobiliários

As operações de financiamento imobiliário apresentam historicamente
uma correlação direta com o desempenho da economia nacional.
Eventual retração no nível de atividade da economia brasileira,
ocasionada seja por crises internas ou crises externas, pode acarretar
elevação no patamar de inadimplemento de pessoas físicas e jurídicas,
inclusive dos devedores dos financiamentos imobiliários. Uma eventual
redução do volume de investimentos estrangeiros no País poderá ter
impacto no balanço de pagamentos, o que poderá forçar o Governo
Federal a ter maior necessidade de captações de recursos, tanto no
mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de juros
mais elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de
inflação brasileiros e eventual desaceleração da economia americana
podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar
os patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já
obtidos e custos de novas captações de recursos por empresas
brasileiras.

RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACROECONÔMICOS

Interferência do Governo Brasileiro na economia

O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e,
ocasionalmente, modificar sua política econômica, podendo adotar
medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, remessas de
capital e limites à importação, entre outros, que podem causar efeito
adverso relevante nas atividades da Emissora e da Locatária. As
atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora , da
Locatária, da Northwest e do Cedente poderão ser prejudicados de
maneira relevante devido a modificações nas políticas ou normas que
envolvam ou afetem fatores, tais como (i) taxas de juros; (ii) controles
cambiais e restrições a remessas para o exterior, como aqueles que
foram impostos em 1989 e no início de 1990; (iii) flutuações cambiais;
(iv) inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais
domésticos; (vi) política fiscal; e (vii) outros acontecimentos políticos,
sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. A
incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo
Federal, nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros
fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e
para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários
brasileiro, sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros
na economia brasileira poderão prejudicar as atividades e resultados
operacionais da Emissora, da Locatária, da Northwest e do Cedente.

Efeitos dos mercados internacionais

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias
brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas condições
econômicas e de mercado de outros países, inclusive economias
desenvolvidas e emergentes. Embora a conjuntura econômica desses
países seja significativamente diferente da conjuntura econômica do
Brasil, a reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países
pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores
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mobiliários das companhias brasileiras. Crises em outros países de
economia emergente ou políticas econômicas diferenciadas podem
reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das
companhias brasileiras, incluindo os CRI, o que poderia prejudicar seu
preço de mercado. Ademais, acontecimentos negativos no mercado
financeiro e de capitais brasileiro, eventuais notícias ou indícios de
corrupção em companhias abertas e em outros emissores de títulos e
valores mobiliários e a não aplicação rigorosa das normas de proteção
dos investidores ou a falta de transparência das informações ou, ainda,
eventuais situações de crise na economia brasileira e em outras
economias poderão influenciar o mercado de capitais brasileiro e
impactar negativamente os títulos e valores mobiliários emitidos no
Brasil.

A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação

podem contribuir significativamente para a incerteza econômica no

Brasil.

Historicamente, o Brasil vem experimentando altos índices de inflação. A
inflação, juntamente com medidas governamentais recentes destinadas a
combatê-la, combinada com a especulação pública sobre possíveis
medidas futuras, tiveram efeitos negativos significativos sobre a
economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica existente
no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores
mobiliários brasileiro. As medidas do Governo Federal para controle da
inflação frequentemente têm incluído uma manutenção de política
monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a
disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. As
taxas de juros têm flutuado de maneira significativa. Futuras medidas do
Governo Federal, inclusive aumento ou redução das taxas de juros,
intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor
do Real poderão desencadear um efeito material desfavorável sobre a
economia brasileira, a Emissora e também, sobre os devedores dos
financiamentos imobiliários ou de agronegócios, podendo impactar

negativamente o desempenho financeiro dos CRI. Pressões inflacionárias
podem levar a medidas de intervenção do Governo Federal sobre a
economia, incluindo a implementação de políticas governamentais, que
podem ter um efeito adverso nos negócios, condição financeira e
resultados da Emissora e dos devedores dos financiamentos imobiliários
ou de agronegócios. Essas medidas também poderão desencadear um
efeito material desfavorável sobre a Emissora, a Locatária e o Cedente,
podendo impactar negativamente o desempenho financeiro dos CRI.
Pressões inflacionárias podem levar a medidas de intervenção do
Governo Federal sobre a economia, incluindo a implementação de
políticas governamentais, que podem ter um efeito adverso nos
negócios, condição financeira e resultados da Emissora, da Locatária, da
Northwest e do Cedente.

Acontecimentos e Percepção de Riscos em Outros Países

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias
brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas condições
econômicas e de mercado de outros países, inclusive países da América
Latina e países de economia emergente, inclusive nos Estados Unidos. A
reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode
causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores
mobiliários de companhias brasileiras, inclusive dos certificados de
recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários,
emitidos pela Emissora. Crises em outros países de economia emergente,
incluindo os da América Latina, têm afetado adversamente a
disponibilidade de crédito para empresas brasileiras no mercado externo,
a saída significativa de recursos do país e a diminuição na quantidade de
moeda estrangeira investida no país, podendo, ainda, reduzir o interesse
dos investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, o
que poderia prejudicar o preço de mercado dos certificados de recebíveis
imobiliários e afetar, direta ou indiretamente a Emissora, a Locatária, a
Northwest e o Cedente.
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O PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NAS SEGUINTES PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE 
COMPUTADORES: 

q Emissora: http://www.rbcapital.com/Arquivos/2016/Prospectos/CRI/RB_Capital_Prospecto_CRI_Caxias_Rede_Dor.pdf

q Coordenador Líder: http://www.rbcapitaldtvm.com/Arquivos/2016/Prospectos/CRI/RB_Capital_Prospecto_CRI_Caxias_Rede_Dor.pdf

q CVM - Comissão de Valores Mobiliários: www.cvm.gov.br, neste website acessar "Informações de Regulados", após em “Companhias”, clicar em
“Consulta a Informações de Companhias”, clicar “Documentos e Informações de Companhias”, buscar "RB Capital Companhia de Securitização",
e posteriormente em "Prospecto de Distribuição Pública". No website acessar "download" em 141ª série da 1ª emissão de CRI da RB Capital
Companhia de Securitização

q CETIP S.A. – Mercados Organizados: www.cetip.com.br, neste website acessar "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida
buscar "Prospectos CRI" e, posteriormente, acessar "Preliminar - 141ª série da 1ª emissão" na linha RB Capital Companhia de Securitização.

q BM&FBOVESPA S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros: www.bovespa.com.br, neste site, na página inicial, acessar a ferramenta de
busca e digitar "RB Capital Companhia de Securitização". Em seguida, clicar em "Saiba Mais", "Informações Relevantes" e depois em
"Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e "Prospecto de Distribuição Pública“.

q ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais: http://cop.anbima.com.br, neste site, clicar em
"acompanhar análise de ofertas" e digitar "RB Capital Companhia de Securitização no campo "Emissor/Ofertante". Em seguida, clicar em na linha
identificada com a coluna "Protocolo" pelo número “005/2016". Em seguida, clicar no arquivo relativo ao documento "Prospecto Preliminar“

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE  DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A 

SEREM DISTRIBUÍDOS

CRI 141ª SÉRIE
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O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NAS SEGUINTES PÁGINAS DA REDE 
MUNDIAL DE COMPUTADORES: 

As informações referentes à situação financeira da Emissora e outras informações a ela relativas, tais como histórico, atividades, estrutura
organizacional, propriedades, plantas e equipamentos, composição do capital social, administração, recursos humanos, processos judiciais,
administrativos e arbitrais e outras informações exigidas no anexo III e anexo III-A, ambos da Instrução CVM 400, incluindo também (i) a descrição
dos negócios com empresas ou pessoas relacionadas com a Emissora, assim entendidos os negócios realizados com os respectivos Controladores,
bem como empresas coligadas, sujeitas a Controle comum ou que integrem o mesmo grupo econômico da Emissora, e (ii) análise e comentários da
Administração sobre as demonstrações financeiras da Emissora, podem ser encontradas no Formulário de Referência da Emissora, elaborado nos
termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que se encontra disponível para consulta no seguinte websites:

q www.cvm.gov.br (neste website, acessar "Informações de Regulados", após em “Companhias”, clicar “Consulta a Informações de Companhias”,

clicar “Documentos e Informações de Companhias”, buscar "RB Capital Companhia de Securitização", e selecionar "Formulário de Referência").

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE  DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A 

SEREM DISTRIBUÍDOS
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