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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembleia Geral de Titulares dos CRI 

 
RB Capital Companhia de Securitização ("Securitizadora") e Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários ("Agente Fiduciário"), na qualidade, respectivamente, de emissora 
e agente fiduciário 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 e o 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"), 
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), convocam todos os titulares 
dos CRI a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI a ser realizada no dia 28 de abril 
de 2020, às 14:00 horas ("Titulares dos CRI” e “Assembleia"), em primeira convocação, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 4.440, 11º andar, 
Itaim Bibi, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia, no sentido de apreciar o pedido 
formulado pela Rede D’Or para:  
 

(a) excluir o 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", "EBITDA para fins de 
covenants"  e “Despesa Financeira Líquida para fins de covenants”, da Cláusula 1.1 do 
Termo de Securitização;  
 

(b) tendo em vista o disposto acima, deliberar acerca da 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, acerca da eventual exclusão do Evento 
de Vencimento Antecipado Não Automático na Escritura de Emissão, 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) autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Securitizadora, para que tomem todas 

as medidas necessárias para efetivar o deliberado acerca do disposto nos itens (a) e (b) 



acima, incluindo, mas não se limitando,  eventual celebração de aditamento à Escritura 
de Emissão e ao Termo de Securitização, deliberações na qualidade de titular de 
Debêntures, a assinatura de quaisquer documentos e a adoção de demais providências 
necessárias. 

 
Informações Gerais: 
 
Os Titulares dos CRI ou seus procuradores, regularmente constituídos há menos de (1) um ano, 
deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos que comprovem 
a titularidade dos respectivos CRI. Os instrumentos de mandato outorgados pelos Titulares dos 
CRI aos seus procuradores para representação na Assembleia, deverão ser apresentados na sede 
social do Agente Fiduciário, situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida das Américas 4.200, bloco 8, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, ou ainda por e-mail 
para assembleias@pentagonotrustee.com.br, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis 
da data de realização da Assembleia.  
 

São Paulo, 11 de março de 2020. 
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