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Companhia Aberta 

 

COMUNICADO AO MERCADO 
 

RB Capital Companhia de Securitização ("Securitizadora") vem, em cumprimento ao disposto 
na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, comunicar aos investidores e ao mercado em 
geral, que, na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 157ª Série 
da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização ("CRI"), em atenção à Cláusula 14.5 do 
"Termo de Securitização de Créditos Imobiliários” da 157ª Série da 1ª Emissão da Securitizadora, 
celebrado entre a Securitizadora a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), em 28 de fevereiro de 2018 
("Termo de Securitização"), com lastro em Debêntures emitidas pela Rede D'Or São Luiz S.A. 
("Rede D'Or" ou "Companhia"), nos termos do "Instrumento Particular de Escritura de Emissão 
Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 11ª Emissão da Rede D’Or São 
Luiz S.A.", celebrado entre a Rede D'Or e o Agente Fiduciário, com interveniência e anuência da 
Securitizadora e da GNI04 Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 24 de janeiro de 2018, 
conforme posteriormente aditada ("Debêntures" e "Escritura de Emissão", respectivamente), 
recebeu comunicado da Rede D'Or ("Comunicado") manifestando a intenção de que seja 
convocada, em data oportuna a ser divulgada através da publicação do correspondente edital 
de convocação, Assembleia Geral de Titulares dos CRI ("Titulares dos CRI” e “Assembleia"), para 
exclusão, do Termo de Securitização e dos demais documentos relacionados à emissão dos CRI, 
da obrigação de observância de índices financeiros (Dívida Líquida para fins de covenants e 
EBITDA para fins de covenants). 
 
Conforme consta do Comunicado, não obstante a Rede D'Or estar em plena observância dos 
índices financeiros constantes do Termo de Securitização e não antecipar nenhum cenário de 
não cumprimento de suas obrigações no futuro, tal iniciativa é adotada como parte de um 
esforço atualmente empreendido pela Rede D'Or para equalizar os termos de seus instrumentos 
de dívida.  
 
A Ordem do Dia da Assembleia, quando convocada, será a seguinte:  
 

(a)  exclusão do Evento de Vencimento Antecipado Não Automático constante do inciso 
(xvi) da Cláusula 9.1.2 do Termo de Securitização, que versa sobre a inobservância de 
"Índices Financeiros para fins de covenants" pela Rede D’Or e, consequentemente, a 
exclusão das definições de "Dívida Líquida para fins de covenants" e "EBITDA para fins 
de covenants", da Cláusula 1.1 do Termo de Securitização;  
 

(b) tendo em vista o disposto acima, aprovação de orientação de voto a ser exercido pela 
Securitizadora, na qualidade de titular de Debêntures, em assembleia geral de 
debenturistas a ser realizada em data posterior, para que a Securitizadora vote 
favoravelmente à alteração da Escritura de Emissão para exclusão do Evento de 
Vencimento Antecipado Não Automático decorrente da inobservância de "Índices 
Financeiros para fins de covenants " pela Rede D’Or, conforme constante da Cláusula 
7.27.2 (xvi) da Escritura de Emissão e, consequentemente, a exclusão dos seguintes 
dispositivos a ele referentes: 



 

 

 
(i) definições de "Despesa Financeira Líquida para fins de covenants", "Dívida 

Líquida para fins de covenants", "EBITDA para fins de covenants" e "Índices 
Financeiros" da Cláusula 1.1 da Escritura de Emissão; e 
 

(ii) itens (ii)(a) e (ii)(b)(i) da Cláusula 8.1 e itens (xiv)(b) e (xxi) da Cláusula 9.6, todos 
da Escritura de Emissão, com a renumeração dos itens a eles seguintes, 
conforme o caso; e 

 
(c) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Securitizadora, tomem 

todas as medidas necessárias para efetivar o disposto nos itens (a) e (b) acima, 
incluindo, mas não se limitando, a celebração de aditamento à Escritura de Emissão e 
ao Termo de Securitização, a aprovação de deliberações na qualidade de titular de 
Debêntures, que se façam necessárias ao atendimento dos itens (a) e (b) acima, bem 
como assinatura de quaisquer documentos e adoção das demais providências 
necessárias. 

 
Adicionalmente, a Rede D'Or informou em seu Comunicado que contempla a possibilidade de 
pagamento de prêmio pela Rede D'Or aos Titulares dos CRI caso as deliberações constantes dos 
itens (a) a (c) acima sejam aprovadas na Assembleia, em montante global de até 0,25% (vinte e 
cinco centésimos por cento) ao ano, multiplicado pela duration (conforme definido abaixo) 
remanescente dos CRI calculada na data da Assembleia que aprovar as matérias constantes dos 
itens (a) a (c) acima, incidente sobre o Valor Nominal Atualizado dos CRI (conforme definido a 
seguir), a ser pago em até 10 (dez) Dias Úteis contados da data da realização de tal Assembleia, 
utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip 
UTVM.  
 
Para fins do aqui disposto:  
 

"duration" significa o duration remanescente da Emissão na data da Assembleia que 
aprovar as matérias dispostas nos itens (a) a (c) acima, equivalente ao prazo necessário 
para recebimento do fluxo de caixa (principal e juros) ponderado pelo prazo, conforme 
abaixo: 

 

 
D: Duration 

t: prazo de cada fluxo de caixa 
FC: fluxos de caixa 

y: taxa da operação 
n: número de fluxos de caixa 

 
“Valor Nominal Atualizado dos CRI” significa o Valor Nominal Unitário dos CRI 
multiplicado pela quantidade de CRI em Circulação e acrescido da Remuneração dos CRI 
acumulada sobre os CRI em Circulação desde a Data de Pagamento da Remuneração dos 
CRI imediatamente anterior, tal e qual previsto no Termo de Securitização, até o Dia Útil 
imediatamente anterior à data do efetivo pagamento do prêmio em questão.  



 

 

 
A Securitizadora reitera que a Assembleia será oportunamente convocada mediante 
publicação do correspondente edital. 
 

São Paulo, 18 de setembro de 2019. 
 

 
Flávia Palácios Mendonça Bailune 

Diretora de Relações com Investidores 
 


