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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

IVO VEL KOS

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro que revisei o formulário de referência, e ainda que todas as informações
contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos
arts.14 a 19 e que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro,
preciso e completo da situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes
às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos.

Permanecemos à inteira disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem
necessários.

Atenciosamente,

FERNANDO PINILHA CRUZ
Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

DECLARAÇÃO

Declaro que revisei o formulário de referência, e ainda que todas as informações
contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos
arts.14 a 19 e que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro,
preciso e completo da situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes
às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos.

Permanecemos à inteira disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem
necessários.

Atenciosamente,

IVO VEL KOS
Diretor de Relação com Investidores
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

1032-4

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

BDO RCS Auditores Independentes S.S.

CPF/CNPJ

54.276.936/0001-79

Data Início

09/05/2017

Descrição do serviço contratado

Contratação de auditoria para o 1º Trimestre de 2018

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

R$ 9.800,00 pela prestação dos serviços das informações do 1º Trimestre de 2018.

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

DATA_INICIO_ATUACAO
09/05/2017

CPF
045.740.548-16

Endereço
RUA MAJOR QUEDINHO, 90, 3º ANDAR, CONSOLAÇÃO, SP, Brasil, CEP 01050-030, Telefone
(11) 38485880, Fax (11) 30457363, e-mail: paulo.barbosa@bdobrazil.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

1085-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

BLB AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ

06.096.033/0001-63

Data Início

01/01/2019

Descrição do serviço contratado

auditoria externa das demonstrações financeiras

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

R$ 12.667,00 por ano

Justificativa da substituição

preço

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico
Rodrigo Garcia Giroldo

DATA_INICIO_ATUACAO

CPF

01/01/2019

277.380.898-30

Endereço
Avenida Presidente Vargas 2121, cj 603, Jardim America, São Paulo, SP, Brasil, CEP 14020-260,
Telefone (11) 23065999, Fax (11) 999746069, e-mail: fazani@blbbrasil.com.br
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2018)

Exercício social (31/12/2017)

Exercício social (31/12/2016)

933.000,00

4.886.110,50

4.661.667,44

44.639.000,00

54.768.937,07

60.246.728,05

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

37.000,00

36.577,07

36.577,82

Resultado Bruto

37.000,00

36.577,07

36.577,82

Resultado Líquido

114.000,00

224.443,06

375.553,32

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

10.995.705

10.995.705

10.995.705

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

0,084851

0,444365

0,423953

Resultado Básico por Ação

0,010368

0,020412

0,034150

Patrimônio Líquido
Ativo Total
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3.4 - Descrição da política de destinação dos resultados

a. Regras sobre retenção de lucros
b. Valores das Retenções de Lucros

c. Regras sobre distribuição de dividendos

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

ANO 1 (2017)
ANO 2 (2016)
ANO 3 (2015)
Do lucro do exercício, 5% (cinco por cento) Do lucro do exercício, 5% (cinco por cento) Do lucro do exercício, 5% (cinco por cento)
serão aplicados, antes de qualquer
serão aplicados, antes de qualquer
serão aplicados, antes de qualquer
destinação, na constituição de reserva legal, destinação, na constituição de reserva legal, destinação, na constituição de reserva legal,
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.956,06

1 - A Companhia poderá, mediante
deliberação do Conselho de Administração
(i) levantar balanços semestrais; e (ii)
declarar dividendos à conta do lucro
apurado nesse balanço.

1 - A Companhia poderá, mediante
deliberação do Conselho de Administração
(i) levantar balanços semestrais; e (ii)
declarar dividendos à conta do lucro
apurado nesse balanço.

1 - A Companhia poderá, mediante
deliberação do Conselho de Administração
(i) levantar balanços semestrais; e (ii)
declarar dividendos à conta do lucro
apurado nesse balanço.

2 – Sem prejuízo das disposições previstas
no item 1 acima, a Companhia poderá
levantar balanços e distribuir dividendos em
períodos menores, nos termos do disposto
no Parágrafo 1º do Artigo 204 da Lei nº
6.404/76.

2 – Sem prejuízo das disposições previstas
no item 1 acima, a Companhia poderá
levantar balanços e distribuir dividendos em
períodos menores, nos termos do disposto
no Parágrafo 1º do Artigo 204 da Lei nº
6.404/76.

2 – Sem prejuízo das disposições previstas
no item 1 acima, a Companhia poderá
levantar balanços e distribuir dividendos em
períodos menores, nos termos do disposto
no Parágrafo 1º do Artigo 204 da Lei nº
6.404/76.

3 – Os órgãos da administração da
Companhia poderão declarar dividendos
intermediários, à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros
existentes no último balanço anual ou
semestral.
Vide item acima.

3 – Os órgãos da administração da
Companhia poderão declarar dividendos
intermediários, à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros
existentes no último balanço anual ou
semestral.
Vide item acima.

3 – Os órgãos da administração da
Companhia poderão declarar dividendos
intermediários, à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros
existentes no último balanço anual ou
semestral.
Vide item acima.

N/A

N/A

N/A
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2018

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)
Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido

Exercício social 31/12/2017

Exercício social 31/12/2016

114.000,00

224.443,06

375.553,32

0,000000

0,000000

0,000000

12,220000

4,590000

8,060000

0,00

0,00

0,00

114.000,00

224.443,06

375.553,32

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Outros
Ordinária

Ordinária

0,00

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

3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou
reservas
O saldo do lucro do exercício de 2.018 foi destinado a reservas de lucros.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2018

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
43.706.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
46,84458735
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2018)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Quirografárias

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

8.637.699,65

24.803.774,56

531.022,96

9.733.502,84

43.706.000,01

8.637.699,65

24.803.774,56

531.022,96

9.733.502,84

43.706.000,01

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes

3 Informações financeiras selecionadas:
3.9 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante:

Não há outras informações relevantes, além das fornecidas nos itens anteriores.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
(a) Fatores de risco relacionados à Emissora
Suficiência de Capital
A Beta Securitizadora S.A. (“Beta”, “Beta Securitizadora” ou “Emissora”) apresentou, ao longo
dos últimos anos, ritmo de crescimento estável, e, em consequência, manteve capital
suficiente para arcar com todas as suas despesas e obrigações. A Emissora objetiva manter
esse crescimento e conservar capital suficiente para arcar com suas futuras exigências
operacionais, porém, eventualmente a Emissora poderá ter a necessidade de captar recursos
adicionais para atender às suas exigências operacionais. Entretanto, não se pode garantir que
referidos recursos estarão disponíveis ou serão suficientes para atender à demanda da
Emissora, o que poderia afetar o desempenho operacional e financeiro da mesma.
Profissionais Qualificados
A capacidade da Emissora em manter-se como uma companhia competitiva e qualificada no
mercado de securitização brasileiro está atrelada, em grande parte, à manutenção de
profissionais qualificados em sua administração. A eventual perda de quaisquer de seus atuais
profissionais qualificados, bem como a eventual futura incapacidade da Emissora em manter
ou atrair novos profissionais para integrar a sua administração poderá causar um efeito
adverso na Emissora.
Registro Perante a Comissão de Valores Mobiliários
A Emissora atua no mercado de securitização de créditos imobiliários desde 2004, tendo
incluído em seu estatuto social a securitização de créditos do agronegócio em 2014. Sua
atuação depende da manutenção de seu registro como companhia aberta perante a Comissão
de Valores Mobiliários (denominada nesta e nas próximas sessões do presente formulário
“CVM”). Na hipótese de a Emissora não observar a regulamentação aplicável definida pela
CVM, sua autorização como companhia aberta poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, o
que comprometeria os valores mobiliários de sua emissão.
Limitação de Ativos
A Emissora é uma companhia destinada especificamente à aquisição e posterior securitização
de créditos imobiliários e de créditos do agronegócio, mediante a emissão de Certificados de
Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”). Os CRI e
CRA emitidos pela Beta Securitizadora são objeto de regime fiduciário, representados por
patrimônios separados de cada emissão, patrimônios estes administrados pela Emissora. No
entanto, os patrimônios separados dos CRI emitidos e em circulação na corrente data possuem
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
como fonte primária de recursos créditos imobiliários decorrentes de parcelas vincendas
oriundas de aluguéis de imóveis logísticos e comerciais. Dessa forma, qualquer atraso ou
inadimplência nesses contratos poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora em
honrar os pagamentos devidos aos titulares dos CRI, sem prejuízo do eventual reforço de
crédito e garantia de cada emissão.
Analogamente, considerando o modelo de negócios da Emissora, a capacidade de pagamento
das obrigações assumidas em cada emissão de CRI ou de CRA realizadas pela Beta
Securitizadora decorre única e exclusivamente da performance dos créditos que lastreiam
cada emissão, assim como do eventual colateral atrelado.
Recente Desenvolvimento da Securitização de Créditos Imobiliários
A securitização de créditos imobiliários é uma prática recente no Brasil. A Lei nº 9.514, que
criou os CRI, foi editada em 20 de novembro de 1997, uma data recente para fins legais.
Ademais, a securitização é uma operação notoriamente mais complexa que as demais
emissões de valores mobiliários, por envolver estruturas jurídicas de segregação de riscos dos
cedentes dos créditos e da Emissora. Em função da complexidade da operação de securitização
de créditos imobiliários e da sua recente regulação, existem poucos precedentes judiciais
sobre o tema, o que pode gerar insegurança jurídica e riscos para as atividades da Emissora.
Recente Desenvolvimento da Securitização de Créditos do Agronegócio
A securitização de direitos creditórios do agronegócio é uma operação recente no Brasil. A Lei
nº 11.076, que regulamentou os Certificados de Recebíveis do Agronegócio, foi promulgada
em 2004, e um volume maior de emissões de certificados de recebíveis de agronegócios só se
deu a partir de 2010. Além disso, dado que a securitização de créditos do agronegócio é uma
operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas
jurídicas de segregação dos riscos da Emissora e da cedente dos créditos.
Adicionalmente, não existe jurisprudência firmada acerca da securitização de créditos do
agronegócio. A arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico dos CRA considera um
conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos públicos
ou privados, tendo por diretrizes a legislação em vigor. Contudo, em razão da pouca
maturidade e da falta de jurisprudência neste segmento, em havendo a necessidade de
recorrer às vias judiciais, não há certeza quanto à recuperação dos valores investidos.
Credores Privilegiados
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com força de lei e 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 que lhes são atribuídos”. Ademais,
referida norma, em seu parágrafo único, dispõe que “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 ativos que constituem o patrimônio separado de cada
emissão de CRI e CRA poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e
previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de
pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em
vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao
mesmo grupo econômico existentes em tais casos.
(b) Fatores de risco relacionados ao controlador direto ou indireto da Emissora, ou
grupo de controle
Conforme apresentado nas seções 8 e 15 deste formulário, a Emissora é controlada
diretamente pelo o Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A. e pelo Banif Banco Internacional
do Funchal (Brasil) S.A. (respectivamente “Banif Banco de Investimento” e “Banif Banco
Comercial”, doravante conjuntamente designados nesta e nas próximas seções “Controladores
Diretos”).
Poder discricionário dos Controladores Diretos sobre a Emissora
Muito embora a Emissora e os Controladores Diretos integrem o mesmo grupo financeiro, tais
controladores atuam de forma independente e suas decisões podem afetar o desempenho e a
política de distribuição de resultados da Emissora.
Vulnerabilidade dos Controladores Diretos da Emissora às instabilidades e à volatilidade do
mercado financeiro
Os Controladores Diretos são instituições financeiras e, em consequência, são vulneráveis às
instabilidades e volatilidades dos mercados financeiros e de capitais nacional e global, bem
como às medidas governamentais destinadas a reduzir os efeitos de eventuais crises
financeiras no Brasil. Os mercados globais de capitais e de crédito podem atravessar períodos
de volatilidade. Os distúrbios gerados por crises financeiras internas ou externas podem levar à
redução da liquidez e ao aumento dos prêmios de seguro de crédito para participantes do
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mercado, resultando na redução da disponibilidade de crédito e/ou no aumento dos custos de
financiamento, tanto para as instituições financeiras como para seus clientes.
Taxas de juros elevadas ou em ascensão e/ou margens de crédito mais amplas podem criar
ambiente menos favorável para os negócios dos Controladores Diretos e podem afetar a
capacidade de alguns dos clientes dos mesmos de honrarem suas obrigações, reduzindo a
flexibilidade dos Controladores Diretos para planejar mudanças em suas operações. Em
consequência, os resultados operacionais dos Controladores Diretos podem ser afetados
negativamente pelas condições dos mercados financeiros globais em períodos de volatilidade
e incertezas, o que poderá afetar negativamente a Emissora.
Eventuais Alterações nas leis e regulamentos que regem as atividades bancárias poderão
afetar adversamente as operações e receitas dos Controladores Diretos
As instituições financeiras brasileiras estão sujeitas a uma extensa e contínua fiscalização por
parte do Banco Central do Brasil. Não é possível exercer controle sobre as regulamentações
governamentais que se aplicam a todas as operações desenvolvidas pelos Controladores
Diretos, inclusive no que se refere a:
• exigências de capital mínimo;
• exigências de depósitos compulsórios e/ou reservas;
• limites de empréstimos e outras restrições de crédito, tais como alocações compulsórias;
• exigências contábeis e estatísticas;
• limites e outras restrições às taxas;
• limites ao valor dos juros que os bancos podem cobrar; e
• outras exigências ou limitações decorrentes de crises financeiras.
542325v1
A regulamentação aplicável às instituições financeiras brasileiras está em constante evolução.
Referida regulamentação, bem como a maneira como as leis e a regulamentação é aplicada ou
interpretada pode vir a ser alterada e novas leis e regulamentos podem vir a ser adotados.
Essas mudanças podem afetar adversamente as operações e resultados dos Controladores
Diretos e, em consequência, da Emissora.
Não é possível assegurar a não criação de novas exigências de reservas, depósitos
compulsórios ou tributos sobre investimentos estrangeiros, por exemplo. Essas eventuais
mudanças podem afetar adversamente os resultados operacionais dos Controladores Diretos,
uma vez que o rendimento dos valores mantidos como depósito compulsório é, em geral,
inferior ao rendimento dos nossos outros investimentos e depósitos. Ademais, o Banco Central
do Brasil pode decidir pela implementação de determinadas diretrizes previstas no Novo
Acordo da Basiléia, as quais poderão envolver uma gestão de risco mais rígida, com impactos
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adversos nas operações dos Controladores Diretos, o que poderia afetar de maneira adversa a
Emissora.
(c) Fatores de risco relacionados aos acionistas da Emissora
Diluição de Participações
No futuro a Emissora poderá precisar de capital adicional, o qual poderá ser obtido por meio
da emissão de novas ações ou outros valores mobiliários, e, em consequência, ocasionar a
diluição da participação dos acionistas da Emissora.
Ambiente Macroeconômico
Fatores relacionados à liquidez, volatilidade, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação
específica, entre outros que se relacionam à Emissora podem limitar a capacidade dos
acionistas da Emissora disporem de suas ações no momento e pelo preço que desejarem.
Distribuição de Dividendos
A Emissora poderá não efetuar o pagamento de dividendos aos seus acionistas em qualquer
exercício social, na hipótese de seus administradores julgarem que referido pagamento seja
desaconselhável face à situação financeira da Emissora.
(d) Fatores de risco relacionados às controladas e coligadas da Emissora
A Emissora não possui controladas e/ou coligadas.
(e) Fatores de risco relacionados aos fornecedores da Emissora
A Emissora contrata fornecedores de serviços especializados para a execução dos serviços
necessários ao desenvolvimento e otimização de suas atividades, tais como auditores, bancos,
agências classificadoras de risco, agentes fiduciários, assessores jurídicos, servicers, dentre
outros. Eventualmente algum desses prestadores de serviço poderá não atender aos prazos
solicitados pela Emissora, alterar de forma relevante os valores cobrados por seus serviços ou
deixar de atuar no mercado, e, consequentemente, a substituição de referidos fornecedores
poderá ser necessária. De qualquer forma, face à oferta de diversos prestadores de serviços
especializados no mercado, a Emissora não mantém relação de dependência com os mesmos.
(f) Fatores de risco relacionados aos clientes da Emissora
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A receita oriunda da atividade de securitização de créditos imobiliários e de créditos do
agronegócio pela Beta Securitizadora decorre de um pequeno numero de clientes, de forma
que a não continuidade do relacionamento com os mesmos poderá afetar negativamente os
resultados da Emissora.
(g) Fatores de risco relacionados aos setores de economia nos quais o emissor atue
Ambiente Macroeconômico
Fatores políticos e econômicos internos e/ou externos podem afetar negativamente as
atividades da Emissora e de seus clientes. Patamares elevados de inflação e/ou taxa de juros
podem reduzir a taxa de crescimento da economia, o que pode levar a restrição da atividade
de securitização no Brasil.
O valor dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras no mercado é
influenciado pela percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes, e a
deterioração dessa percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional.
Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros países poderão
influenciar o mercado em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Ainda
que as condições econômicas nesses países possam diferir consideravelmente das condições
econômicas brasileiras, as reações dos investidores aos acontecimentos nesses outros países
podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de
emissores brasileiros.
Mercado Imobiliário
Dado que o mercado imobiliário é bastante cíclico e significativamente influenciado por
mudanças econômicas e pela manutenção de políticas governamentais expansionistas, uma
retração econômica ou alterações nas políticas públicas de financiamento de imóveis podem
afetar negativamente condições de revenda no mercado imobiliário, a disponibilidade de
financiamento para aquisição de áreas de terrenos residenciais, a disponibilidade de
empréstimos para construção e aquisição de imóveis e a disponibilidade de propriedades para
locação e venda, prejudicando de forma expressiva as atividades e os resultados de empresas
que atuam neste setor, incluindo a Emissora e seus clientes.
Mercado do Agronegócio
As atividades agrícolas são altamente influenciadas por fatores climáticos e econômicos. As
alterações climáticas extremas podem ocasionar mudanças bruscas nos ciclos produtivos de
commodities agrícolas, por vezes gerando aos produtores agrícolas baixa produtividade,
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choques de oferta, quebras de safra, volatilidade de preços, dificuldades de armazenamento
de insumos e/ou produtos, alteração da qualidade e interrupção no abastecimento dos
produtos por elas afetados. Nesse contexto, a capacidade de produção e/ou entrega da
Cedente e dos Devedores pode ser adversamente afetada, o que poderá impactar
negativamente a capacidade de pagamento dos CRA.
(h) Fatores de risco relacionados à regulação dos setores de atuação da Emissora
Escassez de Regulação
O legislador inseriu a securitização de créditos imobiliários e de Créditos do Agronegócio no
ordenamento jurídico brasileiro respectivamente por meio da Lei nº 9.514 e da Lei nº 11.076.
Porém, com exceção de algumas normas emitidas por órgãos reguladores, não há a
regulamentação sistêmica sobre a securitização no Brasil. Dado que a securitização de
recebíveis tem sido amplamente utilizada, há possibilidade de que referidas operações possam
ser objeto de regulamentação sistêmica, o que pode afetar a atuação da Emissora.
(i) Fatores de risco relacionados aos países estrangeiros em que a Emissora atua
A Emissora não atua em países estrangeiros.
(j) A Questões Socioambientais
A Companhia segue a Política de Responsabilidade Socioambiental do Grupo Banif.
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A Emissora não vislumbra cenários que possam impactar sua exposição aos riscos mencionados no item 4.1. acima, de
forma que a atual exposição da Emissora a tais riscos encontra-se controlada. Não obstante, a Emissora analisa de forma
permanente sua exposição aos riscos que possam vir a afetar seu desempenho operacional e financeiro, monitorando
permanentemente os principais indicadores de performance que possam vir a afetar suas atividades. A Emissora dispõe
de corpo jurídico interno e externo responsável pelo acompanhamento constante das alterações nos ambientes
regulatório e do entendimento dos tribunais no que refere ao mercado de securitização, em especial quanto à separação
do patrimônio dos créditos que lastreiam os CRI e CRA do patrimônio próprio da Emissora. A Emissora conta também com
corpo técnico especializado que efetua o monitoramento constante dos fatores micro e macroeconômicos que possam
afetar seu desempenho operacional e financeiro, com o objetivo de adaptar-se tempestivamente a eventuais mudanças
desses fatores. Dessa forma, a Emissora objetiva evitar efeitos adversos em suas atividades, bem como os riscos indicados
no item 4.1. acima, por meio de políticas e gestão conservadoras.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

A Emissora não é parte em processos judiciais, administrativos ou arbitrais relevantes sobre qualquer matéria.
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A Emissora não é parte em processos sigilosos.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

A Emissora não é parte em processos repetitivos ou conexos.
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4.7 - Outras contingências relevantes

A Emissora não é parte em contingências que não tenham sido abrangidas pelos itens anteriores.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

Item não aplicável. A Emissora é uma companhia brasileira.
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A Emissora é uma companhia destinada especificamente à aquisição e posterior securitização de créditos imobiliários e
Créditos do agronegócio, mediante a emissão de CRI e CRA.

Instabilidades no mercado imobiliário

A eventual falta de disponibilidade de recursos no mercado para obtenção de financiamento e/ou o aumento da taxa de
juros e de outros custos indiretos de financiamentos imobiliários pode afetar diretamente as atividades da Emissora,
afetando de forma negativa sua condição financeira e seus resultados operacionais. Uma parcela expressiva dos
financiamentos bancários obtidos pelos adquirentes e locatários cujos créditos são passíveis de securitização pela
Emissora possui como principal fonte o Sistema Financeiro de Habitação, que é financiado através de recursos captados
por meio dos depósitos em caderneta de poupança. O Conselho Monetário Nacional altera com frequência o limite dos
bancos para disporem desses recursos para fins de financiamento imobiliário. Caso o Conselho Monetário Nacional
restrinja o limite de disponibilidade de fundos destinados a financiar aquisição de imóveis ou caso haja aumento da taxa
de juros, poderá vir a ocorrer uma redução da demanda pela aquisição e aluguel de imóveis residenciais e comerciais,
bem como o inadimplemento dos devedores das referidas aquisições e locações, o que poderá afetar adversamente a
condição financeira e os resultados operacionais da Emissora.

Instabilidades no mercado do agronegócio

A disponibilidade de direitos creditórios do agronegócio pode ser fortemente afetada por características específicas,
incluindo, mas não se limitando às seguintes: (i) natureza predominantemente sazonal com o que os direitos creditórios
são disponibilizados de acordo com o ciclo das lavouras; (ii) condições meteorológicas adversas, inclusive secas,
inundações, granizo ou temperaturas extremamente altas, que são fatores imprevisíveis, podendo ter impacto negativo
na produção agrícola ou pecuária; (iii) incêndios e demais sinistros; (iv) pragas e doenças, que podem atingir de maneira
imprevisível as safras; (v) preços praticados mundialmente, que estão sujeitos a flutuações significativas, dependendo (a)
da oferta e demanda globais, (b) de alterações dos níveis de subsídios agrícolas de certos produtores importantes, (c) de
mudanças de barreiras comerciais de certos mercados consumidores importantes e (d) da adoção de outras políticas
públicas que afetem as condições de mercado e os preços dos produtos agrícolas; (vi) concorrência de commodities
similares e/ou substitutivas; e (vii) acesso limitado ou excessivamente oneroso à captação de recursos, além de
alterações em políticas de concessão de crédito, tanto por parte de órgãos governamentais como de instituições
privadas, para determinados participantes. Diante disso, os impactos advindos dos riscos acima expostos poderão reduzir
significativamente os negócios da Companhia, prejudicando seus resultados.
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Política econômica do Governo Federal

A Emissora não possui controle sobre as medidas ou políticas que venham a ser adotadas pelo Governo Federal que
poderão impactar seus negócios de forma adversa, dentre as quais variações nas taxas de câmbio, índices de inflação,
flutuações nas taxas de juros, políticas fiscais, regimes tributários e outras medidas de cunho político, social e econômico
que possam afetar o desempenho econômico do país e, em consequência, o desempenho e o resultado operacional das
empresas brasileiras.

Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do Real

A despeito do fortalecimento da economia brasileira, as políticas cambiais passíveis de adoção pelo Governo Federal
podem incluir a desvalorização do Real, que consequentemente podem resultar em flutuações significativas nas taxas de
câmbio do Real frente ao Dólar e a outras moedas. Eventuais depreciações do Real frente a outras moedas, em especial o
Dólar, podem gerar pressões inflacionárias capazes de afetar negativamente a liquidez dos devedores e o interesse dos
investidores da Emissora, afetando de forma adversa sua condição financeira e seus resultados operacionais.

Ambiente macroeconômico internacional
Eventuais turbulências do mercado internacional poderão impactar de forma negativa o crescimento econômico do país,
a liquidez dos mercados financeiros e de capitais brasileiros, resultando na elevação do risco de crédito, na redução da
disponibilidade de financiamentos e na adoção de posturas conservadoras em relação ao risco pelos investidores, fatores
que poderão impactar negativamente a condição financeira e seus resultados operacionais da Emissora.

PÁGINA: 27 de 97

Formulário de Referência - 2019 - BETA SECURITIZADORA S.A.

Versão : 1

5.3 - Descrição dos controles internos

Não foi elaborado nenhum relatório circunstanciado tratando a respeito das demonstrações financeiras da companhia.
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5.4.
Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir,
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, informar:
a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo: N/A
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos
identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas,
procedimentos e as práticas são adaptadas
ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos
e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada,
órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se
existentes
iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente
aprovado, indicando: N/A
se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se
abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados
se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são
treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema
as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o
documento onde essas sanções estão previstas
órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede
mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo: N/A
se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de
empregados
se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à
identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas: N/A
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d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o
emissor não adotou controles nesse sentido:
N/A, considerando que nunca houve e não há até a presente data emissão vigente com vinculo à
administração pública.
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5.5 - Alterações significativas

Não ocorreram alterações significativas no período
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

15/09/2004

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

11/05/2005
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Constituição
Com o objetivo de fortalecer sua presença e atuação no setor imobiliário brasileiro, bem como de fomentar o mercado de
securitização de créditos imobiliários no Brasil, a Beta Securitizadora foi constituída pelo Grupo Banif em 15 de setembro
2004 com o capital social inicial de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
nacional na data de sua constituição, destinada exclusivamente à aquisição e posterior securitização de créditos
imobiliários. Seus primeiros acionistas foram a sociedade Banif Securities Holdings, Ltd. e o Sr. Pedro Nuno Munhão Pinto
Coelho.
Primeiro aumento de capital
Em 21 de outubro de 2004, com o objetivo de obter recursos para a aquisição de imóveis vinculados à primeira emissão
de CRI da Emissora, deliberou-se, por meio de assembleia geral extraordinária, aumento de capital social, no montante de
R$ 12.021.655,00 (doze milhões, vinte e um mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais), passando o capital social da
Emissora de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 12.022.655,00 (doze milhões, vinte e dois mil, seiscentos e cinqüenta e
cinco reais). A subscrição e integralização do capital ocorreram na mesma data da referida assembleia, pelo novo
acionista Banif Multi-Fund, Ltd.
Abertura de capital e registro perante a CVM
Em 28 de janeiro de 2005, o Conselho de Administração da Emissora aprovou e autorizou a diretoria a tomar todas as
providências necessárias para a obtenção do registro de companhia aberta perante a CVM, o qual foi obtido em 11 de
maio de 2005. A Emissora é registrada desde então na CVM como companhia aberta categoria B sob o código 19747.
Aprovação da primeira emissão de CRI
Em 19 de maio de 2005, o Conselho de Administração da Emissora aprovou a 1ª emissão de CRI, no montante total de R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), dividida em séries, tendo sido aprovada na mesma reunião a 1ª série da 1ª
emissão.
1ª série da 1ª emissão (emissão e resgate)
A 1ª série da 1ª emissão da Beta Securitizadora, emitida em 6 de junho de 2005, foi composta de 23 (vinte e três) CRI, no
valor unitário de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) perfazendo o montante total de R$ 7.130.000,00 (sete milhões,
cento e trinta mil reais).Esta série foi integralmente distribuída no mercado de capitais local, no termos da Instrução CVM
nº 400, de29 de dezembro de 2003 (“ICVM 400”), tendo registro definitivo deferido em 16 de março de 2006. O CRI é
lastreado em créditos imobiliários oriundos de contrato de locação atípico cujo risco de crédito é o Grupo Banif
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Conforme deliberação em Assembleia Geral de Investidores realizada em 27 de fevereiro de 2012, tal série foi
integralmente resgatada em 05 de março de 2012. O valor unitário do resgate foi de R$ 306.094,92 (trezentos e seis mil,
noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) perfazendo o montante total de R$ 7.040.183,16 (sete milhões,
quarenta mil, cento e oitenta e três reais e dezesseis centavos). Em complemento ao valor de resgate, os investidores
fizeram jus a um prêmio pelo resgate antecipado no valor unitário de R$ 41.322,81(quarenta e um mil, trezentos e vinte e
dois reais e oitenta e um centavos) perfazendo o montante total de R$ 950.424,63(novecentos e cinquenta mil,
quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos).
Segundo aumento de capital
Em 1º de novembro de 2005 foi realizado novo aumento de capital social no valor de R$ 3.000.000,25 (três milhões de
reais e vinte e cinco centavos), passando o mesmo de R$ 12.022.655,00 (doze milhões, vinte e dois mil, seiscentos e
cinqüenta e cinco reais) para R$ 15.022.655,25 (quinze milhões, vinte e dois mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e
vinte e cinco centavos), mediante a emissão de 3.157.895 (três milhões, cento e cinqüenta e sete mil, oitocentas e
noventa e cinco) de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,95 (noventa e
cinco centavos), por ação, as quais foram totalmente subscritas e integralizadas através de uma subscrição privada,
realizada pelo Banif Banco de Investimento, que, em conjunto com Banif Multi-Fund, Ltd; Banif Securities Holdings, Ltd e
os Srs. Paulo Cezar Rodrigues Pinho da Silva, Pedro Nuno Munhão Pinto Coelho e Nuno José Roquete Teixeira, passou a
ser acionista da Emissora.
Transferência de ações
Em 10 de Abril de 2006 foi realizada a assembleia geral ordinária e extraordinária da Emissora, com o objetivo de
autorizar a transferência das ações da Emissora de titularidade do Sr. Pedro Nuno Munhão Pinto Coelho, até então
conselheiro da Emissora, ao Sr. Atila Noaldo Serejo Alves da Silva, novo conselheiro da Emissora.
Redução do capital
Com o objetivo de restituir a seus acionistas os recursos que estes aportaram na Emissora para viabilizar a aquisição dos
imóveis vinculados à 1ª série da 1ª emissão de CRI da Emissora, foi deliberada a redução do capital social, no montante
de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) em assembleia geral extraordinária ocorrida em 26 de setembro de 2006,
passando o capital social da Emissora a ser de R$ 9.022.655,25 (nove milhões, vinte e dois mil, seiscentos e cinqüenta e
cinco reais e vinte e cinco centavos). Referida redução de capital foi efetivamente realizada em 29 de novembro de 2006,
respeitado o prazo de oposição dos credores previsto na Lei 6.404/76.
2ª série da 1ª emissão (emissão e resgate)
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A 2ª série da 1ª emissão da Beta Securitizadora, emitida em 6 de novembro de 2006, foi composta de 8 (oito) CRI, no
valor unitário de R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais) perfazendo o montante total de R$ 2.424.000,00 (dois milhões
quatrocentos e vinte e quatro mil reais). Esta série foi integralmente distribuída no mercado de capitais local, no termos
da ICVM 400, tendo registro definitivo deferido em 23 de março de 2007. O CRI é lastreado em créditos imobiliários
oriundos de contrato de locação atípico cujo risco de crédito é o Grupo Banif
Conforme deliberação em Assembleia Geral de Investidores realizada em 21 de novembro de 2011, tal série foi
integralmente resgatada em 22 de novembro de 2011. O valor unitário do resgate foi de R$ 300.979,50 (trezentos mil
novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) perfazendo o montante total de R$ 2.407.835,96 (dois milhões
quatrocentos e sete mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos). Em complemento ao valor de resgate,
os investidores fizeram jus a um prêmio pelo resgate antecipado no valor unitário de R$ 27.088,15 (vinte e sete mil
oitenta e oito reais e quinze centavos) perfazendo o montante total de R$ 216.705,24 (duzentos e dezesseis mil
setecentos e cinto reais e vinte e quatro centavos).
Reorganização societária
Em 26 de dezembro de 2006, o FIP Banif Primus Real Estate (“FIP Real Estate”) adquiriu 99,997% (noventa e nove inteiros
e novecentos e noventa e sete milésimos por cento) da participação no capital social da Emissora, percentual
representado por 15.180.547 (quinze milhões, cento e oitenta mil, quinhentas e quarenta e sete) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. Tal aquisição realizou-se por meio de contrato de compra e venda de ações, no qual o
FIP Real Estate, controlado pelo Banif Banco de Investimento e pelo Banif Banco Comercial, adquiriu a totalidade da
participação de todos os acionistas da Beta, excetuando as 3 (três) ações dos Srs. Paulo Cezar Rodrigues Pinho da Silva,
Átila Noaldo e Nuno José Roquete Teixeira, conselheiros da Emissora.
Conforme assembleia geral de cotistas realizada em 26 de dezembro de 2014, deliberou-se pela liquidação antecipada do
FIP Real Estate, nos termos do artigo 7º da Instrução CVM nº 391, de 16 de julho de 2003, e do Capitulo XVII do
regulamento do referido fundo. A liquidação antecipada do fundo foi concretizada na mesma data, por meio da
transferência aos cotistas da titularidade dos ativos detidos pelo fundo, na proporção da quantidade de cotas detidas por
cada cotista. Consequentemente, a partir de tal data, o Banif Banco de Investimento e Banif Banco Comercial deixaram de
ser controladores indiretos e passaram a ser Controladores Diretos da Emissora.
Cancelamento do saldo remanescente da primeira emissão de CRI / Terceiro Aumento de capital
Na Assembléia geral extraordinária de 21 de outubro de 2008, foram deliberados, dentre outros pontos, a ratificação do
cancelamento do saldo remanescente de R$ 490.446.000,00 (quatrocentos e noventa milhões, quatrocentos e quarenta e
seis mil reais) da primeira emissão de CRI da Emissora bem como o aumento do capital social em R$ 700.000,00
(setecentos mil reais), passando o mesmo de R$ 9.022.655,25 (nove milhões, vinte e dois mil, seiscentos e cinqüenta e
cinco reais e vinte e cinco centavos) para R$ 9.722.655,25 (nove milhões, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e
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cinqüenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), sem emissão de novas ações, mediante incorporação ao capital social de
débito a restituir, fruto da redução de capital social da Emissora, realizada em 26 de setembro de 2006, descrita acima.

Aprovação da segunda emissão de CRI
Em 2 de julho de 2009, o Conselho de Administração da Beta Securitizadora aprovou a 2ª emissão de CRI da Emissora, no
montante total de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), tendo sido aprovada na mesma reunião a 1ª série da
2ª emissão.

1ª série da 2ª emissão (emissão e resgate)
A 1ª série da 2ª emissão da Beta Securitizadora, emitida em 15 de julho de 2009, foi composta de 148 (cento e quarenta e
oito) CRI, no valor unitário de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) perfazendo o montante total de R$ 44.400.000,00
(quarenta e quatro milhões e quatrocentos mil reais). Esta série foi integralmente distribuída no mercado de capitais
local, no termos da ICVM 400. O CRI é lastreado em Cédulas de Créditos Imobiliários (“CCI”) representativas de créditos
imobiliários oriundos de contratos de compra e venda com risco de crédito pulverizado e coobrigação da Odebrecht
Realizações Imobiliárias.
Conforme prerrogativa constante da cláusula 4.22 do Termo de Securitização da 1ª série da 2ª emissão, a Emissora
promoveu, em 10 de junho de 2011 o Resgate Antecipado Compulsório da totalidade dos referidos CRI. O valor unitário
do resgate, contemplando juros e amortização, foi de R$ 9.075,98 (nove mil, setenta e cinco reais e noventa e oito
centavos) totalizando o montante de R$ 1.343.245,16 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e
cinco reais e dezesseis centavos)
Quarto aumento de capital
Em 23 de setembro de 2010 foi realizado novo aumento de capital social no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), passando o mesmo de R$ 9.722.655,25 (nove milhões, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinqüenta e cinco
reais e vinte e cinco centavos) para R$ 10.722.655,25 (dez milhões, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinqüenta e
cinco reais e vinte e cinco centavos), mediante a emissão de 1.703.607 (um milhão, setecentas e três mil, seiscentos e
sete) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,56702, por ação, as quais
foram totalmente subscritas e integralizadas pelo FIP Real Estate.
2ª série da 2ª emissão (emissão e resgate)
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Em 8 de setembro de 2010, o Conselho de Administração aprovou a Emissão da 2ª Série no âmbito da 2ª Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários no montante de até R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais).
A 2ª série da 2ª emissão da Beta Securitizadora, emitida em 10 de setembro de 2010, foi composta de 59 (cinquenta e
nove) CRI, no valor unitário de R$ 500.000.000,00 (quinhentos mil reais) perfazendo o montante total de R$
29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos mil reais). Esta série foi integralmente distribuída no mercado de
capitais local, no termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“ICVM 476”). O CRI é lastreado em uma CCI
representativa de créditos imobiliários oriundos de contrato de locação atípico cujo risco de crédito é Companhia de
Bebidas das Américas - Ambev S.A. (“Ambev”)
Conforme prerrogativa constante da cláusula 4.1.3.4.1 do Termo de Securitização da 2ª série da 2ª emissão, a Emissora
promoveu, em 17 de novembro de 2014 o Resgate Antecipado Compulsório da totalidade dos referidos CRI. O valor
unitário do resgate, contemplando juros, amortização, e prêmio foi de R$ 533.436,89 (quinhentos e trinta e três,
quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos) totalizando o montante de R$ 31.472.776,51 (trinta e um
milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos).
3ª série da 2ª emissão (emissão e resgate)
Em 27 de junho de 2011, o Conselho de Administração aprovou a Emissão da 3ª Série no âmbito da 2ª Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários no montante de até R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).
A 3ª série da 2ª emissão da Beta Securitizadora, emitida em 13 de setembro de 2011, foi composta de 85 (oitenta e cinco)
CRI, no valor unitário de R$ 337.125,73 (trezentos e trinta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e três centavos)
perfazendo o montante total de R$ 28.655.687,05 (vinte e oito milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e
oitenta e sete reais e cinco centavos). Esta série foi integralmente distribuída no mercado de capitais local, no termos da
ICVM 476. O CRI é lastreado em uma CCI representativa de créditos imobiliários oriundos de contrato de locação atípico
cujo risco de crédito é Atento Brasil S.A.
Conforme prerrogativa constante da cláusula 4.1.14.1 do Termo de Securitização da 3ª série da 2ª emissão, a Emissora
promoveu, em 17 de novembro de 2014 o Resgate Antecipado Compulsório da totalidade dos referidos CRI. O valor
unitário do resgate, contemplando juros, amortização, e prêmio foi de R$ 307.802,29 (trezentos e sete mil, oitocentos e
dois reais e vinte e nove centavos) totalizando o montante de R$ 26.163.194,64 (vinte e seis milhões, cento e sessenta e
três mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
4ª série da 2ª emissão
Em 27 de junho de 2011, o Conselho de Administração aprovou a Emissão da 4ª Série no âmbito da 2ª Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários no montante de até R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).
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A 4ª série da 2ª emissão da Beta Securitizadora, emitida em 26 de outubro de 2011, foi composta de 91 (noventa e um)
CRI, no valor unitário de R$ 336.744,50 (trezentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro e mil reais e
cinquenta centavos) perfazendo o montante total de R$ 30.643.749,50 (trinta milhões seiscentos e quarenta e três mil.
Setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Esta série foi integralmente distribuída no mercado de capitais
local, no termos da ICVM 476. O CRI é lastreado em uma CCI representativa de créditos imobiliários oriundos de contrato
de locação atípico cujo risco de crédito é Atento Brasil S.A.

Quinto aumento de capital
Em 06 de outubro de 2011 foi realizado novo aumento de capital social no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais), passando o mesmo de R$ 10.722.655,25 (dez milhões, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco
reais e vinte e cinco centavos) para R$ 13.722.655,25 (treze milhões, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta
e cinco reais e vinte e cinco centavos), mediante a emissão de 5.249.562 (cinco milhões, duzentas e quarenta e nove mil,
quinhentos e sessenta e duas ações) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$0,5714762, por ação, as quais foram totalmente subscritas e integralizadas pelo FIP Real Estate.
Sexto aumento de capital
Em 28 de Fevereiro de 2012 foi realizado novo aumento de capital social no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e
quinhentos mil reais), passando o mesmo de R$ 13.722.655,25 (treze milhões, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e
cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para R$ 20.222.655,25 (vinte milhões, duzentos e vinte e dois mil,
seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), mediante a emissão de 12.019.113 (doze milhões,
dezenove mil, cento e treze) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$0,540805301, por ação, as quais foram totalmente subscritas e integralizadas pelo FIP Real Estate.
5ª série da 2ª emissão
Em 02 de maio de 2012, o Conselho de Administração aprovou a Emissão da 5ª Série no âmbito da 2ª Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários no montante de até R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais).
A 5ª série da 2ª emissão da Beta Securitizadora, emitida em 26 de setembro de 2012, foi composta de 78 (setenta e oito)
CRI, no valor unitário de R$ 335.131.465,62 (trezentos e trinta e cinco mil, dezoito reais e setenta e nove centavos)
perfazendo o montante total de R$ 26.131.465,62 (vinte e seis milhões, cento e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta
e cinco reais e sessenta centavos). Esta série foi integralmente distribuída no mercado de capitais local, no termos da
ICVM 476. O CRI é lastreado em uma CCI representativa de créditos imobiliários oriundos de contrato de locação atípico
cujo risco de crédito é Ambev .
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6ª série da 2ª emissão
Em 02 de maio de 2012, o Conselho de Administração aprovou a Emissão da 6ª Série no âmbito da 2ª Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários no montante de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
A 6ª série da 2ª emissão da Beta Securitizadora, emitida em 08 de agosto de 2012, foi composta de 9 (nove) CRI, no valor
unitário de R$ 341.854,87 (trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete
centavos) perfazendo o montante total de R$ 3.076.693,80 (três milhões, setenta e seis mil. Seiscentos e noventa e três
reais e oitenta centavos). Esta série foi integralmente distribuída no mercado de capitais local, no termos da ICVM 476. O
CRI é lastreado em uma CCI representativa de créditos imobiliários oriundos de contrato de locação atípico cujo risco de
crédito é Atento Brasil S.A.
Redução do capital
Foi deliberada a redução do capital social, no montante de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em assembleia
geral extraordinária ocorrida em 12 de maio de 2015, passando o capital social da Emissora a ser de R$ 3.222.655,00 (três
milhões, duzentos e vinte e dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais). Referida redução de capital foi efetivamente
realizada em 13 de julho de 2015, respeitado o prazo de oposição dos credores previsto na Lei 6.404/76.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

Desde a data de sua constituição, a Emissora não apresentou ou sofreu pedido de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial.
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BETA SECURITIZADORA S.A
Companhia Aberta
NIRE nº 35.300.318.072
CNPJ/MF n. 07.021.459/0001-10

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.342.682
CNPJ/MF n.º 08.903.116/0001-42

FATO RELEVANTE
NOVA SECURITIZAÇÃO S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1123, 21º Andar, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ sob o
nº 08.903.116/0001-42 (“Novasec”) e BETA SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Minas de Prata, n° 30, 15º andar, Vila Olímpia, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 07.021.459/0001-10 (“Beta Securitizadora”), vêm comunicar o quanto segue:
(i) Consoante ao Fato Relevante divulgado em 27 de fevereiro de 2018, por meio do qual Novasec e Beta
Securitizadora anunciaram a celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças
(“Contrato de Compra e Venda”) em 26 de fevereiro de 2018 por e entre Novasec, Beta Securitizadora,
BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A (“Banif Brasil”) e BANIF
INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES S.A (“Banif Investimento”), em cumprimento das condições
suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda, foi realizada a cisão parcial da Beta Securitizadora
para a versão de certos ativos que não são objeto da referida compra e venda à BANIF GESTÃO DE
ATIVOS (BRASIL) S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Minas de Prata, n° 30, 15º andar, CEP 04552-080, inscrita no CNPJ sob o nº 02.579.359/0001-90; e
(ii) A Novasec cedeu nesta data todos os seus direitos e deveres oriundos do Contrato de Compra e Venda
Ações para a ISEC PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 30.507.646/001-20 (“Isec
Participações”), empresa do grupo econômico da Novasec.
(iii) Diante do cumprimento integral das condições suspensivas estabelecidas no Contrato de Compra e
Venda, as ações da Beta Securitizadora foram transferidas na presente data à Isec Participações.
(iv) no dia 4 de janeiro de 2019, o Conselho de Administração da Beta Securitizadora, aprovou em votação
unânime a alteração do modo de divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia,
previsto em sua Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, para prever a divulgação por meio da
página na rede mundial de computadores do portal de notícias do Jornal Valor Econômico
(www.valor.com.br/ri).
A Companhia informa, ainda, que atualizará seu formulário cadastral para refletir a alteração da Política
mencionada acima.
São Paulo, 4 de janeiro de 2019.

BETA SECURITIZADORA S.A
Companhia Aberta
Diretor de Relações de Investidores
Sandra Aparecida de Souza

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
Diretor de Relações de Investidores
Fernando Pinilha Cruz
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

A Emissora tem por finalidade as seguintes atividades:
(i) a aquisição e a securitização de direitos creditórios imobiliários, bem como a emissão e colocação, no mercado
financeiro e de capitais, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514/97 e outras disposições
legais aplicáveis. Como lastro dos CRI, podem ser utilizados Contratos de Compra e Venda de Bens Imóveis, Contratos de
Locação Atípica de Imóvel, Cédulas de Crédito Imobiliário, entre outros recebíveis imobiliários;
(ii) a aquisição e securitização de quaisquer direitos creditórios do agronegócio, bem como a emissão e colocação, no
mercado financeiro e de capitais, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, nos termos da Lei nº 11.076/2004 e
outras disposições legais aplicáveis. Podem lastrear os CRA as emissões de Cédula de Produto Rural (“CPR”), Cédula de
Produto Rural com liquidação financeira (“CPR-F”), Certificado de Depósito Agropecuário (“CDA”), o Warrant
Agropecuário (“WA”), Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (“CDCA”), bem como outros recebíveis do
agronegócio;
(iii) a realização de negócios e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de securitização e
emissão de outros títulos de crédito, incluindo, mas não se limitando a, administração, recuperação e alienação de
direitos de crédito;
A securitização de recebíveis segue as etapas descritas abaixo:
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

7.1-A. Indicar, caso o emissor seja sociedade de economia mista:

A Emissora não é sociedade de economia mista
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7.9 - Outras informações relevantes

Além das informações fornecidas nos itens anteriores, a Emissora não possui outras informações relevantes relacionadas
às suas atividades.
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8.1 - Negócios extraordinários

Não ocorreram aquisições ou alienações de qualquer ativo relevante que não se enquadre
como operação normal nos negócios do emissor.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Não ocorreram alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Não ocorreram contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não
diretamente relacionados com suas atividades operacionais.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

Não existem outras informações relevantes.
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9.2 - Outras informações relevantes

A Emissora não possui outras informações relevantes além das fornecidas nos itens anteriores.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
10.1 Os diretores devem comentar sobre:
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais:
As condições financeiras e patrimoniais da empresa encontram-se adequadas às suas operações
relativas ao exercício de 2018 e são suficientes para implementar o seu plano de negócio e
cumprir suas obrigações no curto, médio e longo prazo.
b) Estrutura de capital:
O patrimônio líquido da Emissora em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 993 mil e sua estrutura
de capital é constituída somente por ações ordinárias nominativas, assim sendo não há qualquer
hipótese adicional às indicadas na Lei das Sociedades Anônimas para a ocorrência de resgate de
suas ações, tampouco indica fórmula de cálculo do valor do resgate.
c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos:
O capital da Emissora é, em sua totalidade, próprio, não havendo compromissos financeiros
outros que não estejam vinculados à sua atividade principal.; incluindo financiamento de capital
de giro, investimentos em ativos circulantes e não circulantes.
d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
utilizadas:
A Emissora não utiliza fontes de financiamento para capital de giro, investimentos em ativos
circulantes e não circulantes.
e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:
As fontes de recursos da Emissora decorrem da participação em operações com lastro em
créditos imobiliários e do agronegócio no mercado de capitais doméstico, que geram receitas
advindas de spread, e da prestação de serviços de estruturação de operações de securitização.
f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes;
ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras;
iii. Grau de subordinação entre as dívidas;
iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contração de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como
se o emissor vem cumprindo essas restrições.
No exercício a Emissora não possuía nenhum tipo de endividamento
g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados:
No exercício a Emissora não possuía financiamentos contratados.
h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:
Não houve mudança significativa nos itens das demonstrações financeiras da Emissora.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
10.2 Os diretores devem comentar:
a) Resultados das operações do emissor, em especial:
i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita:
As receitas da Emissora são oriundas dos recebíveis adquiridos, que integram o patrimônio
separado das emissões de CRI e CRA e servem de lastro às referidas emissões, assim como das
receitas advindas da prestação de serviços de estruturação de CRI e CRA. Ressalta-se que não
ocorreram eventos ou fatores externos capazes de afetar materialmente os resultados
operacionais da Emissora. Ademais, posto que a Emissora funciona exclusivamente como
veículo de securitização, a empresa não possui obrigações que não às que se referem às
emissões em circulação, não tendo a Emissora quaisquer deficiências de liquidez.
ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais:
Os resultados do exercício de 2018 foram positivamente afetados pelas receitas financeiras
decorrentes da aplicação das disponibilidades da Emissora.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
10.3 Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham
causados ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em
seus resultados:

a) Introdução ou alienação de segmento operacional:
A Emissora não se habilitará a novo segmento operacional e não alienará o segmento
operacional existente.

b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária:
No exercício de 2018 a Emissora não constituiu, adquiriu ou alienou participações
societárias.

c) Eventos ou operações não usuais:
Não ocorreu qualquer evento ou operação não usual durante o exercício de 2018.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
10.4 Os diretores devem comentar:

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis:
As demonstrações financeiras da Emissora não sofreram alterações significativas. Ademais, não
houve qualquer alteração nas práticas contábeis adotadas pela Emissora, estando as
demonstrações financeiras alinhadas com os termos dos Pronunciamentos Técnicos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela CVM.

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis:
Não ocorreram alterações significativas em práticas contábeis no exercício de 2018.

c) Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor:
O Parecer do Auditor Independente para o exercício de 2018 não apresentou ressalvas ou
ênfases.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

10.6 Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor,
indicando:
a) Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial
(off-balance sheet items), tais como:
i. Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos;
ii. Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidade, indicando
respectivos passivos;
iii. Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços;
iv. Contratos de construção não terminada;
v. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos.
Todos os itens relevantes foram evidenciados nas demonstrações financeiras e não existem ativos e passivos detidos pela
Emissora, contratos, responsabilidades ou quaisquer outros componentes que não tenham sido devidamente
discriminados nas demonstrações.

b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras:
Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

10.7 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os
diretores devem comentar:
a) Como tais itens alteram ou poderão ou vir alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas
financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
b) Natureza e o propósito da operação;
c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do

emissor em decorrência da

operação;
Todos os itens foram evidenciados nas demonstrações financeiras da Emissora.
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10.8 - Plano de Negócios

10.8 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando
especificamente os seguintes tópicos:
a) Investimentos, incluindo:
i. Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos

investimentos previstos;

ii. Fontes de financiamento dos investimentos;
iii. Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos;
Em relação ao plano de negócios, a Diretoria tem como objetivo manter a linha de negócios focada nas operações de
securitização de créditos imobiliários e do agronegócio, principalmente visando atender aos clientes do grupo financeiro
em que está inserida, por meio da captação de recursos no mercado de capitais local .
A Emissora indica que não estão previstos investimentos relevantes ou desinvestimentos relevantes.
b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtiva do Emissor:
Não há previsão de se fazer investimentos tais como, aquisição de maquinário, patentes, ou ativos de qualquer natureza,
exceto aqueles destinados a sua atividade fim de securitização.
c) Novos produtos e serviços, indicando:
i. Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas;
ii. Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos

produtos ou serviços;

iii. Projetos em desenvolvimento já divulgados;
iv. Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
Não há informações relevantes a serem divulgadas.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não
tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção:
Todos os fatores que influenciaram a Emissora nos últimos exercícios sociais estão corretamente descritos nas
demonstrações financeiras divulgadas, não havendo nada de relevante além do que consta em tais documentos.
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Item de preenchimento facultativo não informado.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

A Emissora hoje é administrada pelos membros do conselho de administração em parceria com a diretoria, não havendo
conselho fiscal instalado. Cada órgão segue as diretrizes estabelecidas em lei e no estatuto social da Emissora.
a. Atribuições de cada órgão e comitê:
Conselho de administração: O estatuto social da Emissora prevê que o conselho de administração terá de 3 (três)
a 5 (cinco) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral com mandato de 3 (três) anos.
Compete ao conselho de administração deliberar acerca das seguintes matérias relativamente à Companhia, sem
prejuízo de outras definidas por lei:
(i) abertura, transferência ou encerramento de filiais, agências, escritórios ou estabelecimentos comerciais;
(ii) emissão de ações, respeitado o limite previsto no artigo 6º do estatuto da emissora, bem como a
determinação dos termos e condições de cada emissão, incluindo o preço de subscrição, termos de pagamento e
a forma de colocação, mediante oferta pública ou privada;
(iii) reavaliação de quaisquer ativos para fins contábeis;
(iv) obtenção de financiamentos;
(v) formalização de qualquer acordo judicial que envolva valor superior a
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
(vi) celebração de quaisquer contratos, verbais ou escritos, pela sociedade com seus acionistas, qualquer pessoa
física ou jurídica que detenha, direta ou indiretamente, o controle das pessoas jurídicas acionistas da sociedade;
ou qualquer pessoa jurídica em que quaisquer dos acionistas da sociedade, ou seus controladores, detenham
participação societária, direta ou indiretamente;
(vii) prorrogação ou renegociação de dívidas da sociedade por razões exclusivamente financeiras, que envolvam
valores superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
(viii) o requerimento de concordata ou de autofalência da sociedade, uma vez autorizada pela Assembléia Geral
dos acionistas, nos termos do artigo 122, IX da Lei nº 6.404/76;
(ix) aprovar a emissão e colocação, no mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, bem como
de quaisquer outros valores mobiliários autorizados por lei, exceto nos casos de competência privativa da
Assembléia Geral; e
(x) declarar dividendos intermediários, nos termos da Lei nº 6.404/76 e demais leis aplicáveis.

Diretoria: O estatuto social da Emissora prevê que a diretoria terá de 2 (dois) a 4 (quatro) membros, com
mandato de 3 (três) anos, eleitos pelo conselho de administração. A Diretoria é responsável, entre outras, pelas
atribuições que a lei, o estatuto social e o conselho de administração lhe conferirem, visando a prática dos atos
necessários ou convenientes ao funcionamento regular da Companhia, representando a Emissora em juízo ou
fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais,
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, bem como assinar
todos e quaisquer documentos em nome da sociedade, inclusive cheques, notas promissórias, letras de câmbio,
ordens de pagamento, contratos e escrituras. Haverá, necessariamente, a atribuição de Diretor Presidente e
Diretor Financeiro, sendo que um deles irá acumular a função de Diretor de Relações com Investidores.
Conselho fiscal: O estatuto social da Emissora prevê que o conselho fiscal somente funcionará nos exercícios
sociais em que sua instalação for requerida por acionistas, na forma da Lei, ocasião em que seus membros serão
eleitos pela assembleia geral, terminando o período de funcionamento na primeira assembleia geral ordinária
após a sua instalação. Quando instalado, o conselho fiscal será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5
(cinco) membros efetivos e por igual número de suplentes. Os membros do conselho fiscal terão as atribuições e
a remuneração previstas na lei.
b. Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês:
A Emissora é companhia classificada na Categoria B. Item de preenchimento facultativo não informado.
c. Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê:
A Emissora é companhia classificada na Categoria B. Item de preenchimento facultativo não informado.
d. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais:
O Diretor Presidente da Emissora terá poderes específicos para:
(i) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos outros Diretores; e
(ii) coordenar os trabalhos de preparação do relatório anual da
administração da sociedade.
O Diretor Financeiro da Emissora terá poderes específicos para:
(i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar toda a área contábil e financeira da sociedade;
(ii) administrar o relacionamento da sociedade com instituições financeiras;v1
(iii) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras da sociedade; e
(iv) supervisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria legal.
O Diretor de Relações com Investidores terá poderes específicos para:
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(i) prestar informações aos investidores, à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente
admitidos, à bolsa em que os títulos foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que
solicitem informações periódicas ou eventuais; e
(ii) manter atualizado o registro da companhia conforme disposto em lei. Caso a companhia tenha seus valores
mobiliários negociadas em mercado de balcão, aplicar-se-ão as disposições do presente artigo “mutatis
mutandis”.
e. Mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e da
diretoria:
A Emissora é companhia classificada na Categoria B. Item de preenchimento facultativo não informado.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Fernando Pilha Cruz

Pertence apenas à Diretoria

04/01/2019

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

05/01/2019

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

04/01/2019

03 anos

1

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

05/01/2019

Sim

0.00%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

04/01/2019

03 anos

0

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

05/01/2019

Sim

0%

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

04/01/2019

03 anos

0

30 - Presidente do C.A. e Diretor
Presidente

05/01/2019

Sim

0%

013.106.988-80

Engenheiro

Juliane Effiting Matias
311.818.988-62

Administradora de empresas

Jefferson Luis de Araujo Pavarin
107.148.228-92

Administrador de empresas

Ivo Vel Kos
282.710.018-50

Economista

03 anos

0
0%

Experiência profissional / Critérios de Independência
Fernando Pilha Cruz - 013.106.988-80
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Engenheiro Civil, formado pela Universidade Estadual de Campinas, Pós Graduado em Negócios Imobiliários pela Fundação Armando Alvares Penteado. Iniciou suas atividades na área de crédito imobiliário em
1980, no Banco Francês e Brasileiro, onde atuou até 1.993, com a implantação da área de credito imobiliário e poupança, de produtos bancários voltados para a área imobiliária, tais como, Recon (recursos liberados
do FGTS, utilizados como funding nas operações de emprestimos), gestão imobiliária, crédito imobiliário e poupança, operações estruturadas com captação.
Em 1993-1995, atuou no Banco ABN-Amro como Gerente Geral de dividsão de produtos.
De 1996 a 1998 - foi diretor adjunto de crédito imobiliário e poupança e de 1998 e 1999 foi Diretor de Crédito Imobiliário e Poupança no BankBoston.
Em 1999 e Maio de 2013 foi Diretor estatutário e de RElacionamentos com Mercado (RI), atuou na Fundação e Consituição da Brazilian Securites abrangendo desde estudos de viabilidade, até a definição do
Estatuto Social e seus registros no órgão competentes.
Em novembro de 2011 a Holding BFRE - Brazilian Finance e Real Estate foi negociada com o Banco BTG e Caixa Econômica pelo valor de R$ 1,2 Bilhões.
De Maio de 2013 até a presente data atua como Sócio Diretor na Tehar Desenvolvimento Imobiliário Ltda, start up, criada como EHG e a TGF para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.
Desde março de 2016 está na Direção executiva da Isec Securitizadora e Nova Securitização S.A
Declaro que, nos ultimos 05 anos não fui condenado em qualquer processo criminal, processo administrativo da CVM e penas aplicadas, ou qualquer condenação transitada em julgada, na esfera judicial ou
administrativo, que tenha suspendido ou inabilitado a minha prática profissional ou comercial.
Juliane Effiting Matias - 311.818.988-62
Administradora de empresas, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós graduada em controladoria pela mesma instituição com extensão em negócios imobiliários pela Fundação Getúlio Vargas.
Iniciou suas atividades em 2004 na Cibrasec, onde atuou nas áreas de tesouraria, contabilidade, gestão de carteiras e gestão de CRI permanecendo até 2014.
Em 2014, passou a integrar a equipe da Isec Securitizadora S.A, na coordenação da área de operações. De março de 2017 até então passou a fazer parte da Diretoria da ISEC Securitizadora S.A e Nova
Securitização S.A.
Declaro que, nos ultimos 05 anos não fui condenado em qualquer processo criminal, processo administrativo da CVM e penas aplicadas, ou qualquer condenação transitada em julgada, na esfera judicial ou
administrativo, que tenha suspendido ou inabilitado a minha prática profissional ou comercial.
Jefferson Luis de Araujo Pavarin - 107.148.228-92
Formado em administração e com MBA em Desenvolvimento Imobiliário pela FUPAM (FAU-USP), atualmente exerce suas atividades profissionais como Head Brasil da área comercial da Isec Securitizadora,
envolvendo desde a originação de negócios, sua estruturação, distribuição e posteriormente acompanhamento da gestão dos ativos junto ao mercado de capitais. Sócio da empresa TEHAR, focada na geração,
estruturação e contratação de negócios imobiliários e financeiros para loteamentos. Após pouco mais de 1(um) ano de su criação ja possui em seu portfólio 3 projetos contratados, com 1.844.000m² a serem
urbanizados, com 4.538 lotes aproximadamente R$ 262MM de VGV (Valor Geral de Vendas). Foi durante o ano de 2013 Head Brasil da área de operações estruturadas via dívida (CRI) na XP Investimentos com
projetos prospectados em mais de r$ 1BI. Antes de juntar a XP, no periodo compreendido entre 2005 e 2013 foi superintendente comercial Brasil na Brazilian Securites uma das maiores Securitizadoras do pais e
parte do grupo BFRE, respondendo pela originação e estruturação de aproximadamente R$ 9BI em CRIs (Performados, não performados, built to suilt, sale and Leaseback e Desimobilização), distribuição e
posteriormente acompanhamento da gestão dos ativos junto aos players do mercado de capitais se incluam na sua rotina, bem como, relacionamento com empresas de diversos segmentos, mas, principalmente
com empresas da Construção Civil. Atuou como Gerente de CAptação no Banco SAfra entre 1997 e 2002 e em sua ultima gestão incrementou a carteira de investimentos de R$ 40MM para R$ 120MM (PF e Small
Business).
Entre o periodo de 2008 e 2014 lecionou no Instituto Presbiteriano Mackenzie na Pós Gradução de Gerenciamento de Empreedimentos na Construção Civil e na FAU/USP no curso de MBA de Desenvolvimento
Imobiliário.
Declaro que, nos ultimos 05 anos não fui condenado em qualquer processo criminal, processo administrativo da CVM e penas aplicadas, ou qualquer condenação transitada em julgada, na esfera judicial ou
administrativo, que tenha suspendido ou inabilitado a minha prática profissional ou comercial.
Ivo Vel Kos - 282.710.018-50
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Iniciou as atividades em 1998 na CM Capital Markets, atuando como Operador de renda fixa alocado na mesa de DI e títulos públicos da corretora, atuando até o ano 2000.
- 2000-2001, atuou na Link Corretora de Valores, como Operador de renda fixa alocado na mesa de DI e titulos publicos da corretora.
- 2001-2002, atuou na JP Morgan & Co, como operador Pleno de Renda Fixa na Tesouraria local responsável pelo caixa do banco, além, de operações de DI e títulos públicos e market making para fundos,
empresas e outros clientes locais e posições proprietárias.
-2002 a 2013 atuou na Link Corretora de Valores / Banco UBS Brasil, como sócio - Diretor Senior responsável pela área de clientes estrangeiros da corretora. Responsável por comandar uma equipe de 7 pessoas
focada tanto em produtos de BMF. Responsável também pela área de captação de novos clientes estrangeiros.
- De 2013 a 2016 atuou na Itaim Asset Mangement, como sócio - fundador responsável pela montagem da Asset e pela área comercial.
- Em 2016 iniciou as atividades em BCG Liquidez onde atua até presente momento como Head da área de FX e NDF da corretora.
Declaro que, nos ultimos 05 anos não fui condenado em qualquer processo criminal, processo administrativo da CVM e penas aplicadas, ou qualquer condenação transitada em julgada, na esfera judicial ou
administrativo, que tenha suspendido ou inabilitado a minha prática profissional ou comercial.
Fernando Pilha Cruz - 013.106.988-80
Juliane Effiting Matias - 311.818.988-62
Jefferson Luis de Araujo Pavarin - 107.148.228-92
Ivo Vel Kos - 282.710.018-50
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12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não existem comitês constituídos.
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12.12 - Outras informações relevantes
Não existem outras informações relevantes sobre o tema.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Total
Nº total de membros

0,00

Nº de membros remunerados

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

Participações em comitês

0,00

Outros

0,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

Participação de resultados

0,00

Participação em reuniões

0,00

Comissões

0,00

Outros

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

Cessação do cargo

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

Observação

Total da remuneração

0,00
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

A Emissora não possui opções em aberto no último dia do exercício social de 2017 detidas pelo conselho de
administração ou pela diretoria estatutária.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais

Nº de membros
Nº de membros
remunerados
Valor da maior
remuneração(Reais)
Valor da menor
remuneração(Reais)
Valor médio da
remuneração(Reais)

Observação
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

Não houve remuneração, por parte da Emissora, aos administradores e membros do conselho fiscal que sejam partes
relacionadas aos controladores.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

Conforme informado nos itens anteriores, não há remuneração envolvida para os
membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia.

PÁGINA: 72 de 97

Formulário de Referência - 2019 - BETA SECURITIZADORA S.A.

Versão : 1

13.16 - Outras informações relevantes

A Emissora não possui outras informações relevantes além das informações relacionadas nos itens anteriores.
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14.5 - Outras informações relevantes

Não há informações relevantes a serem listadas a respeito deste tema.
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

brasileira-SP

Não

Isec Participações Ltda
30.507.646/0001-20

Sim

04/01/2019

Não
10.995.705

100,000%

0

0,000%

10.995.705

100,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

10.995.705

100,000%

0

0,000%

10.995.705

100,000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Isec Participações Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

30.507.646/0001-20

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

094.790.038-13

brasileira-SP

Sim

Não

15/01/2019

45,000

0

0,000

2.191.571

brasileira-SP

Sim

Sim

15/01/2019

55,000

0

0,000

2.678.599

55,000

0

0,000

0

0,000

Gabriela Vel Kos

Não
2.191.571
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

45,000

Ivo Vel Kos
282.710.018-50
Não
2.678.599
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Isec Participações Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

30.507.646/0001-20

TOTAL

4.870.170

100,000

0

0,000

4.870.170

100,000

PÁGINA: 77 de 97

Formulário de Referência - 2019 - BETA SECURITIZADORA S.A.

Versão : 1

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

04/01/2019

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

1

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

Quantidade ordinárias (Unidades)

10.995.705

100,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

10.995.705

100,000%
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Beta Securitizadora

Organograma

Ivo Vel Kos
RG: 24.479.454-6
(55%)

Isec Participações Ltda
(100%)

Gabriela Vel Kos
RG: 24.176.073-2
(45%)

Beta Securitizadora

Conselho

Diretoria

Ivo Vel Kos
RG:24.479.454-6

Fernando Cruz
RG: 6.897.361

Jefferson Pavarin
RG:19.128.926-7

Ivo Vel Kos
RG:24.479.454-6

Juliane Effting
RG:34.309.220-7
PÁGINA: 79 de 97

Formulário de Referência - 2019 - BETA SECURITIZADORA S.A.

Versão : 1

15.7 - Principais operações societárias

15.7 Principais Operações Societárias:
a) Evento:
Operação societária ocorrida em 27/08/2018, Cisão Parcial da Companhia “Beta Securitizadora S/A.”
b) Principais condições do negócio:
Nos termos da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/08/2018, foi
cisão parcial da BETA SECURITIZADORA (“Companhia”), resultando no seguinte:

deliberada e aprovada a

 Cisão parcial da Companhia, com versão da parcela cindida ao patrimônio da empresa BANIF GESTÃO DE ATIVOS
(BRASIL). S.A. – CNPJ 02.579.359/0001-90;
 Redução do capital social da Companhia, de R$ 3.222.655,25 para R$ 610.862,69;
 Redução do saldo da conta de reserva de lucros de R$ 1.795,949,03 para R$ 340.426,82
c) Sociedades envolvidas:
Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. Em liquidação
Banif Investimento Participações S.A.
Banif Gestão de Ativos (Brasil) S.A.

d) Efeitos resultantes da Operação no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do controlador, de
acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor.
Não houve alteração no quadro acionário, a saber:
Acionista
% do Total
Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A.
49,99%
Banif Investimento Participações S.A.
50,01%

e) Quadro societário antes e depois da operação:
Conforme informado no item “d” acima, o quando societário permaneceu inalterado, ocorrendo apenas redução do
capital social da Companhia – vide item “b” acima.
f)

Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas
Ata de Assembleia Geral Extraordinária “AGE” realizada em 27/08/2018
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15.8 - Outras informações relevantes

Não há informações relevantes a serem listadas além das descritas nos itens anteriores.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil)
S.A.

31/12/2017

17.144,83

o mesmo

o mesmo

não se aplica

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlador Direto

Objeto contrato

Saldo em conta corrente Nº 0463-7

Garantia e seguros

não se aplica

Rescisão ou extinção

não se aplica

o mesmo

o mesmo

05/12/2019

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil),
S.A.

31/12/2017

3.975.112,46

Relação com o emissor

Controlador Direto

Objeto contrato

Aplicação em Certificado de Depósitos Bancários (CDB), indexado ao CDI (100%)

Garantia e seguros

não se aplica

Rescisão ou extinção

não se aplica

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

As transações realizadas pela Emissora com partes relacionadas consistem em aplicações em Certificado de Depósitos
Bancários (“CDB”), emitidos pelos Controladores Diretos. Adicionalmente, em uma destas instituições, a Emissora possui
conta corrente de depósitos a vista, para que possa efetuar suas movimentações financeiras de pagamentos e de
recebimentos. As referidas transações integram o curso habitual das atividades da Emissora, e, conforme demonstrado
no item 16.2., foram realizadas em condições usuais de mercado.
As decisões relativas à celebração das operações com partes relacionadas são tomadas pela diretoria ou pelo conselho de
administração da Emissora, sendo somente celebradas em condições razoáveis e equitativas, tais quais aquelas que a
Emissora adotaria para celebrar operações com terceiros. Tais decisões observam o estatuto social da Emissora e as
disposições da Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações, em especial no que se refere ao necessário
dever de lealdade dos administradores para com a Emissora. Nesse sentido, os administradores devem sempre servir à
Emissora com lealdade, sendo-lhes vedado sobrepor seus interesses pessoais aos interesses da Emissora e, na hipótese
de conflito de interesses, o administrador deve comunicar aos demais, bem como ao conselho de administração da
Emissora, para que as medidas necessárias sejam tomadas.
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16.4 - Outras informações relevantes

Não há informações relevantes a respeito deste tema não listadas nos itens acima.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
12/05/2015

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

10.995.705

0

10.995.705

Capital Integralizado
3.222.655,00
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17.5 - Outras informações relevantes

A Emissora não possui outras informações relacionadas ao seu capital social além das informações relacionadas itens
anteriores.
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

4ª série da 2ª emissão

Data de emissão

26/10/2011

Data de vencimento

01/09/2021

Quantidade
(Unidades)

91

Valor total
(Reais)

30.643.749,50

Saldo Devedor em Aberto

16.005.376,28

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Lock up de 90 dias para negociação após aquisição do titulo no mercado primário.
Decorrido o período de lock up os CRI só poderão ser negociados entre investidores
qualificados, conforme disposto na ICVM 476

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Cedente terá a faculdade de, após o 36º mês, contado a partir da Data de Emissão,
promover o resgate antecipado compulsório da totalidade dos Créditos Imobiliários e da
respectiva CCI (“Resgate Antecipado”) mediante envio de notificação de exercício da
Opção de Compra, nos termos do Contrato de Cessão, com antecedência de, no
mínimo, 60 (sessenta) dias da data do resgate, informando: (i) a data efetiva para o
resgate antecipado e pagamento dos detentores de CRI; (ii) o valor a ser pago aos
detentores de CRI em decorrência do Resgate Antecipado

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Serão considerados eventos de vencimento antecipado do CRI
as hipóteses descritas na cláusula 4.1.19.1 do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 4ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da
Beta Securitizadora
S.A.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

5ª Série 2ª Emissão

Data de emissão

26/09/2012

Data de vencimento

14/08/2027

Quantidade
(Unidades)

78

Valor total
(Reais)

26.131.465,62

Saldo Devedor em Aberto

25.004.321,47

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Lock up de 90 dias para negociação após aquisição do titulo no mercado primário.
Decorrido o período de lock up os CRI só poderão ser negociados entre investidores
qualificados, conforme disposto na ICVM 476

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Cedente terá a faculdade de , após o 36º mês, contando a partir da Data de Emissão,
promover o resgate antecipado compulsório da totalidade dos créditos Imobiliários e da
respectiva CCI (“Resgate Antecipado”) mediante de envio de notificação de exercício da
Opção de Compra com antecedência de, no mínimo, 60 dias da data do resgate,
Informando: (i) a data efetiva para o resgate antecipado e pagamento dos detentores de
CRI; (ii) o valor a ser pago aos detentores de CRI em decorrência do Resgate
Antecipado

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Serão considerados eventos de vencimento antecipado do CRI
as hipóteses descritas na cláusula cláusula 4.1.19.1 do Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da 5ª Série 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
da Beta Securitizadora S.A.

Valor mobiliário

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Identificação do valor
mobiliário

6ª Série 2ª Emissão

Data de emissão

08/08/2012

Data de vencimento

01/09/2021

Quantidade
(Unidades)

9

Valor total
(Reais)

3.076.693,83

Saldo Devedor em Aberto

1.652.804,52

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Lock up de 90 dias para negociação após aquisição do titulo no mercado primário.
Decorrido o período de lock up os CRI só poderão ser negociados entre investidores
qualificados, conforme disposto na ICVM 476

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Cedente terá a faculdade de, após o 25º mês, contando a partir da Data de Emissão,
promover o resgate antecipado compulsório da totalidade dos créditos Imobiliários e da
respectiva CCI (“Resgate Antecipado”) mediante de envio de notificação de exercício da
Opção de Compra com antecedência de, no mínimo, 60 dias da data do resgate,
Informando: (i) a data efetiva para o resgate antecipado e pagamento dos detentores de
CRI; (ii) o valor a ser pago aos detentores de CRI em decorrência do Resgate
Antecipado

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Serão considerados eventos de vencimento antecipado do CRI
as hipóteses descritas na cláusula 4.1.19.1 do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 6ª Série 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Beta
Securitizadora S.A.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Valor Mobiliário
Certificados de Recebíveis Imobiliários

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas
175

Investidores Institucionais
0

1
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

Os CRI emitidos pela Emissora são negociados na Cetip S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos.
Muito embora a Emissora seja empresa listada no segmento Bovespa da BM&Bovespa, suas ações não são admitidas à
negociação.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
não se aplica
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
a emissora não possui títulos emitidos no exterior
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18.12 - Outras infomações relevantes

Não há informações relevantes a respeito deste tema não listadas nos itens acima.
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20.2 - Outras informações relevantes

A Emissora não possui outras informações relevantes relacionadas à sua política de negociação de valores mobiliários
além das apresentadas no item anterior.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

Para a identificação, processamento e divulgação precisa e tempestiva de informações pela Emissora, o Diretor de
Relações com os Investidores (denominado nesta e nas próximas seções do presente formulário “DRI”) conta com um
departamento jurídico responsável pelas atividades relativas à CVM. Esse departamento possui, dentre outras, a
atribuição de realizar o monitoramento diário das informações relacionas à Emissora e aos títulos e valores mobiliários
por ela emitidos, com o objetivo de identificar eventuais informações que possam ser consideradas como relevantes, nos
termos da Instrução CVM nº 358/02.
Na hipótese de serem identificadas eventuais informações relevantes, as mesmas são imediatamente repassadas ao DRI,
o qual, em conjunto com os demais diretores, administradores e corpo jurídico da Emissora efetuam a avaliação da
necessidade da divulgação dessas informações. Em face da eventual necessidade de divulgação de informações
relevantes, há a elaboração do texto a essa relacionado, o qual será aprovado pelo DRI e pelos departamento jurídico e
de imprensa da Emissora, para posterior publicação nos prazos, periodicidade e meios de comunicação determinados
pela regulamentação aplicável.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

Nos termos do estatuto social da Emissora, a divulgação pública de informações pela Emissora é de responsabilidade do
DRI, o qual deve: (a) prestar informações aos investidores, à CVM, à bolsa em que os valores mobiliários da Emissora
foram originalmente admitidos, à bolsa em que os títulos e/ou emitidos pela Emissora foram mais negociados no último
exercício social e às outras bolsas que eventualmente solicitem informações periódicas ou eventuais sobre a Emissora
e/ou os títulos e valores mobiliários por ela emitidos; e (b) manter atualizado o registro da Emissora conforme disposto
em lei.
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21.4 - Outras informações relevantes

A Emissora não possui outras informações relevantes relativas à sua política de divulgação de informações além das
fornecidas nos itens anteriores.

PÁGINA: 97 de 97

