


































4.1.5. Forma

Os CRI serão da forma nominativa e escritura!. Para todos os fins de direito, será
reconhecido como comprovante de titularidade dos CRio extrato expedido pela CETIP,
quando depositados na CETIP.

4.1.6. Preço de Subscrição e Forma de Integralização

4.1.6.1. Os CRI serão integralizados à vista, pelo seu Valor Nominal Unitário atualizado,
acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data da
Primeira Subscrição, observado o disposto no item 4.1.3.

4.1.6.2. A integralização dos CRI será (i) em moeda corrente nacional; ou (ii)
exclusivamente na hipótese de subscrição de CRI Seniores ou CRI Subordinados pelo
Cedente, mediante dação em pagamento de Créditos Imobiliários, devendo, em ambos
os casos, a referida integralização ser realizada em observância dos procedimentos
estabelecidos pela CETIP.

4.1.7. Prazo e Vencimento

4.1.7.1. Os CRI Seniores terão (i) prazo esperado de amortização de 2.517 (dois mil,
quinhentos e dezessete) dias, contados a partir da Data de Emissão, ou seja, 10 de
setembro de 2021; e (ii) prazo legal de amortização de 2.912 (dois mil, novecentos e
doze) dias, contados a partir da Data de Emissão, vencendo.se em 10 de outubro de 2022
("Data de Vencimento do CRI Sênior").

4.1.7.2. Os CRI Subordinados terão prazo legal de amortização de 2.912 (dois mil,
novecentos e doze) dias, contados a partir da Data de Emissão, vencendo. se em 10 de
outubro de 2022 ("Data de Vencimento do CRISubordinado").

4.1.7.3. Caso, na Data de Vencimento do CRI Sênior, o Valor Nominal Unitário dos CRI
Seniores não tenha sido amortizado na sua integralidade em decorrência do não
pagamento dos Créditos Imobiliários, a Data de Vencimento Final dos CRI Seniores e dos
CRI Subordinados será automaticamente prorrogada até 11 de agosto de 2025 ("Data de
Vencimento Final"), independentemente de deliberação específica pelos Titulares de
CRI, quando, na ocorrência de saldo não amortizado dos CRI Seniores, estes serão
considerados vencidos e não pagos. A alteração da Data de Vencimento dos CRI Seniores
e dos CRI Subordinados, bem como de eventuais pagamentos, serão ratificados em
aditamento ao presente Termo de Securitização. A alteração da Data de Vencimento dos
CRI, bem como de eventuais pagamentos, (i) será objeto de notificação, pela Emissora
aos Titulares de CRI, Agente Fiduciário, CETIP, Escriturador e Banco Liquidante, com










































































































