
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO | MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

1

“ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 3ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA

TRUE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta  

CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, São Paulo - SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
Companhia Fechada - CNPJ/ME nº 03.995.515/0013-09

Avenida Daniel de La Touche, nº 73-A, Bairro Cohama, CEP 65074-115, cidade de São Luis - estado do Maranhão

CÓDIGO ISIN DOS CRI: Nº BRAPCSCRICE8  

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVO DA EMISSÃO (RATING)  

ATRIBUÍDA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: “AAsf(bra)”

*Esta classificação foi realizada em 28 de junho de 2022, estando as caraterísticas deste papel sujeitas a alterações. 

O REGISTRO DA OFERTA DOS CRI FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 13 DE JULHO DE 2022, 

 SOB O N° CVM/SRE/RFI/2022/028.

Nos termos do disposto nos artigos 29 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de 

dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), da Resolução da CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, 

conforme alterada, a TRUE SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de 

São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº  48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP  04506-000, inscrita no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 12.130.744/0001-00 e na Junta 

Comercial do estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (“NIRE”) 

nº 35.300.444.957, e inscrita na CVM sob o nº 22.276 (“Emissora” ou “Securitizadora”), em conjunto com o UBS BRASIL 

CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira pertencente ao grupo UBS BB 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A., com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, 

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.819.125/0001-73, 

na qualidade de instituição intermediária líder da oferta (“Coordenador Líder” ou “UBS BB”), o BANCO BRADESCO BBI S.A., 

instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São 

Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, inscrita no  

CNPJ/ME sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Bradesco BBI”), o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema 

de distribuição de valores mobiliários, com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (Parte), 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA”), e a 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante 

do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida 

Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.332.886/0011-78 (“XP”, e, em 

conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI e o Itaú BBA (“Coordenadores”) e a ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS 

E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., a ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES, o BANCO 

ANDBANK (BRASIL) S.A., o BB BANCO DE INVESTIMENTOS S.A., o BANCO BTG PACTUAL S.A.,  o BANRISUL S.A. 

CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, o CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., 

a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., a GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE 
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VALORES,  o INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., o ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., 

o MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., a ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES IMOBILIÁRIOS S.A., a RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 

e o VITREO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Participantes Especiais” e, quando referidos 

em conjunto com os Coordenadores, “Instituições Participantes da Oferta”), comunicam que foram subscritos e 

integralizados 800.000 (oitocentos mil) certificados de recebíveis imobiliários da 3ª emissão, em série única da Emissora, 

todos nominativos e escriturais (“CRI”), observado que o valor originalmente ofertado não foi aumentado em relação a 

oferta inicial de 800.000 mil (oitocentos mil) CRI, em virtude do não exercício da Opção de Lote Adicional, com valor 

nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão, qual seja, 15 de junho de 2022 (“Emissão”), perfazendo 

o montante total final de:

R$ 800.000.000,00
(oito centos milhõ es de reais)

1. APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS DA EMISSÃO

1.1. Autorizações Societárias: 

1.1.1. A Emissão e a Oferta foram devidamente aprovadas por deliberação tomada de forma genérica, pela diretoria da 

Emissora, conforme a ata de reunião da diretoria da Emissora, realizada em 1º de novembro de 2018, registrada na JUCESP 

em 22 de novembro de 2018, sob o nº 541.253/18-9 e publicada no jornal “Diário Comércio Indústria e Serviços” (“Diário 

Comércio”) e no Diário Oficial do estado de São Paulo (“DOESP”) em 28 de novembro de 2018, por meio da qual foi 

autorizada a emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora até o limite de R$ 50.000.000.000,00 (cinquenta 

bilhões de reais) sendo que, até a presente data, foram emitidos certificados de recebíveis imobiliários da Emissora no 

montante de R$36.557.247.204,90 (trinta e seis bilhões, quinhentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e quarenta e sete 

mil, duzentos e quatro reais e noventa centavos), já considerando os CRI objeto desta Emissão, não tendo atingido o limite 

acima mencionado. 

1.1.2. A emissão de Debêntures e dos demais Documentos da Operação (conforme definidos no Prospecto Definitivo) 

de que a MATEUS SUPERMERCADOS S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de São Luis, 

estado do Maranhão, na Avenida Daniel de La Touche, nº 73-A Bairro Cohama, CEP 65074-115, inscrita no CNPJ/ME sob o  

nº 03.995.515/0013-09 (“Devedora”) seja parte foram realizadas com base nas deliberações de assembleia geral 

extraordinária da Devedora realizada em 23 de maio de 2022, na qual (i) foram aprovados os termos e condições da emissão 

de Debêntures, nos termos do artigo 59, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) a diretoria da Devedora foi autorizada 

a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ali consubstanciadas, abrangendo a celebração de todos 

os documentos necessários à concretização da emissão de Debêntures, inclusive, o aditamento à Escrtiura de Emissão 

de Debêntures para refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding (“AGE da Devedora”). Nos termos do artigo 62, 

inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, a ata da AGE da Devedora foi devidamente arquivada na Junta Comercial do 

estado do Maranhão (“JUCEMA”) em 24 de maio de 2022, sob o nº 20220649170, e publicada no jornal “Jornal Pequeno”, 

em 26 de junho de 2022, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na respectiva página do referido jornal na 

rede mundial de computadores, com certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos nas páginas próprias 

emitidas por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

1.1.3. A constituição da Fiança (conforme definido no Prospecto Definitivo) e a celebração dos demais Documentos da 

Operação de que a Fiadora seja parte, foram realizadas com base nas deliberações da reunião do conselho do GRUPO 

MATEUS S.A., sociedade por ações, com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na cidade 

de São Luís, estado do Maranhão, na Avenida Daniel de La Touche, nº 73, Loja 03, Cohama, CEP 65074-115, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 24.990.777/0001-09 (“Fiadora”) realizada em 23 de maio de 2022, na qual (i) foram aprovados os 

termos e condições da outorga da Fiança nas Debêntures; e (ii) a diretoria da Devedora foi autorizada a praticar todos os 

atos necessários à efetivação das deliberações ali consubstanciadas, abrangendo a celebração de todos os documentos 

necessários à concretização da outorga da Fiança, inclusive o aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures para refletir 

o resultado do Procedimento do Bookbuilding (“RCA Fiadora”). Nos termos do artigo 62, inciso I, da Lei das Sociedades 

por Ações, a ata da RCA Fiadora foi arquivada na JUCEMA em 24 de maio de 2022, sob o nº 20220649103, e publicada no 

jornal “Jornal Pequeno”, em 26 de junho de 2022, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na respectiva 

página do referido jornal na rede mundial de computadores, com certificação digital da autenticidade dos documentos 

mantidos nas páginas próprias emitidas por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

1.2. Termo de Securitização: 

1.2.1. A Emissão é regulada pelo “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de Recebíveis Imobiliários 

da 3ª Emissão, em Série Única, da True Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), celebrado em 24 de maio de 2022 

entre a Emissora e o Agente Fiduciário dos CRI (conforme abaixo definido), conforme aditado.

1.2.2. Para os fins do artigo 6º, parágrafo 3º, da Resolução da CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM 17”), 

as informações acerca dos outros serviços prestados pelo Agente Fiduciário dos CRI à Emissora podem ser encontradas no 

Anexo VIII do Termo de Securitização e na seção “Agente Fiduciário dos CRI” do Prospecto Definitivo. 
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2. AGENTE FIDUCIÁRIO DOS CRI

2.1. Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira constituída sob a forma de 

sociedade anônima, com filial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, 

Itaim Bibi, CEP  04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº  36.113.876/0004-34, (site: www.oliveiratrust.com.br), na 

qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRI, no âmbito da Emissão (“Agente Fiduciário dos CRI”). 

2.1.1. O Agente Fiduciário dos CRI poderá ser contatado por meio da Sra. Maria Carolina Abrantes Lodi de Oliveira e do 

Sr. Antonio Amaro, no endereço acima, no telefone (21) 3514-0000 e no correio eletrônico: af.controles@oliveiratrust.com.br; 

af.assembleias@oliveiratrust.com.br. 

2.1.2. Para os fins do artigo 6º, parágrafo 3º, da Resolução CVM 17, as informações acerca dos outros serviços prestados 

pelo Agente Fiduciário dos CRI à Emissora podem ser encontradas no Anexo VIII do Termo de Securitização e na seção 

“Agente Fiduciário dos CRI” do Prospecto Definitivo.

3. BANCO LIQUIDANTE E ESCRITURADOR

3.1. A instituição prestadora de serviços de banco liquidante dos CRI é o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede 

na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Itausa, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/0001-04, responsável pelas liquidações financeiras dos CRI, na forma prevista no Termo de 

Securitização, fazendo jus à remuneração descrita no Termo de Securitização.

3.2. A instituição prestadora de serviços de escrituração dos CRI é a Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira 

com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64, que será a instituição prestadora de serviços de escrituração dos CRI, na forma 

prevista no Termo de Securitização, fazendo jus à remuneração descrita no Termo de Securitização.

4. DEPÓSITO PARA DISTRIBUIÇÃO, NEGOCIAÇÃO, CUSTÓDIA  
 ELETRÔNICA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA

4.1. Os CRI foram depositados para (i) distribuição no mercado primário, por meio do Módulo de Distribuição de Ativos 

(“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), sendo a liquidação financeira 

realizada por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), 

administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica de acordo com os 

procedimentos da B3. 

Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRI foram subscritos por:

Pessoas Físicas 1.921 229.936,00

Clubes de Investimento - -

Fundos de Investimento - -

Entidades de Previdência Privada - -

Companhias Seguradoras - -

Investidores Estrangeiros - -

Instituições Intermediárias da Oferta - -

Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e/ou aos 

Participantes Especiais
4 568.281,00

Demais Instituições Financeiras - -

Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores 

e aos Participantes Especiais
- -

Demais Pessoas Jurídicas 2 1.700,00

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à 

Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais
- -

Outros 6 83,00

Total 1.933 800.000,00

mailto:af.controles@oliveiratrust.com.br
mailto:af.assembleias@oliveiratrust.com.br
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5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

5.1. Este Anúncio de Encerramento e informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, à Emissora, 

à B3, e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados: 

(i) Coordenadores 

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: Guilherme Ceneviva

Tel.: (11) 2767-6639

E-mail: guilherme.ceneviva@ubsbb.com

Website: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html 

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html 

(neste website, acessar “Informações”, clicar em “Ofertas Públicas”, na seção Ofertas Públicas, clicar em “CRI - Mateus 

Supermercados S.A.” e, então, clicar no Prospecto Definitivo).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html 

(neste website, acessar “Informações”, clicar em “Ofertas Públicas”, na seção Ofertas Públicas, clicar em “CRI - Mateus 

Supermercados S.A.” e, então, clicar no Anúncio de Encerramento).

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04530-040, São Paulo - SP

Att.: Marina Rodrigues

Tel.: 11 3847-5320

E-mail: marina.m.rodrigues@bradescobbi.com.br

Website: www.bradescobbi.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.

aspx (neste website, selecionar o tipo de oferta “CRI”, em seguida identificar “CRI Mateus Supermercados”, clicar em 

“Prospecto Definitivo”). 

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/

Default.aspx (neste website, selecionar o tipo de oferta “CRI”, em seguida identificar “CRI Mateus Supermercados”, 

clicar em “Anúncio de Encerramento”).

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-32, São Paulo - SP

At.: Rogério Assaf 

Tel.: 11 3708 8172 

E-mail: rogerio.assaf@itaubba.com

Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ 

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste website 

clicar em ‘’ver mais’’ e então em “Grupo Mateus S.A.”, depois “2022” e, em seguida, “CRI Grupo Mateus” e então 

localizar o Prospecto Definitivo).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste 

website clicar em ‘’ver mais’’ e então em “Grupo Mateus S.A.”, depois “2022” e, em seguida, “CRI Grupo Mateus” e 

então localizar o Anúncio de Encerramento).

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul 30º andar, CEP 04551-065, São Paulo - SP 

At.: Departamento Jurídico e DCM

Tel.: (11) 4871-4378

E-mail: dcm@xpi.com.br e juridicomc@xpi.com.br

Website: www.xpi.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: https://institucional.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.

aspx (neste website, acessar “CRI Supermercados Mateus S.A.”, em seguida clicar em “Prospecto Definitivo”). 

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: www.xpi.com.br (neste website, acessar “CRI Supermercado 

Mateus S.A. - Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão, em Série Única, de Certificados de Recebíveis Imobiliários 

da True Securitizadora S.A.”, em seguida clicar em “Anúncio de Encerramento”).

mailto:af.precificacao@oliveiratrust.com.br
mailto:middle@truesecuritizadora.com.br
https://truesecuritizadora.com.br/


ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO | MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

5

(ii) Emissora

 TRUE SECURITIZADORA S.A.

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1° andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, São Paulo - SP 

At.: Arley Custodio Fonseca

Tel.: (11) 3071-4475

E-mail: middle@truesecuritizadora.com.br e juridico@truesecuritizadora.com.br

Website: https://truesecuritizadora.com.br/

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: https://truesecuritizadora.com.br/emissoes/ (neste website, clicar 

em “Selecione a pesquisa” e selecionar a opção “Por ISIN” e no campo “Pesquisar” incluir o número “BRAPCSCRICE8”. 

Clicar em “VER+” e na caixa de seleção “Documentos da Operação”, localizar “Prospecto Definitivo” e clicar, o 

download iniciará automaticamente).

Link para acesso direto a este Anúncio de Encerramento: https://truesecuritizadora.com.br/emissoes/ (neste 

website, clicar em “Selecione a pesquisa” e selecionar a opção “Por ISIN” e no campo “Pesquisar” incluir o número 

“BRAPCSCRICE8”. Clicar em “VER+” e na caixa de seleção “Documentos da Operação”, localizar “Anúncio de 

Encerramento” e clicar, o download iniciará automaticamente).

(iii)  B3

Alameda Xingu, nº 350, 1º andar, Alphaville, CEP 06455-030, Barueri - SP; ou

Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste website, acessar em 

“Produtos e Serviços” o campo “Renda Fixa”, em seguida clicar em “Títulos Privados”, selecionar “CRI”, e no campo 

direito em “Sobre o CRI”, selecionar a opção “CRIs listados”. No campo de buscar, digitar True Securitizadora S.A., ou 

identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão:3 - Série Única” Posteriormente clicar em 

“Informações Relevantes” e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o download da 

versão mais recente do Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 3ª Emissão, em Série Única de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A.).

Link para acesso direto a este Anúncio de Encerramento: neste website, acessar em “Produtos e Serviços” o campo 

“Renda Fixa”, em seguida clicar em “Títulos Privados”, selecionar “CRI”, e no campo direito em “Sobre o CRI”, selecionar 

a opção “CRIs listados”. No campo de buscar, digitar True Securitizadora, ou identificar nas securitizadoras indicadas, e 

em seguida procurar por “Emissão:3 - Série Única”. Posteriormente clicar em “Informações Relevantes” e em seguida 

em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o download da versão mais recente do Anúncio de 

Encerramento de Distribuição Pública da 3ª Emissão, em Série Única, de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 

True Securitizadora S.A.).

(iv) CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: http://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Menu” ao 

lado esquerdo da tela, clicar em “Assuntos”, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados 

à CVM)”, clicar “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar novamente em “Informações 

de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar em “Exibir Filtros”, buscar no campo “Securitizadora” “True Securitizadora S.A.”, em 

seguida, no campo “Nome do Certificado”, digitar o código ISIN“BRAPCSCRICE8”, no campo “Período de Entrega 

Até” inserir a data atual e clicar em “Filtrar”. Posteriormente, localizar o “Prospecto Definitivo” pela coluna “Tipo”, 

clicar em cima do símbolo da lupa com o papel dobrado “visualizar documento” à direita para acesso ao “Prospecto 

de Distribuição Pública” referente a Oferta pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 3ª 

Emissão em Série Única de CRI da True Securitizadora S.A.”).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: http://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Menu” 

ao lado esquerdo da tela, clicar em “Assuntos”, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados 

enviados à CVM)”, clicar “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar em “Informações 

de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar em “Exibir Filtros”, buscar no campo “Securitizadora” “True Securitizadora S.A.”, em 

seguida, no campo “Nome do Certificado”, digitar o código ISIN “BRAPCSCRICE8”, no campo “Período de Entrega 

Até” inserir a data atual e clicar em “Filtrar”. Posteriormente, localizar o “Anúncio de Encerramento” pela coluna “Tipo”, 

clicar em cima do símbolo da lupa com o papel dobrado “visualizar documento” à direita para acesso ao “Anúncio de 

Encerramento” referente a Oferta pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 3ª Emissão 

em Série Única de CRI da True Securitizadora S.A.”).

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ubs.com%2Fbr%2Fpt%2Fubsbb-investment-bank.html&data=05%7C01%7CClarice.Aiub%40lefosse.com%7Caf1999c253494cc0c92508da3ce8b8a9%7C8327b217ef5441a599c8c8fdfaeb06cb%7C0%7C0%7C637889267699859857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JRQJ6CNjEMQa%2B%2FgzLTgFqXV6LIBykZ4M30t3OcQHIO4%3D&reserved=0
mailto:dcm@xpi.com.br
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O Formulário de Referência da Emissora encontra-se disponível no website abaixo: neste website, acessar, clicar 

em “Informações sobre Companhias”, buscar “True Securitizadora” no campo disponível. Em seguida clicar em “True 

Securitizadora S.A.”, clicar em “+ EXIBIR FILTROS DE PESQUISA”, e selecionar “Período” no campo “Período de Entrega”, 

e posteriormente preencher no campo “de:” a data de 01/01/2022 e preencher no campo “até:” a data da consulta. Em 

seguida no campo “categoria” selecionar “FCA - Formulário Cadastral”, e em seguida, clicar em “consultar”. Procure pelo 

formulário com a data mais recente de entrega. Na coluna “ações”, clique no primeiro ícone (imagem: uma lupa sobre um 

papel dobrado; descrição “visualizar o documento” e, em seguida, clicar em “salvar em pdf”, certifique-se de que todos os 

campos estão selecionados e, por fim, clicar em “gerar pdf” para fazer o download do formulário de referência).

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI DISTRIBUÍDOS.

NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DAS “REGRAS E PROCEDIMENTOS ANBIMA DO CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS - 

CLASSIFICAÇÃO DE CRI E CRA”, ATUALMENTE VIGENTE, CONFORME EMITIDO PELA ANBIMA, OS CRI SÃO CLASSIFICADOS 

COMO “CORPORATIVOS”, “CONCENTRADOS”, “IMÓVEL COMERCIAL”, “VALOR MOBILIÁRIO REPRESENTATIVO DE DÍVIDA”. 

ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARATERÍSTICAS DESTE PAPEL 

SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

Classificação de Risco: A Emissora, às expensas da Devedora, contratou a FITCH RATINGS BRASIL LTDA., agência 

classificadora de risco especializada, por sua filial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 700, 

7º andar, inscrita no CNPJ/ME sob nº 01.813.375/0002-14 (“Fitch” ou “Agência de Classificação de Risco”) para a elaboração 

do relatório de classificação de risco para esta Emissão, devendo ser atualizada trimestralmente a partir da Data de Emissão 

dos CRI durante toda a vigência dos CRI, tendo como base a data de elaboração do primeiro relatório definitivo, sendo 

que a Fitch atribuiu o rating definitivo “AAsf(bra) ” aos CRI. O serviço prestado pela Agência de Classificação de Risco 

deverá existir por toda vigência dos CRI, não podendo ser interrompido, conforme previsto no Termo de Securitização. A 

Emissora deverá, durante todo o prazo de vigência dos CRI: (a) manter, às expensas da Devedora, contratada a Agência 

de Classificação de Risco para ampla divulgação e atualização trimestral da classificação de risco dos CRI; e (b) divulgar 

trimestralmente e permitir que a Agência de Classificação de Risco divulgue amplamente ao mercado os relatórios de 

tal classificação de risco, tudo nos termos do Código ANBIMA. A Emissora dará ampla divulgação ao mercado sobre a 

classificação de risco atualizada por meio da página https://truesecuritizadora.com.br/emissoes/ (neste website clicar 

em “Selecione a pesquisa” e selecionar a opção “Por ISIN” e no campo “Pesquisar” incluir o número “BRAPCSCRICE8”. Clicar 

em “VER+” e na caixa de seleção “Documentos da Operação” e clicar sobre o nome do relatório de rating mais recente).

São Paulo, 19 de julho de 2022

COORDENADOR LÍDER

COORDENADORES

https://luzcapitalmarkets.com.br/

