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PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS DAS
32ª, 33ª E 34ª SÉRIES DA ia EMISSÃO DE CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
S.A.
Pelo presente 1° Aditamento de Termo de Securitização de Crédito Imobi liário das
32ª, 33ª e 34ª Séries da 1ª emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários da
SCCI - Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. (dorava nte designado como
"Aditamento") é celebrado entre as partes (cada uma, "Pa rte " e conjuntamente,
" Partes" ):

SCCI -

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. , sociedade

anônima de capital aberto, com sede na Rua Tabapuã, n° 1123, 21 ° andar, bairro
Itaim Bibi , cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CN PJ/ MF sob o
nº 17. 568.683/0001-80, nesse ato representada na forma de seu Estatuto Social
(" Emissora", "Securitizadora ", ou "Cessionária "); e

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. ,
sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Ferreira de Araújo Avenida, nº 221, conj untos 94 e 95, in sc rita no CNPJ/MF sob o
n° 22.610.500/000 1-88, neste ato representada na forma de seu Contrato Social
("Agente Fiduciário" ou "Vórtx").

CONSIDERANDO QUE:
(i) Considerando que em 06 de fevereiro de 2017, a Emissora vinculou, em ca ráter

irrevogá ve l e irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pelas
CCI, aos CRI da 32ª, 33ª e 34ª Séries da sua 1ª Emissão, cujas características foram
descritas na Cláusu la IV do Termo de Securitização, celebrado em 06 de fevereiro de
2017; e
(ii) As partes desejam alterar a cláusula 4.1.1.3 do Termo de Securitização, de modo

que para os CRI Sênior, Mezanino e Júnior, o termo "n" seja ajustado para o "número
de dias úteis entre a data Base de Reajuste, para o primeiro Período de Capitalização,
ou a última Data de Aniversário dos Juros Remuneratórios, para os demais períodos,
e a data de cálculo, sendo n um número inteiro", conforme deliberado e aprovado na
Assembleia Geral de Titulares de Certificado de Recebíveis Imobiliárias das 32ª, 33ª
e 34ª séries da 1ª emissão da SCCI - Securitizadora de Crédit os Imobiliários S.A.,
rea liza da em 19 de abril de 2017.

ISTO POSTO, têm as Partes entre si, certo e ajustado, celebrar o
Aditamento, que será reg ido pelas segui ntes clá usulas e co ndições:

CLÁUSULA I - DAS ALTERAÇÕES

1. 1.

Em razão do disposto no considerando (ii) acima a Cláusula 4.1.1.3 passa a
vigorar com a seguinte nova redação:

CLÁUSULA 4.1.1.3 . Cálculo dos Juros Remuneratórios:

J = VNax (FatorJuros- 1)
onde:
J

= Valor Unitário dos Juros

Remuneratórios devidos no final de cada Período de

Capitalização (conforme definido na cláusula 4 .1.7.3.1. abaixo) , calculado com 8
(oito) casas decimais sem arredondamento ;
VNa

=

Va lor Nominal Unitário Atualizado, nos termos da cláusula 4.1.1.2,

calculado com 8 (oito) casas decimais, se m arredondamento, observadas as
amortizações aplicáveis ;
Fator Juros

= Fator calculado com

9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

apurado da seguinte forma:

Para os CRI Sên ior:
Fator juros

= [(i + 1)2~2 ]

onde:

i

= Taxa

de Juros Remuneratórios, de 10% (dez por cento) ao ano, informada

com 04 (quatro) casas decimais ;

n

= número de dia s úteis entre a Data

Base de Reajuste, para o primeiro Período

de Capitalização, ou a última Data de Aniversário dos Juros Remuneratórios, par
os demais períodos , e a data de cálculo, se ndo n um núm ero inteiro.

Para os CRI Mezanino:
Fatorjuros

= [(i + 1)2~2]

onde:

i

= Taxa de Juros Remuneratórios, de 23,06%

(vinte e três vírgula seis por cento)

ao ano, informada com 04 (quatro) casas decimais;

n

= número de dias úteis entre a

Data Base de Reajuste, para o primeiro Período

de Capitalização, ou a última Data de Aniversário dos Juros Remuneratórios, para
os demais períodos, e a data de cálculo, sendo n um número inteiro.

Pa ra os CRI Júnior:
Fatorjuros

= [Ci + 1)2~2]

onde:

i

= Taxa

de Juros Remuneratórios, de 13,65% (treze vírgula sessenta e cinco por

cento) ao ano, informada com 04 (quatro) casas decimais;

n = número de dias úteis entre a Data Base de Reajuste, para o primeiro Período
de Capitalização, ou a última Data de Aniversário dos Juros Remuneratórios, para
os demais períodos, e a data de cálculo, se ndo n um número inteiro.
CLÁUSULA II - DAS D I SPOSIÇÕ ES GERAIS

2.1. As cláusulas e condições do Termo de Securitização que não tenha sido
expressamente modificados neste Aditamento ficam ratificadas, de forma que
permanecem em pleno vigor e vigência entre as partes.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente Aditamento
em 03 (três) vias de igual teor e forma, subscritas por 2 (duas) testemunhas abaixo
São Paulo, 24 de Abril de 2017.
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